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٩۳۵ e~سگ  

 قلغاب بوکچ مکح هثیشرب یبهنسنر و ةرخالا ىلا هقوش یا رمالاءانب یلع انالف قش قش لوقت و ینجاه یا
 قمایط هراود هنکید بوردلاق یهرف ولطو 4 هقثواو هدشاذا تولا لا بنطلا قا لاق ردهنسانعم

 ردهنسانعم كالا دنموزر ادن و لیعفت (قیوشتلا) طثاطا یلا ةدنسم امیصن اذا ةب ھا اف لاش ردد
 هقاشع نالوا یس وزرا لاک هن وبح ردیعج كنظفل ق راس هلبعص كنیش 6 ق ةوشلا ) نجه یا نقوش نوه یک ق وش

 رولوا عج ځد ندنظفل قوشو ېک نبال رول وا هرزوا بسن قاش سپ قاشع یا قوش مه لاقب رونل وا قالطا
 نب سنو ردنداعسا هلک كنیش (هقوش)) روند هه رق شمنایط هنکید هراو د هلیعف كی (نفوشا۱) رک ذ یساک
 ك هدننزو قجا (قوشالا) ردشلناثیدح تیاور ندنآ لیللا قش نا ردندننثدح یسلدنالا ةقوش ن دجا

 باتک قایشلا) قوشموقو لیوطیا قوشا لجر لاق هلیعط كنبش رولکق وش یعجج رونلوا قالطا همدآ نوزوا
 قایشلاب هبلا هدش لاق رونلوا طبر هثیشرب بولیکچ هنسنر هلکنا هکر وند هب هندن یک ییا رداچ هدننزو
 لاق روشد همدآ نالوا دنموزرآ و قاتسشم كب هدننز سیک( قیشلال یش ىلا د شیل *یثلا ه دع یذلاوهو

 ردهنسانعم قلوا تم وزر آ بونکچ لک و ک ه هنسنوب هدننز و لاعتفا (قایتشالا) قاتشم یا قیش بلقو لجر
 كمروتسوک كادنمورزآ هللا قوش فلکت هدننز و لعفت (ق و شتلا]) هبلا هسفن تعّرنا اذا هیلا قاتشا و هقاتشا لاق |

 لاذو ءاب و كني (قذسهش) افکت قوشلا هرهظا ادا هيلا قوشت لاق یک یعاض وا هنامز بابحا ردهنسانعم

 (قیهشلا رول واهدنز و للفعف هکیدلیا تم هليا ونع قذشهش ب ودنا فيت عاطقنبا رد دآ هدلب رب هلی كن هجم |
 هکرد هنسانعم قمرقج# هسک ندا اکب هدننزو راکذت (قاهشتلا) و هلیعط كنيش (قاهشلا) و هلیهف كنيش

 عبارلاو ىناثلاو ثلاثلا بابلانم اقاهشتو اقاهشو افیهش قهشو لجرلا قمش لاقب رولوا همر لوا یساکب لافطا ر
 نیعب هت اصا اذا هيلع رظانلا نیع تقهش لاق ردلمعتسم هنسانعم كمروکدزوک هب هنسنرب و هردص ق ءاکبلادد رت اذا |

 هروک هننابهدریاصب كفلۇم +× قجن اذا اقاهشت و اقیهش رابلا قهش لا ردهنسانعم قمرک ۱ كشا قاهشتو قیهش و
 كنسمریک [كشاردنرابع ندکفلسس یرهلآی رجا یغولوص ردیلب اقمریفز هکر ونل وا لامعتسا هدقر هلوا مسا قیهش
 ریبعت كم ردن وکی چاو كمکچ ین اہدناسنا رول وا مرا وهتسهآ ادص لوا و رد امامت هلکن آ یتسم رک آ هکییکیوص

 ندکمر و بولآ یت ول وص كر هناسرفز و قیهشسپ رول وا ځد ردصمهدانعمو و ردیلاح لافطا ندا اکب رونل وا
 دنسهلوقم جاغا و ءان و غاط كسک وب ردلعاف مسا ردهنسانعم عافترا هکن دنظفل قوهش (قهاشلاز رول وا ترابع

 براضیا قهاش قرعلاهرونل وا قالطا هرمط نان آیراقوب یراقوب و عش میا قهاش لبج لاق رول وا فصو
 هدساسا هبضغ دتشپ ناک اذا قهاشوذ وهلاش هنمو روند همدآ ندا دد رت یت وص ندنسیرجا قهاش و قوفیلا
 "شم یبضغ و مثخ هکدتک ر د نیضتمییهغلابمو و ردموس هل رابع هیضغ دشا اذا لها و کک
 هل رسک ك نیش (قیشلا) رد دآ كغاطرب هد زو با غ (قاهش) رول وا ادب قهاشرب هدنف وج هک اي وک كمدآ نالوا
 ىظلا ذخا لاق هيل وا ن نکی یدوعص هکر وند هنب رب نیچلاب لوق یلع رون دهن رب نالوا برص كم و هنسیرق و كغاط

 سنجرب و روند هنسهلک لرکذ و ت رال یوتسلا هعقس وهوا هعضاوم بعصا و ءالعا یا لبا قیش ۱ و« *»

 یراکددالرب و "رد هقیشیدرفهرونید هنبرالیق كنغی رب وق تا و ردنا بناحو ردیدآ قلاب

 هلا هقشنال وا یدرقم یو فلوم * ردشوف ترام دوخاب یشوف اقس هکروند هش و

 هغالتح و هغیراب قجهراط نالوا هدنسهب دوخاب هدغاط قیشو » ردشلیا رارکت

 روند هغالتح قحهراط نالوا هدنغلارا ابق یکیا لوق ىلع * روند

 هش ( ناقيشلا رددآ عجزمرو * روند هغاط نوزواو

 برق لوق ىلع ٭ ردندآ كغاط یکیا هلیس هين

 ( قیشلاوذ )ل رددآ كعضومر هدهندم

 ردیدآ عضوم رب هل سک كنيش
1 

 رخاوا ی لیلا "برلاریسبت سونایق و الا نم ىناثلا دل لا ایع موع نم ٍلبثقا و عبطلا لق حابس سعاقت دق

 ماعالا هل میت تلذکف ثلاثلا دلطا ءاماد فام ىلا هفطع اینا فلاو هامالثو سج ةنسل یلوالا یداج

 ءایدنالا لضفاو لسرلا ربخوه نم ىلع ةولصلاو + ءاهتن لاو ءادتالا ین هل دما و + نیعلا تاللا هللا ءاش نا

 ةيناقعلا ةعبطلایف عبط دق
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 ردردات نکل رول وا مزال هدانعم و و ردهنسانعم قمت ردلاق یراقو هلکمروکسوت ورک بوکلس هللا رالو شاب

 اذا ةبرقلا قنشا لاق رد هنسانعم قلعاب یتیزغآ كنب رق و اردان ريعبلا كلذ قنشاف هقش یتعم ريعبلا قنشا لاق
 لجرلا قنشالاقب رد هنسانعم قلوا مزال یسمرب و اهب مھم هنتمذ هسکرب لوق یلع قلآ اهب مهم و قانشلاب اهدش

 هلا الیتسا ه هسکر ورد هيف روظنم یتیدض نکل رولوا نددادضا سد شرالا هيلع بجووا شرالا ذخا اذا

 یرآ هکرون د ه هت لوش هدننز و ریما (قیتشلا) لواطت اذا هیلع قنشا لاق ردهنسانعم قلواریکرشو هلاوح
 هج هتسهآ ی راج وک بوق وص هنتلآ كحم وک نالوا هرجا ناووق ینآ یحاص یرآ ہدقدراقیچ لغوا یمسق

 قینش هرچا یناووق یرآج دوب هدننزو لیعفت( قینشنلا )ر دبا عضو بوبایط یروفزآ هرچا ناووق هرکصندق ردلاق ۱
 اذا "یشلا قنش لاقت ردهنسسانعم كمك هراپ هراب ییدنسنرب و اهقنش ییعع ةيللنا قنش لاقت ردهنسانعم كما عضو
 كن زونه یس رواپ هکروند هشوق لوش هدننز وءارج (ءاقنشلا هنسز اذا هقنش لاقت ردهنسانعم كمهزب و هعطق

eربطلاا ورشحا × مالسلا هیلع و انس ىلع نايس ةصق قو ح راشلا لاق هلوا راسب بورب و م هل نغا هلغلوا  

 ناسنانوزوا هدننزو باتک «قانشلا) ردقنش دوخاب قنشا یرک ذم ارهاظ اهخارف "قوت تلا یهو × ءاقنشل |الا

 یرلفدلغاب ینیزغآ هرق و لیوطیا قانش ةأ رعاو لجر لاقت ردربارب یعجو درفمو یتنومو رک ذم روند هناویحو

 رک ذی ساک رولوا ردصم ند هلعافم قانشو روند هنشیرک كتاب ونوسلوا پیا رک نوسلوا عرصروند هغاب ۱
 هنس نالوا فالتو هشرا یا هقنش یف وتسا لاق رونلوا ریبعت اهب يه هکر وند هند تحا رج هلنیتعف (قنشلا)

 هنتیبامكن هضیرف یکیا هدنناصن تاکز و ردهنسانعمرادرکو لعو رونا واریبعت دوا کروند هثیشنالیرب و هدنلباقم

 قنشلا ةوک زال لا هثلوا سابق اک | یریاسو روند هننببام رب یمرکی زوب هلبا قرق هدنعسق نویق الثم روند
 صقو هروک هفلوم هکر د ح راش + نرشعو یدحاو ةئامو نیعب را نیبام ملا فف ةاک لا نیتضدرفلا نیبام وهو

 ٹیدلاهنمو ةياهنلافو رایدید ردص وصخ هرقب صقوو هللا قنش راضعب هچرک ردقالطالا ىلع یک ق نش ید
 رداکد مزال تاک ز ندنغلا را نیباصن هصالخ طالخال هلوف لثم وهو  یتحقنشلانم ذخ ۇيالى ا  قانشال و

 هلقاع نالوا لمح هتد نعل روند هنانج شرا نالوا یندا ندنس هر تید قنشو هكدا لولح یآ باصن ۱

 | ردقلعتمهبامظع تید لوا هک ایوکر وند قنشاکا هسا وا ید تاحارح تاید هج هلي هدک دلیا قوس الماک قید

 شب هلضصف هرکصتدکدرب و هودزو هرزوا قلوا هلماک تیدالثم مدآ نیعتمرب نعي روند ځد ه هلضف نالوا هدتدوا

 یکیا هدنص وصخ تاک ز ؛لرکو تیدالرک ق نش هکیدبد راضعب روند قنش ه هود شب لوا هسلیا مارک | ىد هود

 یرکب لفسا قنشو ردکمرب و هعذج یمرکی یلعا قنشهدتد اما + رد لفسا قنش یسبر و یلعاقنش یربرد هل وک
 نویقرب هدهودشپ لفسا و ردکمرب و ضاخ تذرب هدهود شب یمرکی یلعا قنش هدناکز و ردکمر و ضاخت تن

 رولوآ ردصم قنشو هنسانعم لدع روند هنکندر تاکو و هنسانعم لبح روند هبا قنشو ردترابع ندکمر و

 عبارلا بابلا نم اقنشلجرلا قنش لاق رد هنسانعم قل وا راد هقالع هلینبح ورهم بوشلبا لکوک 4 هنسل رب یک قنش
 همدآنکشلیا ندا تبحو رهمو رظن بول وا هتفشآ ه هنسزره هدننزو فتکقنشلا) هب اقلعم راصف اثیشیوه اذا

 كکرا ام اد هدننز و هنیکس (ةقینشلا) “یش لکا خاط قاتشمیا قنشبلق و لجر لا رول وا فص ودلکوکو

 نیکس"(قینشلا) ةلزاغمیا ةقينش ةأرما لاق روند هتروع برمشم هداشکو خوش یحدا هفیطل و غال هلیمسق ۱
 نج هدننز و طارطرس (یقانقنشلاو همش بیا قینش باش لاق روند هلا وج دنسيد وخ و نیدوخ هدننز و

 شما غوطو شاسک هراپ هراپ هدننزو مظعم (قنشلال روند ه هیهاد و تفآو ردیعما یراسبر كنسهفن اط
 راردباماعطهکروند هن راقلاوب ريج هکتهکتشلروغ و هلیغاب نوت زو عطقم یا قنشم یش لا روند ۳
 بوتاق هنسیشاوم و با ود رخ یتسیشاومو با ود هسکر هدننزو لاتق (یقانشلالو هدننز و هلعافم (ةَمناشلا)
 بترمتاکزو هلام هلام طلخ اذا اقانش و ةقناشم هقناش لاق ردین روص هلیح هدناکز ءادا هکر دهنسانعم قمردشراق |
 باصن رونلآ ةاشرب هدنآ هلغل وا شب ییاصن كنءود همئاس الثم ردهنسانعم قلا تاک ز ندننب هضیرف یکیا نایلوا
 نوا و نوا هلا شب قانشسپ رونل آةاش جوا هدنا هلغلوا شب نوا یتلاث رونلآ ةاش یکیا هدنا هلغل وا نوا ییسیناث |
 ران وو # قانش الو طارو الو طالخ ال و۶ ثیدطاهنمو زلک مزال هنسنهدران و هکردقلا ندننىام شب نوا لب

 ندنسشکچ هب هنسذ رب كبلق و سفن هری TEE (قوشلا) یدنل وا نایب و طسب هدنرلهدام

 یلصا ورد ردصملصالا فو و یوهلا ةکرح و سفللاعازنوهو هيلا قوشلا ىب حر لوقت رد ق اوشا عج ردنرابع
 ۱ اقوش قوشیاهبح نقاش لوقت رد هنسانعم قلق دنم وزرآ بوردنکج  هنسنرب یلقو سفنهکرونل وا لامعتسا هرزوا

 (ینجاهیا )

۹۳:۳9 ۳ oe 
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 یسهلوتم تموصخو ملکت و هعس لا E ىلا ۱ قتسا لاق زدهنسانعم كليا ن از ییقشرب تله شاراب هدنز و
 ریبعت قمولناب هکر دلمعتسم هنسسانسعم كما زا ونمداکو خاص ایا ولس عماقتنا و شا هاش ا

 هلک ندهلکر هدنفرع نویفصو دصقلا ك رتو یتعیالاعشو ايم ذخا اذا ةموصلناو مالکلایف قتشا لاهرونل وا

 أ هدنزو هلعافم نق تیا هنم جرخ او ذخایا برمطلا نم برش قتشا لاش رونلوا قالطا ا ا مارخا یر
 . | ةقاثم هقاش لاقت ررول وا شا قش یغلتسود هکر دلمتسم هنسانعم تفلاخح و توادع هدننز و قافن (قاقشلا) 1
  یتسهقشقش هدنقول وا هکر دهنسانعم كمهرکوک بوسساهود هدننزو هلزاز اب هفلاخ اذا اقاقش و
 (قلشلا) تّوص اذا روفصعلا قشقش لاق ردهنسانعم كمت وا هچ رسو ردهاذا لعل ا قشقش لاش ردنا جارخا

 ط وسلات هرضاذا یاثلا بابلانم اقلش دلش لاق ردهنسانعم قمروا هلس هل وقم جابربق و یچماق هدننز و قلخ

 كليد ورا هنغلن وز وا یغالوقو اهعهاح | اذا رانا قلش لاق ردلپعتسم هل انعم كليا عاجو هربغو

 كحوکهوکر هدننزو فتک (قلشلا)و هل رسک كنبش (قلشلا لو اهقرخ اذا هذا قلش لاق ردهنسانعم ا

 کوش تورو مرغ 6و رها ) قلا ناب هروک هننایب كحراش * هکرد رلکدید سیلکنا لوق ىلع قلاب 1

 لاقوة واللا عن ناکاذا قلوُش لجر لاقب هلواردا عب یآ ام اد هاکموسكد یتسهلوقم تای ولح هکر ون دهمدآ ۱

 نالوا راچآ بورا یتیزغآ یکجوباب نکراوک هدننزو لیدنم (قیلشلا ) اهب علوم ةوالحمل بع ساسالا ق

 (ةقلشلا )روند هنسهب روطیلد هدننز و دادش (قآلشلا)) كصض اذا هاف حت یا قیلشم نالف لاقب روند همدآ
 روند هغاڪ هدننز و ءایرح (ءافلشلاز ةضاریا قلش مه لاش رونىدەراروخا سد ندا ملعت یو تآهلتاصف

 هدن راد ضم لاطف (ناقلْش) هدتق ویغیدقارب روندهنسهطروع راک هل رسک كني (تقلشلا)ل هنسانعم نیکس

 ازوح یا اس نالف جوز 7 لاقت روند ه یراق هج وق ولشاب کلب هدننزو رفعح ( قلا رددآ هب رق یکیا

 هب و یکسا شلوا هراب هراب هدننزو جرحدم ( قرعشملا لو ( قیراعشا ) و هلیصف كنيش ( قیراعثا ل اریبک
 9# کرد هنا عدو هلل رسک كرانيش ( ةقشعشل ال عطق یا قرعثمو قی راعش و قراع بوث لاق روند

 ۱ روند هب یراق هجوق ویلس شهثلربق هدننزو لب ز (قیلئمشا» روند هغج راغط لزق ناقتح ندا كنه ود

 لصایب كن هسک نونج هلنیتصف ( قعشا) روند همدآ نایرو كاچ كاچو ةيختسم یا قیلشعش زوح لاق
 قعشلاغ ردةنسانعم قلا كان رغ بودا رورس زاهطا نیش اط دچا ود یک یسلرا انس کک
 قشراق هلباناق كنود كکرا هدننز و قجا (قعثالا) نونطا حرم حرمو طشناذا عبارلا بابلا ف اقم لجرا
 (قعشلاو هاه رد هقمش شن مرون دهمدآن وز و اهدننز و "اف ( "قع ار دما هدننزولکفاو و روند هنکو یکی غا

 قماب هر و طشفت اذا لجرلا قش لاق رد هنسانعم قغلطاشن بودا ادی طاشف هنسیدنک یدنک هدننزو لعفت ً

 لیوطیا قمقشلجر لاق روند همدا نوزوا هدننزو لجرفس (قمقع ةا راغاذا *یشلا قعشت لاق رد هلسانعم ۱
 هلرعاش ماندن ناورم(قمقعا و ا )بشن یا قىتىش وه لا زونمد همدآ قارقش رطاشو نشدنماشنانادو لا" - 1

 هدنززرط یغآ قلابلوش هدننز و هذفنق (ةقتنشل اروند هب یراق هجوق ولشاي كب هدننز و رفعج(قلعلالردیسهشک

 نوچلا ظفح ندغاب یني راوت روا شابو قام رلریک هن راشاب بوش ود قوم هنجما رانا وسن هکرد هیقت شلوا كبشم
 اهف نولعص ةکبشلان امه فلوم ارز یدنلوا یو و ارا ینای و طسب كحراش هلکلیا فیرعت صقا فلوم ر

 روکذم هجو ح راش نکل » رول وا كم د فرظ هدنزرط هکبش قجه وق قوم هنا هکیدلیا ریسفت هلی رابع نطقلا

 یصق كنيش ( قنشلا ) یدد ردبلاغ قمل وا یداوس دوخاب یطبنا رهاظ بویلوا ضح "یع و یدلیا هدافا هرز وا

 هجو قعایط هن راجاغا كوا لد واه یرازوط یراقالوق بوکج ینیرالو هلتدش یکار كنهود هلن وکس كنو و

 اتش ریعبلا قنش لاقب ردهنسانعم قمردلاق یتشاب هلککچ و رک یتیرالو لوق یلع كمزوکسوت ورک هر زوا
 كنه رو هبک ار و و هاو عفروا ةلحارلا ةمداس هارفذ قزلا تح همامزپ هفک اذا ىناثلاو لّوالا بابلا نم

 ةبرقلا قنش لاق رد هنسانعم قلعاب هن رال وق كمول وطاب كنه رف نجوا كغاب هرکصت دقدلغاب نبا كمولوطو

 ثامرک ی رقو ینشاب بویلغاب هنسهلوقم قژزافو جاغا هیکسکوب یتشاب كتآو اهبدب اهئاکو و فرط طبر مناهاکوا اذا
 | قلاب هلمغا ه رق یکیدد قانُش ی قە م ةرجش ىلا هدش اذا سرفلا سر قنش لاقت رد هنسانعم

 قم وق یەت ی راکد ىد قینش هنجما كنناوق یرآو قانشلاب هدش اذا ربعبلا وا ةقانلا قنش لاش رد هنسانعم :

 زد هنسانعم قلوا رادهقالع و هتسبلداک | بورب ولکوکه هثسئرب و اقینش اهبف لعج اذا ةيلطنا قنش لا رد هنسانعم 3
 كنءهود یخ دوب هلیرسک كنءهزمه (یقانشالا) هناقلعم راصف ائیش یوه اذا یناثلا بابلانم اقنش نالف قنش لاق ۰

 (۱۱۸ ) * ی +



 و ٩۳۰ رس

 عاج یکبای ردقجهلوا عاجج نالوا هلیهجو قمرتاب هرزوا ناب ینوناخ هکروند هعاج هن وکر هلبسک لی
 ةعُش هيف لاق رد هنسانعم قلقاربا دل مسکو هاك كنیش ( ةقشلا ) ردندنلئاتسم هعانهاب رول وا رب

 دعشلا لع تدعت لاق ردقح هل وا ةف اسم زوسد هب هبحات و تع“ یکیدلیا تع نعو دص كرفاسمو دع یا

 رد هنسانعم هعشم و 2 رو ردم زلتسم ییقشم یوم هکر دهنسسانعم دع رفس و رفاسلا اه دصه 24, ہحانلا یا

 شاو زب نوزوا هقشو هعشم یا هقش هيف لاق هدننزو بنع رولک ققشو هدننزو درص نوک یوم

 ندهاکوت هکلب تویلوا هچرا شلترب و و رونل وا ریبعت هچراب ید هدزجالطصا هکر وند هنس هج راب

ekرونل وا ریبعت یدروتک شاه محراب نوا الم یجشاق دید زدم وا قانوطو هچراب نالوا بوط  

 شاق وزې وط ر نوت هلغل وا هدیه شف و ندنغلن وزوا هک بوک وطنوزوا هدعب بوند هو فصن لصالایف

 نکردرکسهکرونل وا قالطا هنآلوش و ردبدآ عض ومر هلي ك نیش و كن هزم ( قشالا یدنل واقالطا هنسهلوقم
 لاق هلوا ولنادبم و قجنآ ینعیدیعب یراجما قتل وق و یناتص لوق ىلع هل وا ردا ناليم هننایلوص هاکو هناي غاص اک

 لاقب رونلوایالطا هثیش ولع رکو نوز وا و ج ورفلانییامدیعبلا وا الامش و انیع هودعیف "قتشیام وه و قشا سرف |
 ندنظف قشا هدننز و ءاتس(ماهشلا )ر دعما ندنرلانعم "قشا نانل وا رکد هلنیتعف (ققشلا لیوط یا :قشا "ی

eedةعساولا یا ءاةش سرف لاق روند هلا ويح عساو یرف و ردیعما كعارسمقرب صوصخ هراز ن  

 هلتسسن هرخآ یر ره روند هنسهچراترپ هج هقشب كنهن شلراب ندنسیراب هدننزو ریما (قیقشلاو حرفلا

 یسن هکایوک رونلوا قالطا هنشادنرف زوا كمدآرب هلتیسانمو قوقشلا هفصن یا هقیقش وه لاش رد قیقت
 9 قالطا هنسیعازو رغص هدنف و یکیدنلتوق مات و هوخا یا هقیقُش وه لاق ردشف وا" هوش ین الا

 موق یکیا هدنزو هنس ( قق شلا و ردیعما یحت كلفوت نن ثراح ن هللا دبع و رددآ وصر هدندرو دیساونو

 | رد ځد هقومْش ردیعما ثتوارو رواک قداس یجب رداتابتتابنا هکروند قحنآ نالوا هدنغلا را یره

 | نالوا مشتنم ناسا هقفآو نوه لدل وا قشنم ندنآ باهر وند هرومغب نا وارف یلهرو و ردهقیعُش یرغصم

 ب هتذخالاق رول وا لاندردفرطر لزوب و كشاب رد ه یرغآ یرلکذبد ریو روند هکشمت

 ۱ | رد رسا یزبخد كناسش ن ور ن دز ندابع و یسهدج كردنم ن نام هقبفش و ىزا فصن ذی

 | رد دف وکش رظنع وخ و یزعرقی راکدد یخ كمك دیکر ت و یه وک "هلالهدیسراف ردکفورعم (نامعنلا قیاقش)
 ریح ریما ردشغ وا قالطا هژهیبشت قر ةقبقش یاب ندننرج رونل وا قالطا هنعج و درفم ردقیاقش یعسا لصا |

 ! یراص ییمز هکیدراوهرازغ رمح شمر نکرد اتشک ین ارع و تشد هلیعشح و مدحنوکر ی رذنمنب نام نالوا
  ندنفیدل وا یه هتسارآ هلنان وهفوکش نوک انوکیمرفو
 ۱ هلکلنا مماهدن اب یتیاجنوجا قمالوا زاردتسد دحا ودرفود ردلز وکه قیافشوش نیغل وا ظ وضح تیاغبندنا

 نیما دعب نم هلغلوا یسیماح یادتنا هبلا یعوم نام هلهج ووب كروب نم ٌهفوکش رلیدلیا ماقا هنتهج یتیاج
 یدرفم ندراضعب و ردقو یدرفم ندنظفل هروک هنا ِكحراش » ردشلوا رهتشم هلبا ناسنلا قیاقش هلتفاضا
 | (قاقشلا) ردیعما كضرا نالوا هدنسارا كتءهدج هلبا نّرس هدنزو نامر (نامشلا) ردلوقنم یغیدلوا هتیقش
  یراکدد ناغلحم و سپ رولی راب بو الثجب جا یراکلب هکر دیدآ ضرر ص وصخ هنبف هاد هدنز و بارغ

 | كنهودشمرسا هدننز وهج ر ز (فقش ةهعشقسلا "با ودلاغاس را بیصی قعشا وه و قاعش دلا هاصالاش رول وا هض راع

e OTNهیف نم ریعبلا هجرح ةيرلاك ىش وه و هتقشقش ربعبلا جرخا لاق روند هن هنس هدنزرط  | 

 | کرد هبطخ نالوا بوسنم هنن راترضح هنع هللا طر ىلع اا یک كرانيش (ةيقشقشلا ةبطللاإ) جاه اذا

  هدنرکذید مینا ی تدرطاول نينمؤملا ریماات ا اع هلا یضر سابع نبا هدقدلوا غراف ند هبطخ تءارق

 | قالطا هيقسمس هش ه هروب زه هبطخ هلبرلهمرب و با وج هلی رابع + تّرف مث ترده ةمْشعس تالت تاهبه سابع نااب

 | (قیقشتلا) ردح و رشم هدرپم بثک رد هعید ةبطخ رب یوتح یتالب عاونا و یواح نو یادب رد شمل وا
 | راد هنادو لزوک ییالک و همش اذا بطلا قش ٌش لا ردهنسانعم قمرا هراب هراب یهنسلرپ هدنز و لیعفت

 جرخا اذا مالکلا ققش لا ردا ملسانمم كلتش اکا وا نو تترم هرز وا جر یاضتتم یرف ورحو |
 | (قغشلا) قعشف عشق بططا ق ققش لاقب رد هنسانعم قلراب بو راتچ هراب هراب هدنزو لفت( قعشلاژ ح رج نسحا

 راد ع هکر دندانعم و ردهنسانعم قلراب هدنز و لاعفنا (قاقشنالا ردندآ ومجرب

 (هدنزو)

 | لاسعتا (قاقتشالا) مالا قّرفت یا اصعلا تقثنادق نولوش راردا هبانک ندروما قّرفت هلا اصع قاقشنا
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 -  oyeو ۱
 ی د هرذاح نالوا یریسفت هکد نن رولوا هنسانعم تدانع و رهم هسرولوا هلایلغ بول وا هنسانعمفوخ هس رونل هلص

 یدو هدننزو لیعفت (قیفشالا) هللفاذا "یثلا قفشا لاق ردهنسانعم ققلازآ ییهنسنرب قافشا و رد هیلی وب

 زسهفت دارم هکر د هنسانعم كلغا ج زکو ءانف نس هلوقم شاق و زبو هللقاذا هقفش لاق ردهنسانعم ققلازا

 هکر دیعمابعل هل وکر هدننببلافطا هدننزو هسلع (ةةلفشلا لاثیدر هه اذا بوئلا قفش لاقب ردکلیا جد هتفو

 ةقلفشلا نوبعلب لا ردنرابع ندقلاجهرب بوروا هلقایا دوخاب هللا لا بورا و هلفغلا یلع ندنتسهسک | یمدآرب

 هددشسار و هروسکم فاقو یرسکو یصف كنيش (قارقشلا هع رصيف هفلخ نم اناسنا مسکینا اهنزوص ةبعل یه و

 هدننززو لجرفس (قرفشلا )لو هل راهسسک و هصف كنار وكنيش (یقارقرشلا و هدننز و شاطرق «یقارقشل الو هلا
 رول وا ید هدشرش مرح ضرا رول وا شقنمو هجالآ هلبا رکن ضابب و یرعرق و لشب هکز دیدآ شوق فورعمرب
 یرلکن كنو نکل ردشوف یراکدد نارو نوی هکیدلیا نا هلا لیخا راضعب و رد رکدید یشوف یرآ شوقوب

 هل د دشت كفاق و یه كنيش ( قشلا لر لرد ځد رس و هنیکساکهدیسراف ردیشوق یرآ هکلب ردلکدوب هلغل وا هایس
 هتسمانغم یمچ بزوراپ یشید یزآو هعالص ادا والا بابلانم اش یک ی لانشزدهنتساعب قتل
 ا شو جلا "قش وریعبلا بان "ق شکر د ح راش » "یبصلا بان اذکو علطاذا ریعبلا بان قشلاقب ردلمعتسم

 یهتنا یک یسهلک عزن ردشفل وا لیت هنلانم مزال یدعتم لعف هلغلوا روجعمایسنم ایست هب لوعفم هدنس هل وقم

 اصعو ةعاملا قراف اذا اصعلا "قش نالف لاش ردلمعتسم هنسانعم كلئا تقرافم ندتعاج اصعلا "قشو

 قلوا راوشدو جوک كم همدآرب هنسنر هلیصف كنيشو كيم هقشم و "قشو ردنرابع ندعاقجا و فالتا لصالاف
 هیلع بعص اذا ةقشم و اقش ممالاهیلع "قش لا ردا کو "قشییدوج و كمدآ لوا هک اپ وکر دلمعتسم هنسانعم |

 قلاق بورلب یرازوک كم و ةقشملا یف هعق وا اذا نالف ىلع "قش لاق ردهنسانعم قمنا غوا هتقشم و چر یمدآرب و ۱

 نایافنآ هرصب تیلا قش لقتالو هفرط هيلا "دنرب “یش ىلا رظن اذا تیلارصب "قش لاق ردلهعتسم دنیا |

 بولسم تردق هاضعا لاا هدنقول وا هک اي وک هلغفلق هدنل زنم مزالیدعتم لعف ولعاف هب لوعفم هرزوا یغیدنل وا ۱

 هغیراب قش وردوب جد یهن هتکن كفلوم * رولاق بورلبهدنلکش قالتچ همر لوا یرازوک راستخایب ندنغیدلوا |

 كنرب كط هکر دلمتسم هنسانعم حص و قرخ یا قوقشو قش حدقلاب لاق ردقوقش یعجج رونلوا قالطا |
 ناوسنورول وا هنسانعم قوقشم هکروند هرب شمالتچ و شاراب و ردبا قش یراقفا هک ایوکر دن رابع ندنسم راغا |
 مهلوق هنمو هقّف اذا اقش "یشلا قش لاقب ردهنسانعم قیرفت ققعاطو رونلوا قالطا هنفیراب هجنوز وا كنجرف
 ردهنسانعم هقشمو تنحو جرو اصملا قش لاقةعاج ا قراف اذاو مهلك و مهعج قّرف ىا نیلسلا اصع قش |
 | بویماص دفرط یکیا كشش قشو رد ردصم هلبص# و ردع هل رسک كنيش دوخاب رد راج هدهلب رسک كانيش هدن و ا

 | لاطتسا اذا قربلا قش لا ردلمعتسم هنسانعم قمنا یدازوا نوزوا یرغوط هام" طسو یک یکشفا وه

 رولوا ساو یدنل وا رکذ هکر د ردصم هلبعف كنيش و كي” (ذقشلا) الام و انیع ذخأی نا ريغ نم ءاعسلا طس و ىلا

 ردناکم ساو و روند هنفیراب هج وزوا كنجرف تروع ج دوب هلص كنيش و كم (ىشملا)) هنسانعم تنحم و ر

 هیقشدحاذحا لاق رول واقش هلتبسنهرخآ امه دحا روند هنس هچراب رب كن هنسن شل رای یکیا هلبرسک ك نیش (قشلا
 | ردنن كمدآرب اقلطمو ةيحان ف ىا رادلا نم قشیف دعق لاق ردلمعتسم هنسمانعم هیحان و بناجو هقیقش یا

 | عضومر هدنضراریخ و رولوا شق ارظن بودی | قشینآ ندننیب هرباس ءایشا هک ایوکرونل وا قالطا ه هنسف یکیدلیا
 مساردص وصح هراانعمنانل وا رک ذییعی ردتغل هح كنيش دوخاب ردهدزنابز هد هلع هدنوب ردیع"ا یداورب دوخاب ۱

 | هلبا رمسکو حة هدو ةقشعهانعموا هک :یشب دهنغ لها یف یندج وچ ثیدا هيف و لبق ردیعما جد كعضومرب و ردلکد |
 فورعملهاکر "قشو رول واهنسانعم هقشم هروکه نا ور هح و یعما عضوم هروک هنتبا ور هرسک هلغل وا یوم ۱

 "قش و یداراو یزوکر و یغایار ویلارب هکیدنا لکیه هفرطرب یناسنا د وج و ےن یدا هدننامز ناورشون هکر دیعما
 ردقج هلوا هنئاط یرلکذلیا هیاکح هلیبعت تع ارهاظ هکر د چرم + ردیعما نج سنجرپ ندنس هشاط نج |
 چ رغ قشب ول و اوقدصت ۶ تیدا هنم و ح راشلا لاق ردزناحهد هلصف هدن وب رون د هنفصن هج هقشب شلربآكئیشره و 0
 كنرهلک ءاتشو "قشا هلي كنيش ( قشلا ) هاوس نافصن یا ةرعشلا قش كنبو ىنيب لاملا لاق و اهفصن یا
 ةقش تراط لاق روند ۵ همران ناقیح بولیراب یکه سط ندراهتخ هل رسک كنيش (فقْشلا رک ذیساک ردیمچ

 یا هنسبرابو روند ه هچراب و ه همرابناقیچ بولیراپ هتفلن وژوا ندنسهلوقم بوئو كنکد و دیظشیا 6
 6 هقش ا) دعب یا ةقشهیفلاق رد هنسانعمقلقاربا و رددآعضومرب و روند ید "قش روند هنفصت كن هنسن نالیراب



 سوگ ATE زوم

 ۶ قلا زلف فاضل هقو تل قو تورغل تند زا اههوض فعض اذا سعشلا تقرش لا ردهنمانعم ق |
 رد زامن یدنکیا دا ممهدار و هک یت وم ا قرش یل اة ولصل ان ورخ ۇباما وقا ن وکر دتس مکمل چ لاقت ول! ىلامالسلا وا

 عل هب ورغ هکردق هتق و یکیدش ود هرز وا راهربقم بولیریص ندنرزوا هندم ناردج و ناطبح كشن وکی زام ی ع

 كسکو هل رات ا نایب هل زامن هعج راضعب و رول وا نوچا هسب الم یدا تفاضا سب راردناریخأت رارول وا شلاق هرب

 هدارو ضعبلا دنع و ردبالولح ق ویدنکیاهکرول وا كعدردق ههنشودهرزوارب اقم و لوز بولبریصندراخاب ا

 یدنک انعم لصاح سد ردمزلتسم یعاطقنا و دادسنا كفن هکرد هنسانعم قعاقبط هنسن هزاغو یظفل یظفل قرش

 هرس عل هحل وا ی ید ندنوترب كنو یک ینیدلاق رپسپ قعر ندنسفن كمدآ لحس ول وا هلغمناقبط هن زاغو قیر

 نویق كيلد یغالوف هلناصف «ةقرمثلال رد امن یدنکیا دارم هدهروک هکوب رول وا كعد راردنا یخأت ردقهملاق

 هننال وار یکیلد یکیا لوق ىلع روند هئروع كجوک یرف هدنزورما 6 قیرشلا ) روند هاغت قج هیلاغ

 رلدو بوخو ردیدآعضومر هدنع و ردیعما لجر رب و ءاضغلا وا زاها ةريغصلا یا قیرش ةأرما لاقت روند
 رادان و بوخ تیاغب هرهح ( قدرشتلا زا نسج یا قیمت مالغلاقب هلنیتمص رولک ق رش یعجج روند هنالغوا هزات

 كلا هج ولو منع یضوط هنفرط قرشو هج ولا قرشم الیج ناكاذا مالغلا اق اچ ردهنسانعم قل وا

 مس ق و رش لاق رد هنسانعم قمت روق تا هدشنوک و قرشلا ةيحان ف ذخااذا لجرلا ق رش لاق ردهنسانعم

 باعا یراکدلیا قالطا قیرشت مایا هن وک چ وا نال وا هرکصند رڪ موب نعل قلرشلامابآ هنمو رتعشلا ی هددقاذا

 ندنغیدغلاوا ع ذ هج دلتا قا رشا شن وکر انابرقد وخاب رد بم هن راقدت روق هد رانوک ل وا ینیراتا كن رانابرق یسهش اط
 قرشلایلااوجرخلاش رونل وا قالطاههاک زامنو ردي ا فیخ دصسمقا وهدانمهدناز و مظعم( ق "رشم ا) ل

 فئاطو ردیدآ كغاطر ص وصخ هنس هلبق لیذهو رددیعلا یبصم دارم هروک هنا كن ه اهن تبحاص یلصلا ىا

 | شفا یص هلا یچل آو ةرج اب غ وبصمیا یت رشم بوت لا روند هول شعابوب هن یززمرق و ردیعمایرازاب كن رهش

 هدنن زو ج وراص (قوراشلا و قوراشلاب نیطم یا یت رشم نصح لاق روند هراصحو نصح شغل هناطب و
 سوقلا تفمشنا لا ردهنسانعم قلرای بو التچ یاپ هدننز و لاعفنا (قارشنالا) روند ه یچل آهکردیفدارمو

 اذا عمدلابقرورشا لا رد هغلابم هکر د هنسانعم قمل وا قغ هنشاب زوکه دننز و باشیشعا «قا رب سشالا تقشنا اذا

 هن واقنالی هلرصف كنيش( قنا رشلا ]ل هعطقاذا "یشلا قثرشلاه قم دور لمس نم و رح د( فن مثلا )قغ

 هب اين هنهک شل واهراب هراب وردلکد ع وم-*یدرفمهر وکه ناپ كحراش»+ردن رابعندنسیرد شا وص بوبل واق هکر وند

 لاق رون ده یراق هج وق قلاص قشغاق یندب هدننز ولمبحت ز هلباف (قیلشفشل ) ةق رح یا قنارمش بالا روند

 نالوارهاظهدقفا ر دقه هربخا ءاشع هرکصندن و غ شوک هلنبتصف(قفشلا )يخ رسم از وعل یا قلش فشلا نماوذ عت

 ۱ هت رج نال وارهاظ ردق هحل وا بی ری زامن وتاب ندلیلءادت اد وخا ردق هتق و بيرق 4 هربخا ءاشعلوف لع ر ون د هرج

 هكر دج راش+ دعا بيرق ىلاوا اهب رق ىلاواةرخالا ءاشعلا ىلا بورغلا نم قفالا ىف ةرمأ وه وقفشلا باغ لاق روند

 هروک هنقیقح هلرثانا نکل ردن رابع ندنط التخا هن دا وس تالیل كنسابض  راهن هدکدنا ب و سعت قفْش لصا

 ادب هدبغ قفا ۷ هنرچ نالوا رهاظ هدتْفا هدکدتنا تورغ س یکی ظف ءرف ردنددادضا

 یدلیا ذخا فسو واود و یعفاش ماما یل وا لوق و هفنح وبا ماما یینأث لوق» رونلوا قالطا هضای نالوا
 لاق رونلوا قالطا هثیش رکو وئوک قفشو + یهتنایدلیاصیصت هنسلوا ترج هدنرخاتم لوق ةفنح وا و
 یکیاو رد هن رلانعم تج رمو رهمو زارحا و فوخ و هنسانعم راهن رونلوا قالطا هزدنوک و "یدر یا قفش یش
 تقرورهم بویکربسا ینآ ل رهدبا رذح و فوخندنلولح ههبرکر هب هسکرب هکرونل وا لامعتسا قر هل وا دم انعم

 ردهانعموب ید هقفش ردندنسانعم لیللا داوسب ءوضلا طالتخا ردهمانع طلتخم هفوخ یصخلع ردترابع ندکلیا
 تقرو رهم زکلایو هدنسانعم فوخ زکلای هکرول وا هاکو قر و ةج رو فوخ یا ةقفش و قفش هيلع ىل لوقت هلناصف
 بناحو هیحان قفشو ةج.ریا ةقفشو قفش هیلع یلو فوخیا قفش هنم ینذخا لوقت رونل وا لامعتسا هدنسانعن

 هدنناب چالصا كمدآ یکیدرب و تین دسک ندبآ مصو د رول وا ردصم و رد قافشا یعج ردلپعتسم هتسانعم

 قفشم وه و هحالصا ىلع صرح اذا عبارلا بابلانماقغش هيلع حصانلا قفش لاق هنسانعم كلنا مادقاو صرح
 یوقرب هدنناب لح مان یلیا هده داب هدننزو هنیفس ( ةقبفشلا ) رولوا شلوا ه انعمو جد قافشا سپ قیفشو |

 اقفش هیلعو هنم قفش لاق ردهنسانعم قغتاص هلرسک كنهزمه (قافشالا) و هدنزو قفد (قفشلا ) ردىدآ

 لا نم هروک هنناب كح راش ۴ ردلکد لیعتسم ندرت لوق لعو رداح اذا افشا قفشاو ییاثلا اا

 (هس)



 و ٩۳۳ بس

 ۱ كس هکرول وا مزالو یدعتم هدانعم و قارشا تعءاضا اذا جلا تفرشا لاق رد هنس انعم كاا نشورو

| 

 رد هګیو جد هئاضا هکهت رولوا هنسانعم كليا رادناتو نشور یر اسو هنسسانغم قمل وا رادناتو نشور
  كنروبوبق ارم و هاب" ررونب ضرالاتقرشاهنم و حراشلالاقرولوانوجمتورریص و هدعت یر« زاغ ته

 كان هصغ یمدآرب و هغبص یف غلاب اذا غبصلا یف بولا قرشا لاق ردهنسانعم قمرویوط هکنرو قمه و
 زددوخأم ندی ۱ یر نالوا کمان قفر "صغ انعمو هصعا اذا ه ودع قرشا لاق ردهنسانعم كليا

 | سلجم ( قرشلا ) لعفوا لوق نم ىت ايام هل غو ست مل اذا هشرب انالف تقرشا لوقت ساسالاف لاقو
 رببعت یسوغوط نوک هدنکرتو رواخ هدیسراف هکر وند هتهجو تعس كجهدا عولط شنوک هدننزو
 قرش دارم هدقدنل وا رک ذ هلا دارفا ٌهفیص یراظفل برفمو قرشم هروک هنای هدراصب كّْوم * رونلوا

 هل راهغیص عج و رونل وا هدارا یرلب رغمو علطء فیص و ءاتش هسرونل وا رکذ هلیسهی هنت و رد راتهج برضو
 + برغل او قرشملا بر یلاعت هلوق هنمورونلوا هدا را ییرغمو علطم ج رد كلصف رهدوخابكنوکر ههس رونلوارک ذ
 كغاطر هد رغم ق رشم وال براغلا و قراشملا بر  ىلاعت هلوفو هک نیبرغلا برو نيقرشملا بر هک یلاعت هلوف و
 نالوا باوص دوخاب ردندنیعبات "یقرشلا لیحارش نب لا و رددآ تلایارب هدنع 6 قرمشلا فال ) ردیسا

 ءایشاراسو ناویحو ناسنا ردکعد بوسنم هقرش (قرشلا) رددآ نطب ر ندنادمه هکردقلوا هدنزو "یربم ۱
 نامه هکروند هثبش نالوا یرغوط هقرش یتهجو روند هنالوا هدندناح یسوغوط نوک هلتبسن هلحر و نوسل وا |

 یلاعت هلوق هنمو ردیلباقكنوب ییرغ هکهتن هل وا رونقوط شذ وک اک اردقهنرلتقو راهن فصنای یه دوخاب عولط

 طقفاهب و غتق ووا طقفاهق ورشدنع سعشااهیلع علطنالیا ه الا ةي الو ةيقرشال ةنوتز ةرجش نم دقو 6
 هکرابم "هرص لوا ینعب اهنوتزا دوجاو اهلرضنا وهف "یشعلا و ةادفلاب سعا اهبیصت ةيرغ ةيقرش اهنکل و
 شنوک هلغل وا دودسم یراتهج راس و بول وا عقا و هدر کی ندندناح بغ كالذک هدرب وت وق یرغوط هنفرط قرش
 لوط یکر ل هنسن نالوا هد هعیس و یارص و هدلبج “هلو هکلب ردلکد زغق وط هده راس تاق وا بونقوط هدنقورب اک | |

 ییظع لخدم هدنانابن و راصماریضتو هیت كسم هلا ینایر نذا ارز ردهدکلنا تباصا شنوک هنسیدنک هد راهن |

 ندنفیدا وا رولو مات صفی رارامثا بول واهرز وا تراضنو ءامنو توا رط راجش او تانابن ندا تباصاسع هلغل وا |

 | ندلئاووبا هکر دمبقل ثدحرب ی رشورواواولت قو یفاصتیاغب یغای وتهب ود وجا نوت زو رضا د هروب مم رص |
 (تفرشلا)وهدنزوهرم (ةقرشلا) یدلیا تیا ور نددلاحت یدیادیل و یم "یماطقلا نب"قترشو ردشلیا تیاور |
 نوجما قفصا یتقو شیفهدننزو لیدنم (قیرشلا)ل و هدننز و بارح (قارشلا لو هلی الث ت اکر ح كنار و یصق كا |

 ةقرشلا و ةقرمشلایفاودعق لاش رونقوطشنوک همارواامادرونل واریبعتینوکهکر ون دهر قجهروآ واوشرفهشفوک |
 | یوتر هدنعولط شنوک هدننزو لیدنم قیرمشمو ءاتشلاب سمشلایف دوعقلا عضوم یف یا قیرشلاو قارشلاو
 مش یذلا قشلاوهو بابلا قیرمشمنم “ىلا رظن لوقت ردا ذوفن ه ورجما ندنآ هکروند هنفیراب وبق نشود
 اهع هللا یضر سابع نیا ثیدح هنمو ردیمسا كنسوبق هوت هدناعآ قیرمشمو اهقورش دنع سعشلا محض هیف

 | (قرشتلا بابلا قش نم لخد یذلاءوضل |یا لک هقرشالا قبام یتحد ردق و قي رشم ا هل لاق ةب وشلل باب ءاعسا ا یف
 | (قراشلال قارمشلاف دعق اذا لجرلا قرمشت لا ردهنسانعم قمروت وا وشرق هشفوک هدلح یتوک هدننز و لعفت |

 .هنفرط یسیغوط نوک رر و قّمشت نیح سعثلا یا قراشلا علط لا هدننقو یعولط رونلوا قالطا هشفوک |
 یعجج رارد لبا براغ هنلباقم هکهتن راربد لبا قراش هنر نالوا هدنفرط یسیغوط نوک كغاط الثم روند

 نب سبقو ردیعا نصر هدنیلهاج قراشو قرشلا هبناج یا لبطا قراشیم انن لوقت هدننز و لفق رولکق رمش
 هدننز و هحرف (ةقرشلالو هدننز و هرم (ةقرشلاآ)ل ردعاشرب یرعلا دبع نب قراشلا دبع و ردربقل كیرک یدعم

 ردیدا هکل وار هدنهلقارصم (فیقرشلا) هدنماکتهیعولط رونل وا قالطا هشن وکه د ران و هدننز و ریما (قبسشل )و

 ۳ نجرادبع ندمالعا ردهلحر هدنرهش طسا و ردندار وا ثّم مان تلصلانن دجا ردبدآ لحرب هددادب و
 | هدنساضق دادخب و ردندار وا رد ذیلت سم ماما هکنسطا ندم دماح وا رده رب هدرواسن و ردندار وا زعلا ن دمت

 قل راب هنغلنز وا یغالوق كن وق هلنیتصف (قرمشلا و رد دآ نصحت ر هدن راد سل دنا( هقراشال رد هبا رخالاح رده رقرب
 | قمروط بوئاقبط لركوت هزاغوب و الوط اهنذا تقشنا اذا عبارلا بابلانم اقرش ةاشلا تقرش لاق ردهنسانعم

 هنیعنمدلا قرش لاق ردهنسانعمقلوا لزقبق بو روت واناقهزوک و /صغ اذا ه رب لجرلا قرش لاقب ردهنسانعم

 بوک غاب بونلاص شوک لوق ىلع قل وا فیعض هلدیس هضراع یمهلوقم رابغ یوترپ كشن

| 
| 

 وکو تّرچا اذا |



- ٩۳۲ B= 

 دادب قزابش وز وا واذوخ مند یمانعم هاب ءرابسپ رد ه انک ندن که کردکع دولهچراب یتلا دوخاب زوتوا

 دیص شوق لآ هدننزو هجرحد (ةقربثلا) ةعاجج یا سانلا نم قرابش تئاح لاقب رونلوا قالطا «یناسنا
 ردهنسانعم كمك بوسک ولو هشم اذا دیصلا یزابلا قریش لاق ردهنسانعم كمد تویل هراب یشوق نیا | ۱

 i اذا سرفلا قربش لا ردهتسانعم ال تنش یو لربس ریس یرءدآو هعطق اذا بوثلا قربش لا

 ایس دسف اذا قربشم بو لاق روند هو شغلوا عج اروا وبا هددنوو جم ( یرتفلا) )دخو ا

 * لا رم ناطیشلا هطبت ناکاذآ قرش وهلاق روند ه هسک یلفراتوط هدنزو رفعج هلا همت یاز (قزربثلا 7
 هدر محسن هلو هکر د جرم + ر دش عار یسفت هل رابع+ هدرکه دب زخدکو اد + قروه ریبعت یسراف مهلا وا وا

 هداربش یس هلک قاربش هروک زمتیفح لصا ردروتسان یقیدملوا یتعالمو قوذ نادنچ نکل ردموسیم هناونعوب
 تلاح لوا کا رارد جد هدربش یک یراکدد هدز هب اس هدسراف همدآ لقراتوط و شما ول نح ردي رعم

 یتوهش كمدآر هلنیتخف (قبشلا) ردندح للص ومل ا قرش ن یسوم نب هللا رصن و نوچغیدل وا عقاو هدقل وکارت
 لفسند بوقب .ندکم تاو هتلغ تدتشا اذا عبارلا بابلا نم اقبش لجرلا قبش لاقت ردهنمانعم قلوا بلاغا
 كناب و یعص كنيش قب وشلا را ردعضومر هل رسک كنیش (قبشلا تاذ) مثب اذا ملا نم ق قبش لاق ااا

 ردب رغم هب وجو هجوج ییعیرد عمو و زابمنا ةبشخ یه و قب وشلاب ربا لوح لاقب روند هبوغالقوا هل

  ناقدشهنسیکیا رد راهشوکنالوا هدنزوب ما ولفرط یکیا لزغآ هکروند هدروآ هلبصق و یرسک كنيش (قدشلا)

 رونا وا قالطا هتساش رب , كنءرد یداولا قدشو نیدخنا ن نطاب نم مفلا ةفطفط وهو نیفدشلا عسا و وه لا روند

 قتش هائزو رما (قب دشلا ) ر ولک قادشا یعجج هتیحانو هضرع یا هیقدشب و یداولا قدشب اولزن لاق
 رد هنسانعم قل وا شکک دروآ هلزرتحف (قدشلا رپ ردیعما یداورب هدفا دوو و3 ر دراو

 | لاقمرونبد همدآ كوي دروآ هدننزو رجا (قدشالا) هقدش عستا اذا عبارلا بابلانم اقدش لجرلا قدش لاق 1

 | یرلهج رول وا قالطاهمدآ روآنابز رولیزوسو ملکمو یو تیر ةارما لاق و قدشلاعسا و یا قدشا لجر ۱
 ۱ | قلنادنصم و تحاصف هدننز و لعفت (قدشتلا)غیلب د یا ءاقدش ةأرماو قدشاببطخ لاق هلک ك نیش رولک قدش

 | كلتوس نددروآو قم التچن دروآ هکر دهنسانعم كلا ماکت رهکو ب ورو یی دروآ نوا كلا راهظا

 | لا لاد (قذ ولا )حصا دقدش یرلاذا لج را قتشتلاقب ردیلا نی وکماخو صفت ورو

 كرانيش (قاذیشلا) و «ناةذیشلا و هدننزو لقیص (قذیشلا) هنسانعم راوس روند هکزالب هدننزو رهوج
  كنو و روند هنیهاش لوق ىلع ردناغوط رقاچ هکردیعسا رقص هلیرسک كنون و یعض كني (قناذوشلالو هلیحف
 ۱ قلا بوق هل هپ رک ناغوط یهنسنرب هد زو هحرحد (هقدوشلا]ۋ یدلبا رور هدهلب6* نیس یتاغل طیص

 کد قوا هقرش هدننزو هحرحد (ةقرشلار رةصلاك هعباصابهدخا اذا "یثلا قذوش لاقت ردهنسانعم

 | ددروک ذم هدنس هدام هکر دریا قارقش هدنزو جرب ز (قشرمشلا هقربش ییعع ت وّللا قب رش لاق یدنلوا

 ای علم ازار نا ترک هیت کارو دن و نرخ (قرشلا)

 | نوک هکروند هلع یکیدتا قارمشا شنوک و اهرافسا یا سعشا قرشیف ءاج لا هنسانعم باتفآ بات روند
 | یاقرمشلا رایدنم ءاع لاقت رد راهکل وا نا راو نیچتبس هرارایدوب ردنرابع ندنکما نالوا هدننس یسوغوط |

 E AS لرد بابام ا رغ د یر ناه یوا دام هات یدرابو نال یارتت تبع
 رد هن رلانعم ناکم ےسا هکردن رابع ندهجرد یکیدلیا ع ولط كشنوک ندکلف و ندبناح یعیدغ وط نوک هکر دهنسانعم

 هغشیا نریک ندنفیراب وبقو اهقرمشم یا اهقرش نم سعشلا تعلطو قرشلا نم یا قرشلا ةهج نم یتا لاق
 ردن رد ویط عابس هکر ددا شوقرپ هدنناب اهر طب یاس یر ویا اکر خش منو روند هفلندنآ و
 هدهجاب ثالذک رددآ ملقارب هددیلببشا قرشو رار د هج هدر ضعب و ناغوط هحولد هدراد ضعب هشوقو ۱

 لاق ردهنسانعم قعوط شش دک قوچۇ ىش زیا ردن نال وا هلا ددر فرح هدارو رددآ ملقا

 لاهردهنسانعم كليد نغالوق كنوبق ةصاخ قرشو تعلط اذا لوالا بابلانم اقورشو اقرش س مثلا تفرش |

 | ندجانآ و یهزآ اذا للا قرش لاق رد هنسانعم كفلکنر یک كح یغیروق امرخ و ابنذا ق شاذا اقرمش ةاشلا قرش
 قعوط شفوک هلن مک كن تی (قارشالا) اهفطقاذا جلا قرش لاقب ردهنسانعم كمروشود بوسک ە ویم

 نا یره لاقل ودهتسانعس یاغاکنو ی قار وق كنحاغآ امرخو تعلط اذا نیما تقرمقا لاق: ردهتسانعما
 قلاصوترب شاوکو سعلا قورشیف لخداذا لجرلا قرشا لا ردهنسانعم كمربک هکلشن وکم دار و یهزااذا ۱

 (نشورو)



 ٩۳۱ e قم

 هدنشاب هدم لاعبو رددآ لالیرب هده رض ىج و ردعض ومر هدننز و هنیهج هه وس) یدل وا بلا

 ey عضومرب هد هندم اونو ردیدآ عضومر دام نطبو ردیدآ عصومرب هدهلایس و ردیعما

 هکقیوسلا د نب دجا ندننثدح هکر دعضومر هدنساضف و صو رایدل وا نک اس مهنع هّللایضر بلاط ییا نب

 ظعاولا دم نب نجرلا دبع ردعضومر هدننارت طسا و هش وسو ردندار وا ردشلنا ثیدح عاقتسا ندنانج دوادوبا

 تسعر هلرعط كنيس 6 ةقوسل ا)ردیدآ عضا وم زوقط هددادغب و رددآ عض ومرب هد رغم و ردنداروا قیوسلابیدالا

 لاقهدننزودرص ردقوس یعجج لوقیلع ردربارب قنؤمو رک ذم یعجو درفم رونل وا قالطا هنعسق ناتسدرزو
 لامعتسا هنسانعم قوس لها یتظفل هقوس هرزوا ینا هدهّرد كموحرم یربرح ةيعرلا یا ةقوسلا نم وه

 نوچ ا یرلکدتا قوس هلح و تعم یراکدتا هدا را یرلنآ ی لاوو هاش روند هناتسدربزو تبعر هقوس ارز ردطلغ
 هد وسو + یهنا روند نویفوس هدنعج و هلتبس یاب روند قوت ها فا او رس لها یکی دلا ردشفل وا ق ةالطا

 2 ی و روند هنس هجغاشا ندنسب رب ی رادقم قمر رب كتابن ان یراکدید ی کی ناغلوق 1

 هلبا وص یا و نوا لیلقتییحرو ما د مات یاب وبح در نو وا روند هب هنسذ نانلوا

 قلوس لرلهویم وراردنا یدغتهدل وب بوصاپ هفج راغط رد راهار داز یژثک ارا ر ودب رارد ا لسغ هلبادراب ءام هدعب |

 قیوسوا رج یا اوس برش لا رونلوا قالطا ۵هداب قیوسو رولوا هلکللا قصم بورواق فیفصتادمب |
 قا ّوسلجر لار وند همدآ نوز وا یکحناهدننز ورات ز (قا وسلا لر ددا نالی هصشق و رپ هدننب دیدق هبا صیلخ |
 وکدزوا بویلوا شش ود هر و روند هنغج روم وط ناقیچ یرادقم شراقرب كنجاغآ امرخ و قاسلا لی وطلایا |

 لاق روند هه ود عم رک و نالیروس بوشود هندرآ راکش اياد هدننزو نسح (قوسلا) روند هاب نالوا ۱

 هداسا عطق لاق روند هنشیاق ققوطو هنلاود یکنزوا هلرعف كنهزمه (ةقاسالا) دیصلا قواسب یا قوسمرعب |

 قاساذ راص اذا رصشا ق قوس لاقب رد هنسانعم كفلکدزوا یمسق جاغآ هدنزو لیعفت (یقیوسنلا) هريس یا باکر

 لاق ردهنسانعم كليا شرا نمت نصا میلستو كیلمت ینلاصمو روما یدنک هب هی اا وا
 اتش نالوا بوق هب هنس رب ,ثلذک نالوا وریپ و عبات هب هنس رب هلرعص كچم (قاسنملا رز هانا هک ا هما االف قوس ۱

 یغوط هنفلنوزوا بولوا نوزواو بیرقیاهلقاسنموه لاق و عبات یا هل قاسنموه لاق رونل وا قالطا |
 ه رخافم هلی رب یرب هدنص وصخ قوس راوط هدننزو هلعاش (تقواسلا) روند هغاط نالوا ناسآو ا

 یک راطق را هود هدننزو لعافت (قواسنلا) قوسلا ف هرخاف اذا هقواس لاق ر دهنسانعم كا هثحابمو |

 بولیروس یسب روس یشاومو تد وات و تعباثت اذا لبالا تق واست لا ردهنسانمم كلروس بولیدب ی

 (قوهسلار) ریسلا یف تجارت اذا متغلا تقواست لا ردهنسانعم كلا هجازم بوشقص هنر یرب نکر دیک

 رڪ“ ولت وا رط و بات شقاق هیوص و باذک یا قوس لجر لاق هنسانعم با سرود دبی

 همروب زوو نقاسل لیوط یا قولد لا روندهمدآ نوزوایرلفاص و روند هنسهلوقم یکدزوا تابلو

 0 هدننزو رهوج (قهوسلا) جاحلا € هلت یا قوهس حر تبه لا روند هراکزور دیدش ناروفزو ق

 غ (جویپپت )نا ریا یھ ذو قوهس عذج لاق روند هنسهلوقم یدزوا جاغآ شمناق ه وص یک
 قربثلا) هة ا نبشل| لصف وطلنا دیعبلایا قّوهس لجر لاق روند همدآ كريس یرام دآ هدننزو |

 یدنل وا نایب و a ردهقربش یدرفم روند هنلشب و هزات تا یر ميس د

 (قرابشلا ردراثدح هقربش ن مصاع و قرش ن ذوعو ة َهلا دلو یا قرش هرج یف لا روند هندی روا یدک وا

 راضعب و اعطقیاقیرابشو قرابش بوثلا راص لاقب هنسانعم عطق ردکع دءهرابهراب هيصة كرانيش (قیرابشلا لو |

 هد ززو ساطرف یارشزو هدب راپ قیا ی ری وام ام ق راب شو هدننزو رفعج قربش هکر ایدند
 قارشو قرابشو قرابشو قربش بو لاق روند ه هتسن ا هراپ هما هدننزو لیدانق قب رابشو
 ه هنسن نالوا ددشویتق اقلطم قاربشو زذ راد داپ اھو درفم کرد عج ریش ملک یا قیرابشوا

 عفد هکر دیمسا هل ریش دنلبر هدننزو لدانع قرابشو هدننز و طبالع قرابشو ددش یا قارش “یش لاق روند

 i ae قرابشو راردا قیلعت هن ران وي ناویحیسهلوقم هود و تآ ییراقاد نوجا رظن

 رد رعمو و رارر واق هدهرهت بو ا ضوط هد رح هد رخ ینا هکروند ه همر واق هدننزو لدانع قرابشو ردیدآ هرقرپ

 ردلقخج د قلوا یی عم هرابشش و ی رعم هرابیس و ردکع د ول هعطق قوج هکردب رعم هرابشد هر وکه ناب كحراش

 هک هجا نیشلالصف 2و



 اهن رس
 راردبا م اھا كب ہدک ارس ین 2 رفاح نیراردلاب لاح هم4! ناوسننال واتا رد هکردو یلبصا ردلثم هد ا

 یني راقاح هتنلا هل دصق تفخ هدنر اکدتنا رارف نوجما قل وا صالخ هدنض وص هد دشو فوخ رب یک نوضش و

 اک ےک یراردلاپ هعهر لوا كن رلناو ن هدندنع سوبان و تربع باڪصا رار دنا فشک بو افیص ۱

 تونل وا ارجا هنسارحخم لثم رەد هلتیسانم و رد هی *هدیدش ی رعشود هشاط هعاط قرهلوا |

 دوخاب رولوا ندنلببق هیلشع "هراعتسا سپ یدنلوا لامتسا هدنعوفو لوهم ما نایلوا يو ياا ۱
 انابع ربصی ثیحم هتقیقحو تم لاف فک موب هلغغلوا هراعتسا ندناسنا قاسای ندره قاب

 عباتت ها دحاو اقا اب موم یار لا راعتسم هدام لصا قاسنالوا هیلع دقععو ماوق رادم رول وا و
 هک درآیر یر ییعب مهد ةي راج ال ةعباتتم یا« قاس ىلع نیس ثالث تدل و+ نولوم هنمو ردا هب انک ندقافنا و

 هدیس راف رونلوا قالطا هنکدزوا كجاغا رجلا قاسو یدلیا دل وت نالغوا رفن چ وا قرهیلوا ری هدن راقلارا

 ةیاعح رونلوا قالطاهنککر ا كنشوق يرق ج قاسو اهعذج یا ةرجشلا قاس عطق لاقب روند تخرد هنت
 هنسیرواب رحو هنشوفنجرکوک قاس لوق یلع رت وا لره د رح یاس "رح یاس هک ابوک ردشفل وا همست هلیوص

 شوق هجالا یرلکدید قووتسوق ندنعو هماج یناب شوقوب هروک هزمصیخلت ندهزاس تادرفم روند
 رظنعوخ راردباریبعت قوق هدرارایدو رت وا لرهبد قووقسوق قووقسوق ب واکه را هجا هدرا هکر دقج هلو ا
 نب ورفلا قاسدوخاب هلیصت كناف (ا ورفل | قاس ) رد دا عض ومرب قاسو رداع هل وص هنیعب ردشوقرب ولزا وا نزح
 (د رفلا قاس) ردشمتیچ بولهوس یکی زون و كيک هکر دیدآ كغاط ر هدنراید یس لبق دسا هلبا وا و هدیسیکیا

 هداق ردیعج كاس (Ca ردعضومرپ هلیصف كناخ (ءاولنا قاس) ردیدآ نصح ر هدنم قاس و رددآعضومر

 رکسع هکهلوا مولعم م مهرخوم یفیا شیلا ةقاسیف نالف لاق رونلوا قالطا هن رارادمد لرکسع یک اق و
 | ردنرابع ندهقاسو هرمسيم و هنو بلقو رونا واریبعت چه 0 هرز وا هسخ لوصا

 | نوجگا دادما هداضتقا نیحر رونلوا ضخ د حانج یکا هه رسیمو هنی*و ر ونلوا قالطا سیخ هرکسع بترم ن ویکنا
 ۱ رد هنسانعم كمروس ننه وآ یه "| هل كم (هفاسلا و هلن رسک ك نیس قاب لازا و هل يڪ كنيس (قوسلا])

 ۱۳ لا ع زو باتک ی اسو قوسو اهداق دض ةفاسم و ةقايسو اقوس قوسب ةشالا قاس لاق ۱

 | عودا عزت ف عرش اذااتابسو قو ضبرلا قاس لاق رداج ور قوس هکأن وک هکردلمعتسم هنسانعم قلاب

 | یتیرهم هنواخ و هقاس باصا اذا انالف قاس لا ردهنسانعم تفت وطای قمروا هن ردلاب و هنکحنا كمدآرب قوسو

 كمر وس را وط یخ دو هدننز و لاعتفا (ینابتسالا) هلس را اذا اهرهم ةأرلایلا قاس لاق ردلهعتسههنسانعمكمردن وک

 ۱ واو سلاو (یقئاسلا) اهفاس ىنعم ةيشالا قاتسا لا رد هنسانعم
 ۱ وک روستا دو هل رک كنهزمه (ةقاسالا) رلیدلیا ثیدح تیاور یلع یرداربو قئاسلان ناقع
  اهقوسب هتلعجاذاژلپا هتفسالوقت ردهنسانعم كهرد روس راوط هب هسکرب وهلسرا ادا ار لا ىلارهملا اسا لاق ردهنسانعم

 ۱ یودب نوجا رهم لصالایف رونل وا قالطا هن رهم كنوتاخ و یدنل وا رکذ هکردردصم هدننزو بانک (قایسلا

 | هدرهم لر هدیکهکرول وا هنسانعم قوسم هکیدنا روند هب یشاومو باود نانلوا لاسرا و قوس هرزوا یسهروت

 | بوخ ولقشقاب یراردلاب لوق ىلع روند همدا نوزوا یرار دلاب هدننزو قجا ( قوسالا ) یدل وا بلاغ ی

 (یقوسلا امسحوا نیقاسلا لیوطلایا ءاقوس ةيراحو قوسا مالغ لاقبرد ءاقوسیتنومروند هنالوا نوزوم و
 هتچ كنعد هدننزو هسیک «ةقبسلا) روند هنکلزوکد وخاپ هنغلن وز وا لردلاب ردعما ندنسانعم ط وسا هلنیتعف

 | نم هقاتسسا ام یه و ةقيسلا ودعلا "یحن لاقت روند ه یشاومو باود یراکدروتک ب ورو هلیقب رط لپاح و

 | هد اکو ا یئآ بو باهدرپ ولجاغا ینرطیکا یژنکا هکر وند هّلاح یکیدنل ربس نوچ ا یا ءهدیصلدایص و "با ودلا

  هدولب زسرومغهدننزو سیک (قیسلا) رواک ق ئابس یعجج ران بولک هرب ثالوت ادص لرەروس هاب هاب

 | ردندنسانعمسانلا قوس روند هرازاب و هوس راج هلی كنيس (قوسلا) هيف ءامال یا قيس باح لاق روند

 دار لوقت رونل وا قالطا اقا کر مب كن رب شارغوا ( برا قوس ) رولوا ید رکحذم روم و وا
 (یامبرالا قوس رد هرقرب 2 «بئانذلا قوس لاسقلا ةموح ىف یا برملا قوس ىف تک

 ردعضومرب ۵ دف وک هلناصف (ریکح قوس ردهلحرب هددادغب ۶ الثا قوس رژ رد هدلب ۳7 هدنتلابا ناتسزوخ

 رد هلح رب هددادغب (شطعلا قوس) رد هدلبر هد هی رفا (مارک قوس رد هلحرب هدرصم (نادروقوس)
 | هل رهدنک یرببعت شطعلا قوس نکل بودا را هدنب اپ قفل وا ریست لا یأرلا قوس یسابع "یدهم هدقدنل وا ا

 ( بلاغ )



EEK 

 هراود هدننز و لعفت و ليت زا هرهظ ىلع ما اذا قنلساو لجرلا قیلتسا نا ردمن رنو Et یھکیا

 یشا ندعح وو درد دوخاب ندهشدنآ و ع هدقات و روت اذا رادخا قلست لا رد هنسانعم یهچ ت وشمرط

 قس ساطرف (یقاعمسلا رز اعح و وا امه قلق اذ دا هشارفیبع قلستلاقب ددا قلابح بو ود هت وا یر

 قالطا قاعمس هنعیرا شاب نالوا غلاب «یرد لوا روند هزکح رد ی 5: راز هج هقفوب هدن رز وا كنكيك شا

 ةقيقر ةرشق وهو قاحسلا ةحشلا تغلب لاق ردشغل وا هيمست ۳4 لسا ضورعم رد ینپم هب هب الموب

 روند هنجاغا امرخ نوزواك هدننز و روفصع e) اذك قاحمسلا ةصشىق لاق و سرلا م ظع قوف
 دقفوب هتفوب هدام" هژتهج هشت روند ه زکح رد یکراز هيا نانل وارک د هکر دیعج لواییمس (یسحاعلا)

 هدنرزوا كنغاي چاو مغلا نم قاقرلا عالی ییا ءامس اق لا رونل وا قالطا هن . رلەراب دولب ندا روهظ

 | قیقر "نیش یا مع نم قاع ةاشلا برن ِ لا رونلوا قالطا مصشلا ق ی جا هدعزاراز ها ها نالوا

 بدنج (قسعا و هدننزو ذفنق (قسعسا) وهدن زو جرب ز6(ینسع او هدننزو رففج (یسمسا) سشقلاک
 (قوعما» ردنابن یراکدیدكشوکناج رم هلغ رګ هکر دیم" شوج زرمورد هف وکش ف ورعم هکر ون د هنيا هدننز و |
 (یقیعلا) لاطو الع اذا ل والا بابلانم اقوم رجلا و تبللا قعملاش ردهنسانعمقمازوا بونایو هدننز و دوعق ۱

 ردنا هطاحایکق وط نن و زوک | هکردجاغ کیالواو رول وا هدقردنوب هکر دجاغایراکدد هلوب ز هدننز وبما |
 | قح هبشاط ج ږرک هدنزو ه وجا فعلا رد زعم ىسراف چ هروک هناي كحراش + روند نايم" هنسیکیا ۱

 بذک لا هنم و روند هب هنس صلاخ هدننزو با ض (قاعسا) روند هرات و ءراچافا نالوا ىسەدام كنءهرکست |

 | (قوعت »و هدننز ونام ر( قاع ا) رد وسنم هصلاخ ردن دندندح هک یناعلارسهاربا نب قاحا و صلاخ یا قام |

 | لانا "یهتشم یعاعط وذ هدجاخا مقلاص مقلاص روند ہرا ناد یثک | یراکدید قام خد هدیکرت هدننز و روبص |

 | کام ادجا ن دج ندنیث د ردعفاد ینیرانلع دمر و قالس نالوا ضراع هدزوک لاک اهلیعوقنمو طاق یتمزم |
 ۱ | ددرلپوسنم م دنع : زردی تیا ورنا رز هک قاعان یول ادعو یدلیا ثیدح ن ا اوا یا

 0 دستا E ۳ خواص نو O رنو ونوكنیس(ینسلا )دنا وارک ها
 دنا قسو هدناسنا اد رد ن + e اذا :pis پالان اقنس ب نیلا نم لیصفلاقنس لاقب |

 ۱ | ی هدم 0 هوضعنال واینلا را ۱

 | كنيس رولک ناقیسو هلیع كنيس رولکق وس یعجج ردردق هجنرا و هنابط ندقیساق قاجو رونلواریبعت اقو كد ود

 | هب مض لاقي یدل وا بلقنم ه هزم واو نوجا قلوا لمح* یی هعض هدنوب هدننز و سلفا رولک ق ؤسا و هلیرمک |

 | یاعت هلوف و یدا قوس یلصا و رد هقوسیرغصم ردن ومقاس هر روک هاي كح راش همتنک و هک نمای

 ۲ ةّدش لّواب ایدلا ةدش رخآیا ةيالا هلع قاسلاب قاسلاتفتلاو  ىلاعتهلوق و ةدشن ءیا دڳ قاسنع فتکی مو |

 | رابخا هلریبعت قاس ندنتدش و لوه كنآ هسرولوا كانو ددشو عیظف تیاغب هدامو ما رب راب ع ةرخالا |

 | هک با قاس فشکو رولوا جاتحم هکمر و هبوقت هنربدلا هتان و رارف ندنا دوخای هتمواقم هلکنآ هک ایوک ر اردنا

 | تدش و لوه هتبلا یبس كقاس فثک هلتهچ و راردیا هبانک ندکرچ بوناغص هنت رارف ردتجهلوا رج |
۳ 
 ۱ ag لا یادراب تش وصلوا یە NER باو a E هعشپ ندن و دول وا ۱

 | هنر یرب یو e RS فشک ندننجم و تدشره ندنغیدل وا راوشد

 ۱ قم وطن ۲ ون وا عضو ی ی نمک راقب زا ولبن ربیزپ DS ِ ردت راب ندا وط

WI rE 



e ٩۲۸ - 
 قالسا یج روند هه واز ود ود اب ئر وماچ ویغاربط وردیدآ هیحان رب هد همام ورد دا كغاط کاکو رب هدلصوم

 | :رکصندقدل وکو ا یوادجو یا هدنترص كنه ود هدننز و هنیفس (ةقیلسل) هل مسکو یعط كنيس ر واکن اقلسو

 3 یعجروندهنراث [ قثرط و قابا نالوا هدلوبو روند هنر نالوق قیص هدنرلناب كنهود تذکر وند هغلق آ نالف

  نالف لاو هتعسط یا هتقیاخ ءاضسا و هنقیلس مرکلا لاق ردهنسانعم تعسط و تشرس و رولک قالس

 ] کت ناغلوف هنا لوق ىلع روند هنادغب مصم شفل وا حالصا بولوکو دو لعت ال هتعببطب یا هتقیل سب أرق
 | ىذلا طقالاوا تحصاو تقد ىتلا ةّرذلا یهو ةقيل لاب انمعطا لاق روند هنشك دروب شلتاق تابن یراکدید
 ۱ كنهودو روند ه هطروع شعتپ نادفرو روند او ربت سنا هوش ی يسا و ثدئارط هبطلخ

 هکر وند هنلو وص هل رسک كنيس (قلسلا هلوا شقک, یرایوت هلکم روس نالوق هکرونده رب قجهراقبح نالو

 ] روند هاب نانل وا ریبعت یزاب قلسو هدننزو ناف رولک ناقلس یعجج ردلوب كجهدیک بوقآ و وص لیس دارم

 | تعاسیکیا هسنلوا بص هرز وارجخیریصع و عفا هلصافمعجوو هنتلعسرقن و حرفم و حو نیلم و للحم و یلاج
 ۱ ۱۳ یورو ها دم ان تروت قوا ق هزز زا هکرتمو بلقم هرس هدنزورم

 7 ١ یر قلس هدنادرفم رد راتابن هن وک یکیاءاما قلس وقرلاقلس و ردیقابرت كن هقبقش وكنرايضاقالوقو شید طوعس

 1 ٠  هدروف ندعابسقلس ردموسم هرزوا قلوا تاب یراکدید یسیزاب وصال قلسو مستر ندضاج یلبجقلسو
 | ةّصاخ هقلس لوق یلع ردهقلس یتنوم ردزراج هلبرسسک كنيسو هدننزو نام نوک ن اقلس یعجب یکب ئذ روند
 [ قالطا هتزوع ریفز ید هشحاف ابحو مرش یب هلیشرط هییشت و زفل وا قالطا قلس هنککرا روند هدروق یشید
  كنالوایمسادروف یشند وهلب مسکو یعض كنيس رولک ن اقلس یعجب كنون ةشحاف ةطیلس یاهقلس یه لاق رونل وا

 (قالسل )و هدننز و بارح (قالسلا )و هدننزورم(قلسلا )هدننز و بنع رولکقلسو زساهرولک ق لس یعج
 یاقالس والسمو قلسم بیطخ لاقت روند همدآر ونه” ولتغالب كلام هن اس برمض هدنز و دادش

  (ةقلاسل)غیلب

 [ هتزودوخاب هلوا ردنا دایرف و هح هلا او دنلب هدنماکنه تبیصمو منام هکر وند هتروع لوش هلسسک كمال

 ا كجوک هدننز وربما (قیلسلاژ اههح و دم ال واةبیصل ادنعابنوص فا رتتناکاذا ةقلاس ةأ مال هلوارروا رام

 [ كنرآ وروند هنسیروقكت وا یراکد د قرش و روند هنسهلوقم بوچروچ ویتنرق شلک ود ند را هشيم وند راجافا
 | قیلسنمذخا لاق روند هنسبیق رب كلوب قیلسو هلبعص كنيس ر واکق لس یعج رون د هج وکی ی دباب هنغلن وز وا هدناوق

 | بالک زواب و راقبج راهرز العا هدنآ ردیدآ هر وبر هدع هدننزو روبص قوا بال هبا نم یا قدزطلا

 [] رھرز لوق یلع رایدد ردهدلبرب هدنف ر مرا ام 2 لا تاللا ةف وتتسلا هنمو رونل وا تبسن اک ۱

 ۳ ۲ بتربفت یاونع هبقولس هدنرتبسن ردهدلب رب هدنسهکلوا مور ردهلاصف هکردربوسنم هب هیقلس رلکپوکو
 ٠ لحاس لصالا هیقلس هروکه ناب كحراش + رد وسنم 4 هدلب لوا لسلاح ور نن دجا ندمالعاو ردندنلسق

 سر هکروند هر یغیدروتوا نابر هدهنیفس هلیصف كنيس (ةبقولسلا) ردهبارخ الاح ىدا هدلب رب هدهیک اطنا

 1 قمرتاب هرزوا یسهقرآ یتروع هل رسک كنيس (ةءاقلسلا)) ردي مهران ناد وبق هس ود هکهتن ردقج هلوا یسهراق

 ۱ ليك كن هزم (قلاسالا) رهظلا ىلع تناکام یهو ةءاقلسلا عاضبلا دلا لاقى روند هعاسجب نالوا هلبهج و

 | «قلقلسلا روند ه هقان هدن ورو كیاچ هدننز ولقيص(قلیسلا) روندهنب ناب هروچتلد كچ وکه دنج وا زاغوب
 | حراش + اهر د نمضیحت تناک اذا قلقلس ةَأ ما لاق روند هنوتاخ نال وا رروکض یح ندن ر دهدننزو لجرفس

 | آما لاق روند هتروع یجهتاعش ناخغاج هلاه (ذقلقلسلا) زغل وا قالطا ضثئاح اکا هدیعرش فرع هکر د

 | شید لوق یلعردبا روهظ هدندید ثالد هکروند هرای ويس هن وکر هدنزو باغ (قالسلا ۶ باح یا ةقلقلس
 ۱ نانسالالوصا یفمشقت وهوا ناسالا لصا یلع جرخ زب وه و قالس هغی رهظ لا روند هفلتوض یربتا كند
 | لرهدیکر دا روهظ هدنراکپز وک یژنک | ردت وطر یتدح و یلتیقروب یپبس رددآ تلعر ندنراتلع زوک قالسو
 8 یتمالع ردندنغیدل وا دساف جا لزوک ندراض م وللثم دمرو ندناق رول وا یدوم یتداسف كز وک بولیاب

 ءدننزو همام (ةقالس)ل ردقل وا ح رقم یرارب نب بولیکود رلکپرکو  یعشلکلاق بولوا لزق لزق یرلفابق زوک
 هکر ددا هیلقصب ر صوصخ هاراصن هدننزو نامر ( ق السلال ردندنتعاج یول ةماس ون هکردبهو نا
 ا ردنوک یصنکیا قرت یو راف وک هاب تلخ راش ردقعب 0 7 ا د دغا ی تر
 رددوهعم مو رب ندبع مابا («قولسلا) ردقالیس یلصا ردهنسانعم یدتا دوعص ردینابرس یس هلک ق السو
 ءالعفا یکت وا ردهقتساتعم قمووا بوتاب هرزوا هقرا (ءاقنلسالا) و (ءاقلتسالا) ردیسا كعضومر قولسم



< ٩۲۷ Fe 

 نانو هدهاشم هدنزو لیلف لوق ىلع روید د ويو چ روج . نیلق هدننز و ه روفصع در

 نوززا نالوا هدنزو كيف یأر یلعو ردا ناعل هدرانآ رارهوج هکروند هراهشیرط نوزوا نوز وا
E ۰ 3 ۰ ۱۰ ۰ ۳  

 9 كجو یکیا یداز وا ن وز وا دي وا نالوا هدب راز و كق د وخاب روند هر وب یک لو یداز وا

 شم دج لابخ یک و ی دم وا یک لوب یداز وا نوزوآ هدنرازو ها رلق یتاسارخو نابط ضعب هکروند هنفلارآ

 هلیئو E كناف و یصف كنيس( قةسلا )ر دىراب زعم یسراف هش وش هروک هنناب كحراش + رولکق سافس یعجرول وا

 ۱ قمروا رام هل ه رهح و ۹3 اذا لوالابابلانم ًاقفس بابلا قفس لاق ردهنشانعم قمابق بور وچ ورک یوبق

 رد هنسانعم قمابق بورب وچ ورک یوبتیدو هل رسک ك نەز (یقافسالا) همطلاذا ههحو قفس لاش رد هنسانعم

 ۱ بول قفس لاقت رد داسا ۸۵ قف وط مکحو قسص و ول هفئزر هدننز و ةقاج (ةهقافسلا ]ا هدر اذا بابلا قفسا لا

 | قیفس بو ر لا روډ هو ار قہص ول هفت ردعص و هد و ریما (قيفسلا اقیفس زاص ادا دیافس 0

 | ةَ هفسا) تو یا هجولا ق E وا قالطاەج ولا قیفسهمدآ زمان و | ولزو كب هلتبسانم وب قیفص یا |

 نوتلآ و راردبا "فلاکا هقدوقوط یریصح رتابقوطریصح هکر وند هب هتشن ن و ا ها دهصبر هدننزو هنبفس|

 هدنع لاق رازرود رلهنسن ضعب ندن هکر وند هب هکیبس ا :r که هلیکچ ندنس هل وعم شموکو |

 هدننز و هقفص 6 ةعغعسلا ) اههوحم و ةضفلاو تبهذلا نم ةل وطلا ةتقدلا ةب ضلا یهو بهذلا نم ةقيفس |

 ءاّتشا لاق و هعیاب اذا هنیع ةقفس هاطعا لاق هنم و رونل وا قالطا ه هعیابم دقع نالوا هلقلآ هلالا هکر دیفدارم وا

 لاق روند هرانایز دن ندا تدیغ و لصف امادیمان هلیعص كفاق و كنيس 6 ققسلا) 2 ةع یا ةدحا و ةقفس فأ

 5 ا قس لاق رد + ماه قمرقج یھ شوق هدننزو "قش } “السا ارا یا ققس ۳ | :

 نت لوش هرس هی ف 6 (قسقىملا ر زد هنسانعم قس هدنز و هزاز (هقسسلا» قرذاذا لوالابابلانم |

 تورو وآ هدنسوشرف یکكنآ د هکر خار و بوروت وا یکی حش یس هرز وا نیشن و یکس هفت سر هکر وند |

 لاق ردهدلوم تغلو و رونلوا قالطا هنر ره كراو هلوا ردا رابعشا "هدشانم هل رب یرب تبون تبول

 یف كرانیس (قسقسا ةب ونلاب تب امن "لکدشنب و یرخایف رخآو ةکدف دعضر نم وهو قسقسلا اذه ىا
 ۱ .هدرز 11 بودیحا هلا زوسیدآرب هد ز و قلح (قلسلاژ ردندننالک رازاو رج ز صوصخ هنم- زوکوا هلرسکو | ۱

 ۱ لاق ردهنسانعم ق وص ندکبک یا و هاذا اذا لوالا بابلانم اهل مالکلاب ابف لاق ر رد هنتسانعم قلا

 ۱ قوغوص یاب ہو هنعط اذا خراب اب الف قلس لاق ردهنسانعم قمک اش كم ورد و هالا | ادا مظعلا نع لا قلس

 ردهنسانعم قم هر هرز وا یسهقرا نارو حا اذا تابنلا درلا قلس لاق ردهنسانعم كمردنوک بولاچ |

 | ةدازملا قلس لاق ردهنسانعم قلاب ییغج راغط قیزآ دوخاب ا هافق ىلع هع مص اذا ای الف قلس لاق

 هنیاوف كنسهلوقم لاوچو رانلاب هالغا اذا *یشلاقلس لاقب ردهنسانعم قمانیق هلشنآ ییهنسنر و اهنهد اذا
 لاق رد هنس انعم قلنارطق ا ارس و هلخحدا ادا ةورعلاق د وعلا قلس لاق ردهنسان ورم كمروک جاغآ

 كجا قلس لاق ردهنتسانعم قمرقح و ادع اذا نالف قاس لاق ردهنسانعم كلی و عج هانیه ادا ريعبلا قلم

 د زو اهعماق اهطسب اذا الا قلس لاقب ردهنمانعم كلیا عاج وراپ هرزوا یسهقرا یوناخ و حاص اّوا

 یتسورومدلج عزن اذا طوسلاب ات الف قلس لاه ردهنسانعم قم روق بوریص سيرد بور وا هلیس هل وقم یچاق |

 | ناعما دص ۰ نع هکر دهنسانعم كءردبک یئ د راب و هرز وا هجو قلاق را ند وت تویلشخ هد وص یسا یتسهلوقما

 قلسوءرا قبو روو هرعش بهذا اذا "راما ءال اب اس و یثات ندهحاسم دوخاب ندکماغا | |

 "ضیا و تّأرب اذا ريعبلا ةر دلا بت اش ردهنسأنعم قلاق ض ہ یر تولوک وا شان نالوا هد رص كنهود |

 رد هنسانعم كلعا رب بوقیص نالوق د راثاب ا ون یا هجماس ین و فل قم ۷ اهریا نم اهعص وم ۱

 تقلس لاق ردهنسانعم كلا ریثأت هدلوب یراقنر ط و یراقایا كل راندیک هلو ورا اذاریعبلا بنج ق عسنلا قلس لاق

 لاق ردردصم كمترود جدو هل رسک كنيس (ءاقلسلا) ابف ربا اذا قیرطلارفاوطاو مادقالا

 هد ءا ید هدن و ی یریکدد ءابعج یعج هلیسهدایز های هدنس هلک بعج هکر د ح راش × هنعط اذا ءاقلس اقل |

 . شن ((قالسالا وات رپ ی ءعمكمروُشودهر رز وایئرص ی هسکرب و»یپتنارلیدلیا |

 | دیصدروق یثید وهلخدا اذا ةورعلاق د وعلا قلسا لا رددنسانعم كمروک جاغا هنیلوف ثللا وح یدو هل رسک |

 3 شات هدنمص كنءود جدو هلنیت ىف «قلسل ارز ةبذ داص اذا دایصلا قلسا لا ردهنسانعم كليا

 قلسو اهعص وم "ضیاو 4 اذا عبارلا ب بابل ا نم اقلس ریعبلا ةر دلا ت تقلس لاه ردهنسانعم كما ناشف ضا



 -e ٩۲٩ سی ۱

 ا لوق یلع هن زهقش ر ر شاپ قرسو یخ اذا عبارلا بابلام اة رس *یثلا قرع لانش ردهنتسانعفا
 | كح راش +× هما ر رطا وا ضیالا را ققش یا قرس هدي و ءاح لا ردهقرس یدرفم روند هن راهقش ر رح

 . یرارب قان وا و لا كند قرسو روند ه هقش ر رح نانل وادن هنج وا قاریب هکر دی رعم یسراف هرس هروک های
 أ هلتاصت (هفرسل تفعض اذا عبارا بابلانم اقرس هلصافم تقرس لاق ردهنسانعم قلوا كشوکو فیعض
 ردندنیعبات عدجالان قورسم ردندمالعا (قورسم) ردیدآ كيوص عقاو هدنتیامن لا كراوص نالوا هدهیلاع

 | قرسورددآ تیالور هدننلایا زا وها وردعضومرب هدراصتس هدننز ورکس (قّرس) ردندحنابزرلانن قورسمو
 كلتاادا یتیرلامم بودا انشا هود یکیا ند رع یودر نوکرب ىدا بابح یعسالصا ردندناعصا هجا دسانب

 بوکچیراءهودوبد مهراقیچ ها یسبدنکب ویقهدوبق یعیابیدروتک هنسوبق كن هناخر بوکچرارب هلعیابنوچا
 هرابه؛هدف رط ور ید ر وچ وا هنس هناخ یدنکی راهودندویق رکید هلغل وا یلوبق یکیا هناخ لوارکمید روت وک ورکا

 ناونعتلاسر ناود هدقدلوا علطم هلاع تیفیک بولوا لخاد هب ورجا هرکصندفدلوا رظتنم نامزرفا و یود
 باطخ هلبناونع ق رس تنابونل وا راضحا بابح یلاعرما بجومر یدلیا لاصصرع هی ربغیپ ترضح
 [ "یزورلا قّرسندجا ویدارداجاهتاو كټ هلکنآ یرلیدنکو یدلوا رهتشم هللا قّرس دعبنم هلغلر وب

 هلصف اللف و یرسک كنيس (نیفرمسلا) رد هب رقرب نیمرطانیب هلی كنيس (فیق راوسلال ردندخم راوت وریس لها
 ۱ یراربجن ز نالوا هدرلهلالو هدرلوغاقوب ردیعجكنهقراس (قراوسلا روند ه شف هکردی ّرعم یسراف نیکر س
 ضمب و عماوحایا قراوسلا ه تضع لا روثل وا قالطاهرارومد راسو هراهقلح نردکیرب بویلپوط هنارارب
 قعرد وا تا اکا رار دا رببعتدیلکیلزسرخ هدیلکلوا هکرونل وا قالطا ه هنن اوز نالوا هدن راد ریدیلک |

 ۱ بمکن ةقارسردنداعما هدننزوهمام (هقارسا) ردهدلب رب هدنرابدمور (قوراس) رول وارذعتم قجنآهنوکر اس و
 | نونلاوذ هكرع نب ةقارسو بابا نب ةقارسو "یجدلا كلام نب ةقارسو ثراطانب ةقارسو ورعنإ ةقارس وأ

 ٩ «قارس) و6 قراس) رددجكنآ مثعج اریزردم و یکید د ےشعج نب ها رس كنم رهوج و ردراییاصص ردبلقم هللا

 | ردغوا نالف هکردهنسانعم كلئا تبسن هغلیضوا یهسکر هدننزو لیعفت (قبرسللا) ردنداممآ ءدنز و دادش
 ۱ عسا (قرتسلا) ةقرمسلا ىلا هبسن ادا انالف قم لاق ردترابع ندکعد یدلغوا نالف یهنسن لوا دوخاب

 | ردجاتح هنقارتسا ءاضعا هت ندرب اسهک ایوکرونل وا قالطا همدآ نالوا فبعض و صقان ییکرتوهینب هلیسهین لعاف

 ۱ هکروند هب هسک نالوا رلکید بوتوط قالوق هرازوس ییاهن امتاد و قالا فیعض صقان یا قرتسم لجر لا ۱
  رونلواقالطاقنعلا قّتسم همدآ زوتوک ولنوب هصیقو ایفتخم عقم یا قرتسملجر لا رونلوا ربعتیهکید
 ۱ ۱ هدد زد هاکن هکر دهنسانعم ققاب نیلروغ وا هسکر هدننز و هلعافم (ةق راسلا) اهربصقیا قنعلا قرتسم وه لاقت
 : ءاضعایحدوب هدننز و لاعفنا (قارسنالاا هيلا رظنیل هنم ةلفغ بلطي یا هيلا رظنلا قراسیوه لاقت زونل واریبعت
 ردشطا رارکت یو فلوم * تفعض و ترف اذا هلصافم تقرسنا لاق ردهنسانعم قلوا فیعضو رتاف مادناو
 ریبعت قفل روغ وا هکر د هنسانعم كم بک ب ولیکچ ورک وند نوستکب وشواص بویمروک یتسیدنک هسک ر خار و

 | هکرد هنسانعم قا غوا هلقلزسرخ هدنزو لعفت (ق رستلا)لبهذیل سنخ اذا هنع قرسنا لاق رونلوا

 ا قرس اذا نالف قّرسنلاه ردهنسانعم قلروغوا یخد ییش رخآ هرکصادقدلروغوا بولاچ *یبشرپ
 هدننزو رفعج (قمرسلال یدنلوا نایب هدنسهدام قرب روند هاب د نیلاق هکږ ل رسک كنهزمه (قربتسا) اثیشف
 یکیانوکر هن هتفهج وا ندم نال وا قوصسم ردن وا یراکدد یغشمرص نویق و یزابهرق هکردیعما فطقلا تابن
 ردي رعم چ رس و همرسهروک هنناب كحراش+ردکلهم یراثکا نکل ردیقایرت كنتلع ءاقسنسا برش یی رادقم مهرد
 سخرس و رده رقرب هدنساضق تاره هدننزو ناولې. (ناقمرسا) ردهدلب رب هدننلایا رعطصا هدناسارخ قمرس و

 ردا یران آ لر وداح یراکدید یابای لوغ هدننز و قلصهص (قلسعسلا) ردهبرقررب یجدهدنراضق سرافو
 كناب ویصقكنون و كنيس (قبعنسلا) ردمبقل كنم ردپ د وخاب ردیعما متن فیرطنبا هدننز ور وفصع (قولعسلا)
 ریاطلا قسفس لاق ردهنسانعم قمرقج شوق هدننزو هلزاز (ةتسفسلا) ردیعما كن وا هحاردرب هلبصف و یعط
 روند هلو تالشباو قجا هلیعص كنيس (ةقوسفسل او رکذیساک ردهنسانعم فیسلا دنرف هتسفسو قرذ اذا

 ردذوخأم ندینآ یانعم رونلوا قالطا هککچ هن را هسکرب و ةجحما یا ةقوسفسلا ذخا لاقت هنسانعم هم
 | یش لاق روند هتیش یدازوا نوزوا اقلطم هدّنزو طبالع (قسافسلا) هبش یا هیبانم ةقوسفس هيف لاقت
 هدننزو هلدنق «ةقیسفسلا) هلب مک كرانيس (فتسفسلا) و هلیصف كرانيسس ( ةقسفسلا ) دتم یا قسافس

 (ةقوسفسلا و )
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 :(نقوصملا) متا اذا *یشلا قعسنا لاق ردهنسانعم قمالوب و قصسناف “ىلا قصم لاق ردهنسانعم قعو
 كنهزمه Ge یلب اذا سمافنا بابلانم ةق وص“ بوثلا قص لاقي ردهنسانعم كيكسا بوث هلبعض كنپس
 ربعبلا فخ یتصما لاق ردهنسانعم قفس یتابط كنهود و ىلب اذا بوثلا قا لاق رد هنسانعم هق وح هل رسک

 عرضلا قصما لاق ردهنسانعم قعشپاب هنرق بولیکچ هلفلاق یرد قلج بونکوت یدوس كندعو نر ا ق
 | لعاف مسا ( قسم ا هدعبا اذا انالف قصما لاق ردهنسانعم كلتا قارباو نطبلاب قصلو ىلبو هنبل بهذ اذا |

 | عفدنمیا قس عمد لاق ردند ردا ول هکر واک ق یحاسم یعجج روند هنشاب زوکن الیکو د ندروغوارب هلیس هين

 لجرلا قصم لا رد هنسانعم قلوا قاربا هلنيمطو هليعط كنيس (قصسلا) ةعفدنم ىا قیحاسم عومدو |

 | تقص” لاقت ردهنسانعم قمازوا بوروس یوب كب یحاغا امرخو دعب اذا عبارلاو سماح نا بابلانم اقع قو ق
 | قیصم ناکم لا ردهنسانعم دیعب ردفص و هدننزو ریما (قیصسلا) تلاط اذا سماحللا بابلانم افصم ةللا

 .ONE یشید و تکرا نوزواولع رک كلذک روند هنحاغاامرخ نوزوا یو رمنا)

 | رد قحا یرد ردیعما یسهدلا وقوصم هروک دف ردندح قوصمن هللا دبع و هلیعط كنيس ر واک ق” یعج رول وا |

 و اکر دیدآ عضومر و ردیلع لج رر( قوحاس )لرون ده هنن نوزواهدننز ورهوج (قحوسلا))

 دام ردند هئس فاص وا صوص هلاوسن هدننز و هداذش (تقاعسا ) رایدلیا هراغا هنسهلبق هعصعصن ماع ق

 . یجچشتر وس هدیکر ترا رد ج د یزعس و هنیمرچ هدیس راف  هقاحص هکر د جزم +ردقج هل وا یراق یجشت روس و یجقجز |
 | هرومغب ددشو مظعلوش هدننز و هنفس (ةقيڪسلا إو رد رغصم بز هکردیف رحم یعکیبز یعقیبز رد یعقیز و

 كەر زه (یقاعما) ه ترمامفرح تناک ادا هقیص" ةرطم لاق هل وا رریص بو روک یرارب یییداغوا هکروند

 بول وا لوقنم ردهنسانعم داعبا هکندنمالکر فسلا دقت رکا و ردفیصن مربع ردبایرس ییعی ردبععا م هک

 | ندنغوبقو وولوا نیتم تیاغب هکردرجش سنجر, هلیصف كنيس (قادیسلا)ل رولوا فرصنم هسروند ردیع |
 رفاچ هدننزو رهوج هللا هل« لاد (قدوسلا) راردراغا یکلپا ناتک هلا وک كنسهتسارک شمناب رولیزودواق

 رقص یا قدوس هدعاس فو ءاج لاق ردلوقنم هحلیو ندناتک مان رهاب كنیلدع نا روند هناغوط یرلکدد |
 هکر دیعما دوق ولا ةلبل هلق كنه لاذ و كنيس (قذسلا زل رد رمسفم هلا ناغوط یرلکد دنابلب هدناد رفم راس

 یتق هکر دیعما كن هجک. صوصخح یراکدد ی دیک شت 1۲ كسوح و كنسهشاط اراصن عب رد رم سو 9 ا

 هدنزورهوج(قذوسلال ردح ورشم ا ي و راردباتراطشوتالنشبوقاب راشن آرفاو #
 هنسانعم رقص رون د هنافوطرفاح و هنسانعمبلقراو دهد هنک زالب یودنالواهرایکی و هنسانعم را وس روند هک زالب ۱

 هدننزو نارفعز (نافذیسلالو هلیصق كنيس (یقاذیسلاا) روند هنسهقلح وغاقو و ردتفل هد هلبعط كنيس هدنو |
 لجرلاشرون دهمدازانر وقهدنز و "یرهوج "یقذوسلا روند هنافوطرفاچهدرانو هدننز وناقمر(ناةذیسل او ||

Êهدننز و نو ربح (قوذیسلا#) وردزباح هلب كس و هدننز و لسبحنز (قیذوسلا) لاتح رذح طیشن یا 7 قدوس  

 هرفاح هلرصفكنوویعص و یف كنيس (قناذنسلاژ و هبحصف و یرمسک كن ون ثالذکی ف ویصكنب(قناذوسلار)ل و ق

 نالیکحیروق را هنفرط  یرفوب كتيب نه هدننزو طب الع (قدا رسلا ل روند هنیهاشلوف ىلع دنسانعم رقص روند

 قداسلا ءارو دعش هر لوقت روند هيب هدنزرط كالنبج ندرازهبن و رولکت اقدام یعجج روند ههدربارس

 یولب یرقو الثم بولوب یکیا یوا هروک هل وا یانعم فسرکلانم تیبلا اذک و تببلا نعص قوفدع یذلاوه و |
 ه یهاشغان وا هکردی عم هد ږ ارس و هرز وا ینا كحراش * رول وا صوصخ هعابتاکولب یغاشا وه هبخ بحاص
 نالیکح هنفارطا رداچو 4 هد رپ نالیکج هرجا هیځ نوجما كلنا تماقا صاخ مرح هدنساروو هنغلزوت رداچو

 قدارس هدن نعم یدنل وا مدقت هیلافاضم هرز وا ییکرت فص و ردارس “هدر لصالانرونل وا قالطاهغاقوص ق
 بوغآ هباوهو رونلوا قالطا هراسبغ مظع شمنآ هاوه قدارسو ردي عم قاطارس ضعبلا دنعو رایدید
 ولهدرارس یسیغاشا یسیرفو هدننزو حرحدم (قدرسلا) رونلوا قالطا هناخد نایرو بوتروا یهنسنر " 

 فتک (قرسلالو هلنیتصف (قرسملا) هلکد ودشم هلفساو هالعا یا قدیم تب لاق روندهغانوا و هرداج ق

 لاقب ردهنسانعم قلروغوا هدننزوقرغ (قرسلا و هدنزو هحرف (ةقرسلا) و هلناصف (هفرسلا) و هدننزو |
 هرغل الام ذخاف زرح ىلا اتسم ءاج اذا ىناثلا بابلانم اقمسو ةقرسو ةقرسو اقربمو اةرس *یشلا هنم قسم
 اب كنيس (ةقرسلا هقرس ییعع هفرسا لاق ردهنسانعم قرس هدن زو لاعتفا گی

 قلوا نابن هلنیتحف (یقرسلارل روند هغلبغ وا رم هدننزو فتک قرسلالو هدننزو هحرف (ةقرسلا) و
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 رواک ی ابسایعجرروق 4 هنابمراندنا یش وق و شراب هکر وند هلدکو اهدننزو هف غ (ةقبسلا و هلنبتصق (قبسلا))ا
 فخ ینالاقبساللثیدط | هنمو ح راشلا لاق قابسلا لها نيب عضو رطلنا وهو ةقبسلاو قبسلا نالف ذخا لاقت

 رونل وارببعت هلکل هک وا هدیکر ت و یییشدب هدیسرراف ن ندنو زن رز هنسانعم مدقت (فَماس ۱۱7 ه<لصن و رفاح و |

 هللاق هنم و ردهدنکبس هقناسد دوخاب رد ردصم هدننزو هلقاعو ردنرابع ندکلشبا فلس و مدقم ند هلج یشیار |

 یدلیا تیا ور ندهفنحوا ماما لا دبع ن قباس ردندیماسا (قباس) هبلا سانلا قبس یا الا اذه ةشاس

 هننباهنكننادیمیشوف رابع روند هت ا رکو ندا مدقن و قبس یراراس اماد ردهغلابم هدننزو داذش (یقابسلا)

 مدقتهحواماد و ه اغلا قابس هنآ نارا و مدقم راردا قیلعت | یلدکو  یرلکدلیا دقع بوکید قیرص یغراقرب ۱

 تابصقرسیاتاالا قایسوه لاق ردازارحا و ذخا یلدک وا لوا یبحاص كنآ لوا رار د تایاغلا یتابس هنا ۱
 قیسلا تابصق + داو تاناغلا قابس هد همدآ جارو قلافندهلج هژتهجبقانمو 1۳ لئاضف هلتیسانموب قبسلاا

 ردراثدح دیعس یدلوو قابسلا نت دیبع و قبسلا تابصف اخ یا تاباغ ىا وه لاش راردا قالطا |

 رونل وا ریبعل هدنک هکر وند هغاب یراکدر وک هن » راقایا كنيس ناغوط هدنزو باستک (قابسلا )|

 هریغ واربس نم هادف اه و یزابلا اقابس لاق روند نفس هنغاب كنغابا یکیاو راردآ ریبعت چد قابش هلف روا

 ناقیس امه لاق روند هن ر ره كد یکیا ندا یشراب یشوف ردهنش ندنظفل قبس هل رسک كنيس (ناقبسلا»

 ا ا ررفود یرولب مان یتفاخ ناوي هدنزو لیعفت ( قییستلا) ناقبتس یا دف
 قبسلا ذخا اذا نالف قبس لاق ردهنسانعم قلآ لدکو ا هدنشراب یشوقو مامتربغل اهدل و تقلا اذا ةاشلا ت 3
 (قابتسالا) قبسلا یطعااذالج رلاقب لا رول وا رض هلیهج و ردهنسانعم كمر و لدک وا هلفلوا قویسمو |

 نالج رااقبتسا لاق یکه عشنا قواو هعششوق و هعشدرکس رد هنسانعم قش راب نوجمامقت دن رب یر هدننز و لاعتفا |
 | کر د ح راش + الض یتح هاكر تو هاز واج یا طارصلا اقبتسا لاق و ردن وجا تکراشم یک ماصتخاو وایاست اذا
 یلاعت هلوق هنمو ردجراخ ندربسفت هدام هکر دندنلبق مت یی ردداز لوف الص یتح هاکرو فلوم هدارو |

 هکر دندنل بق لعفلا لاصبا و را ا فذح قلعت هطارص كقابتسا هكر د فاشکب حاص ةيالا ه طارصلا اوةبتس $

 | رولوا كعد اوردناف اوقبتساف ردجاتحم هنيمصت یتسانعم رادتا هقابتسا دوخاب a طارصلا ىلا اوقبتسا

 | قوبسمر وق وبسم رب و قباسرب قابتسا ینعب ردجاتح هغلق هدنلازمقوبسمیهبلا قوبسم هلعاسنا و زوج دوخاب
 قابتسااک ابونلوا هیبشت هقوبسم هلتهج هب انکلاب هراعتسا لا قویشم هکطارص هداروب سپ رد ااضتقا هيلا ۱

 قوتسلا ورد وصنمهرز وا تیفرظ هلغل وا ند هصنخمریغ ةيناکم ف ورظ لوق ىلع طارمص دوخ رزلوا لی تابثا
 یرازو ورفاب یا هکروند هب ها بلق و زمک هل ړم كنات (قوتسللا و هدنزو س ودق (قوتسلارلو هدنزور"ونت

 قوت هسهروک هنا كحراش + ةضفلاب سبلم حرهب فیز یا قوتست و قوتسو قوتس مهرد لاق رول وا شموک

 رول وا شموک یرازوب و رفابیمهتروا رول وا بکر م ندشموکو  یالق و رقاب هکردکعد تاق جب وا رد ّرعم یسراف
 | رنک الا بلافلاوه ساحل اوا رفصلا ناک اممهدنع قوتسلا یجرکلانع و جرهبلانم ادرا قوتسلا برغلایف لاق و

 ۱ هتناب كحراش » رد عمو و رون د هکر وکش وطن وق نالوا ن وز وا یرلکپ هلصف ویعط كنان و یعض كيم (ةقتسملا)
 لیز یبعب جو "کلا ةلب وط ةو رف یا ةقتسم هیلعوءاح لاش رد ّرعم ندهتسوب دوخاب ردی عم یسراف هتشم هر وک

 ی هنسنرب هلن وکسكن هلم6* یاح و یصفكنيس ( قحا )رد رعم هتشم ج دو رون د هنلآ قج هلاچ زاس یس هلوقم
 را راطعهکدتن یک ق غشو هلکمتر وس هکر د هنسانعم ققشعوب ب وزا هه دوخاپ قشم وب بوکو د لوق ىلع كمزا

 "قدلانودواهق د وا هکهس اذا ثلاثلا بابلا نماقصم*یشلا قصم لاق یک كم زا هرفحت ز ولعل رار دا هدشاط و هدنا وه
 هنسانعم تمک بوبارغ وایکر دا قص"یغناربط لوق ىلع كلنا وحم ینیرلناشنو راثآ كرب لكما هرزوا تذش لیو
 هنسانعم كتکسا یسابلو بارلا صسن اهناک تّرع وا اهرانآ تفع اذا ضرالا ع را تقصم لاق ردلمعتسم
 نیل اذا دیدشلا *یثلا قص لاق :ردهنسانعم ققشموب ییهنسن یتقرب و هالبا اذا بوثلا قص لاق ردلمعتسم
 هما یس لا ردهتسانعم كلثا شارت شابو اهلتق اذا 2لههلا قص لا ردلهعتسم هنسانعم كمردل وا هلهک و

 لوق یلع كل كم هت ادو هدفنا اذا اهعمد نبعلاتقح لاق رد هنسانعم كبروت بودیقآ امام ییشاب زوکو هقلح اذا

 2 ادلا تقص لاق رونل واریبعت كع رو كنل رد هنسانعم كط هرز وا هج و یراقوب ردکع رو و یغاشا ندکمترکس
 ق بوث لاقت هنسانعم قو“ و وا قالطا هو یکسا قح“ و مضطا نود یثلا قوفوا اددش تدع اذا

 بولپ زا هنسن ر هدننزو لاعفتا (یاهنالا)ل قیقر یا قصم باصم لاقت روند هدولب هجهقفوب و لاب یا

 ( قعو )
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 | قبسهدننزو قهن قه زو قوهزو لح ا اذا لطابلاقهز لاق رد هنسانعم قلو الحمم و وج هنسن هد وېب و
 یهو قوا قوهزو لینا ماما تمدقتو تقبس اذا اةهزو اقوهز ةلحارلا تقهز لاش رد هنسانعم كالا مدقن و

 لاق ردهنسانعم قمقیچ ندندب ناج و فدهلا زواجاذا مهسلا قهز لاقب ردهنسانعم كعُود هنس هتوا توش واص
 كاله و لطباذا*یشلا قهز لا ردهنسانعم قلوا دون و لاله بولوا لطاب هنسنرب و تجرخ اذا هسفن تقهز
 ۲ تجرخاذا عبارلا بابلا نماقهز هسفن تمهز لاق رد هنسانعم قمعبچ ندندب ناح یدو هدننز و قهن (قهزلا)ز

 ژنک | اذا مظعلا قهزا لاق ردهنسانعم قلوا یلکلیا قصو قوچ كيک ید و هل رسک كن هزم ( قاهزالا)

 لا زد ماساژ هاح و هلطبا یا لطابلا هللا قهزا لاق رد هنسانعم كلتا لصمو وح یلطاب و هم

 هزاحا اذا فدهلانم سلا قهزا لاق ردهنسانعم قمردش و اص هنفرط هت وا كناشن قواو ًالماذا ءانالا قهزا

 | وتک نو بوروش ور ینالاب و یرک | هادو "دهاا فسا قىھزا لاق رد منشا نااار هدکمک و

 مسا هدننزو روبص (قوهزاا )ا و (قهازلا) اهقنع ىلع هتقلا و هتمدقاذا حرسلا ةبادلا تقهزا لاق ردهنسانعم

 هب هاد یر وق ی سەد وکو قدزآقهاز و روند هثیش نالوا "لیمضعو لطاب ردندعبار ینا ندا باب ل وا رد رالعاف

 | قیرآتیاغبو و مه نیم یاقهاز سرف لاقت رونده هاد اناوتو زوم" یلکلیا و سباپ یا قهاز سرف لاق روند
  شفص و ردندنسانعمنالطب و وح انعمو لازهلا ددشلایا قهازسرفلا رولوا دض هاکعد هب هاد نانردقو

 وم زې میا قهز وقهز موقلاش و م زنم یا قها ز لج رلاش هلنبت و هلع كىازر واک ق هز یعج روند هبهسک |

 ن ردیید هدنزو روبص قوهز ویرطا ددشلایا قهاز ءام لا یک بازه روند هوصنافآ هلتدش و روزو
 لاعفنا (یاهزنالاروند هلو تلشبا مپ و هبکنا كب هدغاط كسکو و ةريعق یا قوهز زم لاش روند هیویوق
 ةیادلا تفهررا لاقت و مدقن و قبس اذا نالف قهزنا لاق ردهنسانعم كلا مدقن و قبس ی زر باس ی یدو هدنزوآ

 روندهضرانالواولقارتوا وز ودبول واق ة٣ تبسنهتفا رطا هلنیتصف 6( قهزلا  تمدقناذا رافتلا وا برضلانم

 باغ(یاهزاا)قزنیاقهز سرفوو لجر لاقب روند هناورحو ناسنا كباچ قاغارصص هدننزو فتک «یهزلآ) ۱

 یرتآراسامادهدن زویزج(قهزاال اه ژاهز یااهقاهزو ةئام قاهز لا رد هنسانعم رادقم هدنرنز و باتکو |
 ا كن هقوهزا هدنز و تیلاسا (قیهازالا) لیلخامدقت یا قهز سرف لا روند ها ندا مدقن و قبس |

 ن دابز قیهازا و عیرسیرج تاذیا قیهازا تاذ سرفلاش روند هشیدیکو هشیرو بہ ك ر یکو ص هلتع رس

 زوعم هدننزو روفصع (قولهزاا) رده راح یرد ردیسهدلاو كدایز هبادنهو ردا ئسرف كن هک اا هیادنه

 همدا كالاچو تسجهدنز و جر ز (یقله زا نام یا یلاهزرج لاش رولکق لاهز یعجع روند هناوبح و ناسزآ ۱
 ول هلعشدوخا هغارچنالواهرکا لیدق و روند هراکزورنسازتو نو فرخ میرم یا قلهز وه لاق روغد |

 | هدنزو یر ز (قلهزنا) لیدنقلاف مادام حارسلا وهو قلهزاا ًافطا لوقت هقدل وا هدنجما لیدنق روند هل |

 | روق وا تبقا ا مآ [ یوص هکر دیا كن رفیآر و روندهمدآنالوا ردنا لار زا لاخ دالا لبق هکرد هنسانعم قلم
 دارم هکروند هشی وروب هن وک رب و هضب اذا بوثلا قلهز لاق رد هنسانعم قعراغآزو هدنژو هجرحد (ةقله زا )|

 قلهوت لاق ردهنسانعم قلوا فاص بوراغآ و هدنزو حرحدن (یلهژلا) رده وا شزو کک ۷
 یدوجوهدننزو رفج (یقمهزلال نم“ اذا لجرا قلهزت لاق ردهنسانعم كمروعس و افص و ضیا اذا بوثلا |
 اندا وندریک ندب هدننز و هحرحد (ذقمه زار ع ریصق یا قمه ز لج رلاش روند هرودو زانعط یکن دا

  نانض نمد افار 2 ةقوهزیه و كند یف قم زا هذهام لاقت ردهنسانعمققوق بویلغاب هارد ندقلراد مو |

 E راقم ر وکه ناب كح راش+ردیاهطاحاینویب هکر ون دهن راتکك نساقبتاکلم وکه ب رسک ك باز( یی وآ
 | نیطابشلا قدزاما و ردیدآ هلح رب هدر و اسان رهش و ی یابیشلا سیفن ماطسب ن قیزو ردي عمه

 | نان روک هدنلکشردا ناربط بواان وا لیوق لیوق یکیرهوج قو یتاباهګ رق هدا وه هدنوک قلزابا هکیراکدد

 ۱ ردشلنا یعورعت هل ماما هلکن و فل وم * راربد ځد نیطایشلا باعلاک | ردهلبا هلّمعم ءارو رونل وا قالطا هراهنسْ ۱

 ی لما نیسلا لصف س لصتک او نت اذا لجراا قیزت لاق ردفتسانعم كمزب هدنزو لمفت (قب رب
 لاو ورولکقووس و زواق وتن ى رود ردو نق سهل کس كنهزمش و ی كنيس( قألا] |

 یناثلابابلا نماقبسهقبسلاق رد هنسانعم كم هنس ورايا بوش واضی هسکر هلن وکسكناب و یصقكنيس(قبسلا )| ۱

 رده :سانعم كل مدقا ند هلج دنلح بوک یرارباستآ نالبشوق هلدک وا هدنن ام یشوف ةصاخو همدم اذآ لوالاوا

 | یولا عامتساب ن نجاقبست ةکاللا مهذیالا هک اقبس تاشاسلاف لم یلاعت هلوف و ىلج اذا ةبلخا ىف سرفلا قبس لاق |

| 
۲ | 

 4( مان نو



۱ 
۱ 

- ٩۲۲ B= 

  Saفانا طبخ لشو هلبا رابتخا و دصقرون تیاهن ردیک هب ولام یرابهذم نکا رد راب وسنم به مان دم زرد |

  ۱رد راب وسذم هبدسک مان ناصید رد هیناصید هکر دراو هفن اطرب و+راریدو رداجا لهاح تل و ساّسحو ماع رون وراشبا

 رارطضا و اعبط تاشو راشیا ریخ ارابتخاو ادصق رون ردنلظ یر و رون یرب اردا تابثا لصا یکیا ید رانو |

 ردندنلظ لوا هکردرا و هک و نتفورض و رشره و ردندرون لوا ردرا و هکبیط و نسح و عفن وریخره راشیا مش ۱
 | دمت اهر یس قید هکیدلات ردرلب رقه هبناصید هدرلنو راربد هن وق مع هکرد را و هفت اط رو» رلرپد تتیق 
 راهظا و اعداد یدل وا لزان ندناعآ اکپ كوکح مان تشدرز یسهلکدنز ردی رعم یسراف نیدنز ءرزوا یغیدنل وا |

 یبک ریطلا ناسسل یروب رم باتک بولوا یوم تدمرب هدراغرب هدن الیس د ودح رو نم ردیعسا كناتک یکیدلیا |
 رد راماکحا قلعتم هبیس وجم نید یکیدلیا عازتخا او لاھ ورو هعونصم تفل رذعتم یبا رسا و مهف ٤

  ۱کب هدن رکدتا بلط هزحگ* ندن | یدلیا توعد هند هلت وس یاعدا یهاش بساتشک نالوا ناربا هاش هدعب یدلیا
 بساتشکس پ یدیشلنا ناهذآ و بتن نهد هنوکرب نوچ ا ران ریثأت عفد هسیا هح ڌقم یدید زلثآ ریثأت شتآ الصا |
 یدلیا هیعستهلبادن زا بودا ح رش یسیدنکه نن یرو نم باتک و یدلیا جور یییس وح ند هلکیا تیعبت اکا |

 تبسندیک ات ف اکو نون وهییسن ءاي یهدنرخنآ رایدد كىدنزو نیدنز هدیس راف هراندا لع هجوم باتکل وا س |

 رد هل رسک باز هکی س هلک دنزو رایدید قیدنز هلا رسک ابتا هلاد ۀکرحو قیدنز بودا بیرعت هدعب ردنوجا

  ۱قلوا ی ّرعم كنوب یس هلک قیدنز روند نیدنزو هدنز هبولناج ردیناویح ح ور هکرونید هناح هدنناسل مدق سرف |
 | سپ ردشلوا بهاذ ههج وو راندا قالطا قیدنز ردرالئاق ءرهد یاب هکهرلنایلوا یناعا هترخآ ردنکم یجد |
 ناهرب ورول وا ترابع ندرلن وا بهاذ هلا مدق هروک 4 یناثو رول وا شغل وا قالطا هنسهشاط سوح قیدنز |

  ۱لاشروند هغلسدنز ردها هدننزو هجر حد (فقدن زا ) علاطیلف ردموس ص راهدام هدنتغل دنزاب و دن ز احاح هدعطاق ۱ ۱

 (قدنزا و اشدنز راص اذا لجرا قدنزت لاش ردهنسانعم قلوا قیدنز هدنزو ج رحدت(قدن زلال ةقدنز هيفا ۱

 ددشیا قدنز و قدنزلج رلاق رون د ه یرجبسک انو لیخح تیاغب هدننزو "یرفعج(("یدنزلا لو هدننزو رفعج |

 روئلوا ریبعت نال هکروند هنج وا یرویس كننرم قوا هلنیتف(قنزلاوردطلغ یراههعأ قیدنز هدارو للا |

 ردهنسانعم همان لوقع هلنیتمط (قن زلا روند هرب نج هیلغاپ غاب یراکدد قانز هدننايوا كنآ و رولکق ون ز یعجج |
 هلرصفكباز (ینزلا) یدنل وا لامعتسا هداماکل قع ازاعع هلغل وا عج ندیتآ قانزو و همان لوقعیا قنزمهل لاق ۱

 بابا نم اقنز هایم لع لجرا قز لا ردهنسانعم كلما قیبضتهلبیس هقافو رف دوخای لخت ینسهقفن یایع
 یرفوب یتشاب و هنالوادرعس یشاب هکر دهنسانعم قلاب یان ر هنیوآ نالوا هدنشاب كنآو ارق وا ال قیض ادا نالا |
 یغایا راوط و اطبخ اهیف لعج م ةديلطا ىف ةقلح لفسالا هکنح لعج اذا هسرف قذز لا راردنا هلال وا رکلس |

 لیعفت (یقینّتلا) و هل رسک كنهزمه ( قان زالاإ) همنا وق یف هلکش اذا لغبلا قنز لاقت ردهنسانعم كملکتسوک |
  ۱هدنزو بارغ ( قان زلال قنز یعع قذزو هلابع ىلع قنزالاق ر ا یلطا قیبضت یلابع ًهقفن هد رانو ۱

 ماع قو زلال رونل وا رببعت كتس وکو رفا لک هکر وند هغاب یرلقدلغاب ندننلا هکح هناب وا نالوا هدنشابكنآ |
 ناوسن یراکدتا ریبعت قلنادرک هدننزو باتک( قان زلا )ر دیمسا یراسرف كنهسک مان ءاقرو نم باتع و كلیفط نب |

 هثیش نالوا راوتسا و مکح هدننزو ریما (قینزلا) "یلطانم ةقنحم یا قاز اهقنعیفو تئاج لات روند هنتیز |
 هدنن ایم لص وم هلا هرب زج هدنرزوا هلجد هلیعص كنا ز ( قوزلا ز نیص ر مک یا یز یاد لاق روند |
 | روند هه ویچ هدننزو درص (قوزلاز رونلوا قالطا ناقوز هلغلوا ید ه رق رب هلعسا و هدندب رق رده رقرب |

 ی هنسن رب هدننزو لیعفت (قی وال روند ه هویج یخدو هدننزو قووار (قووازلا) هنسانعم قز |
 لامعتسا هدنعوحم كرازدلاب ارز ردذوخأم ندنسانعم قوواز ردهنسانعم كلنا نیس و نییزت هللاراکن و شقن |
 وح هویج سپ راردا لاخدا هشتآ هدعب بولاق هویج اک |هدنرلکدا را رم ققاق نوتلا ه ولمانرب الثم رونلوا |
 | فرصت نظفل ی وزت هدکلیا نییزت و شقن اقلطم هدعب رولاق هرزوا یفیدنلوا شقن هداروا نونلا بولوا |

۱ 
 اقوهز مظعلا قهز لاق ردهنسانعم قلوا یلکلیا نوغل وطو قوح قعیصعع كيکهدنز و دوعف(قوهزلا) روند

 (هدوهبو)

 تی نااات مر



 | ین

 هک ٩۲۱ رس

 ه هبقع قار او ةعب سیا قولز ةقان لاق رول وا فصو ه هقان هدنورو تسج هدننزو روبص(یقوازلاژرونل وا
 طسساوو ردیعما ضرار هدنساصف هبط رو هدنزو همالع (دقالزا) ةدنعل یا قولز ةبقع لاق رولوا فص و

 هدنن زو قلح (قلزلا ) ردیعسا صف لوي هدنشلابا ناتسس هدننز و تحاص (قلاز)و رددآ رهن ا هدننارت

 یهدآر و هات و هدعب اذا یناثلا بابلانم اقلز هناکمنع هقلزلاقن ردهنسانعم كلا هغرالا بوربا ندنر ییهنسرپ
 هسأرقلز لا ردلمعتسم هنسانعم كلا شارت شابو هل ا اذا االف قاز لاقت ردهنسانعم قمردناق ب وردج روس

 كمروشودلودمامتان ناویحو هل زا اذا هقل زا لا رد هنسانعم قمر داق ځد وب هل رسک كن هزم( قالزالا) هقلح اذا
 ءرصبانالفقلزا لاق رول وا هنانک ندقخاب هناب وضغ صب قالزا و تضهجا اذا ةفاقا تقل زا لاق رد هنسانعم
 جالزم (قالزلا) هقلح اذا هسأر قلزا لا ردلمعتسم هنسسانعم كلنا شارت شابو طه رظن هيلا رظن اذا
 سرف لاق روند هغارممق نالوا رروشود ینل ود یژکاو روند هدیلک نالیچآ زسا هکردیفدا مو هدننز و

 .هدننزو فتک (قل زلال رونل وا قالطا هدلو شش ود مامان هدنز و ریما (قیلزلاو دلولا طاقسا رشکلایا قال رم ق
 . لجر لاق هلواردنا لازنا نامه لاخدالا لبق هکر وند همدآ كشوک یلب و یدنل وا رکد هکهتن روند هر قج هناط |

 هنسانعم بضغلا عیرس روند همدآ برشم ریت نالوا رولیراط بونلکی وا كاچ و ځ وینا لبق لني ناک اذا قلز ۱

 تلکا لوقت روند هبولاتفش زسیوت ندنعاونا ولاتفش هدننز و طق قبل زا بضغلا عبرسیا قلز لجر لاق |

 ۱ ادا هسا قل لاق ردهنسانعم كلبا شار شاب یدو هدننزو لیعفت (قیلرلا) سلمالا خومنا وهو اقلز |

 ةنهدا اذا هند قلزلاش ردهنسانعم كما قج هنناط یکی سهت هرهم هلکم روس یسهلوقم نهد هندو هقلح

 ةددخا قز لاق ردهنسانعم قلق نیکسک یک یرک بویلیب امماد یتسهلوقم قاچ و ولمانو دن زم اکر یصب یتح | :
 هدننزو مرکم (قلم) اقلز هلعج اذا عضولا قلز لاق رد هنسانعم كلیا قجهناط یر رب واهدیدحت نمدا اذا ]

 | توارطو بات هندو بولهزو بون زود یک یکرک هدننزو لعفت (قلّرلا) ردیعسا یسرف كنهفیلخ ن ةریغم
 اذا لجرلا قزت لاق هلوا ردا ناعل هلتفاطل و قن ور یک توقاي یسهمشب و نول هکهل وش ردهنسانعم كمر و

 ییرو زو رز بوقیچ ندماج كره وبحم یژنکا تلاحو قیر هترشبلو صب و هل وال نوکی یتح منتو نتزت ۱!
 لاقص هلینوکس كيمو یصف كاز (یقمزالرونل وا قیقحت و ربوصت هسرونلوا رظن هنمادنا تروص هرکصندقدنقاط ۱
 قمز لاق ردهنسانعم قج دیلکو اهفت اذا یناثلاو لوالا بابلانم اقمز هتبط قمز لاش رد هنسانعم قلو |

 ةفوتنمیا ةقومزمو ةقيمز ةي لاق روند هلاتص شفلوب (تقومزلالو هدننزو هنیفس (تقیم زا هك اذا لفقلا
 (قلم زا )ایشیا ةقمز هنع یتغاام لاق رددوخأم ندل وایانعم رونل وا قالطا هتیش هع ؤرج هلناص(ةقم ال

 | کروند همدا كشوکیلب هلی كنهددشمرحم و یعضكاز (قلمزلا)و هدننزو طبالع (قلام زالو هدننزو طبلع |

 نیعابلا نهد یا قبنزااب نهدا لاق روند هغای نیعای هدننزو رفعج 6 قبنزلا آل هلوا ردنا لازنا لاخدالا لبق ق

 هکدود و رددآ كچ فورعم هلا و و ردهداز ینول هکردلعتف هدندنع یرهوج ردللعف ینزو هدندنع كفلؤم |

 راح تیاغب هکردناب سنجر هلی كاز (قابن زلال ردیس هنک هل رخ (قبنز ما هنسانعم رامنم روند هان و
 نید لضفلا وا ندنبدح ردتعاج ر لصالا "یطساو (نویطساولا ةقئزون إل رول وا عدصمو ولتيف رحو

 قودنص هلی كياز(قودنزلا) ردندرانآ یبح یدیفح و نیسح ولغوا و ةقنزییان دمع ن ع رکلادبعن دم

 ندنسهش اط هون هل رسک ماز (قیدن زلال ر دشا رک ذلاب دارفا فلم هلغل وا صلاخ "یی ردیفدارمو هدنز و

 هزسن د نایلوایداقتعا و ناما هتب ورو هترخآ یر یلعو نالوا لئاق هتلظو رون لوق یلع روند هصص2 نالوا ق

 راضعبو روند هقفانم ندا راهظا مالساو ناما انروص بودا افخاو راما یرفک هدننورد ضعبلادنعو روند
 رولکقیداتزو هقدانز یعج ردکمد ولن د ناوسن نالوا لقعلا ةصقان هکر دی عم یسراف نیدنز قیدنز هدندنع | ِ

 رفکلا نطب نموا ةيون راب و ةرخالاب نموبال نموا ةلظلاو رونلاب لئافلا وأ وا نم ىا قیدنز وه لاقي |
 یناتسرهش رد راکرشم هکر د راب وسنم هنینلا هون که لوا مولعم +ةأرلانید یا ندنز بّرعم وهوا ناعالا رق

 ,ندسوحو»رارب دردنداحتلم ران آ ار ز رد هقف الخ ك ران و سوح + رد رابهاذ هن را لوا عدقو زا كنلظ ور ونهر زوایای | : 2

 تادوحوم رنو و هود نا ایم نالصا نءرهاو نادزب كلذک ردناداضتم نالصا تلظو روت هکردراو دف اطر | هد

 لصایکیا ملام ردیباعصا ك یکح مان ینامرونلوا قالطا هت ونام هکر د راو جد هفت اطرب وج ردیسهفن اط هبتشدرزران وا
1 
8 
 هیکد نم هکردراو هغ اطر و» رار د رولوا ثداح ندنلظ رشو ندرونریخ ردنلظ یرب و رو یرب ردعونصم ندعدق ق ۱

 (۱۱۰) ی

 لطم



 ته ٩۷۰ رس
 همدا شلدوفروف هدننزو ریما «قیعزلال هاولجم اذا ربسلا اوقعزا لاق ردهنسانعم كك هلتعرسو هلحم كب و

 ضرا لاق روند هضرا شعاب روم ددشولقناغاص (ةقوعزملا)روعذم یا قوعرمو قیعز لجر لاشروند |

 نالف قعز لا ردهنسانعم قلوا راقروق یتفو هک مدآرب هلئیتف (قعزلا )ل لباو رطم اماصا اذا ةقوع رم
 رد هنسانعمقل و هرز واتراطش و شبنج بونلطاشن و لیلاب فاخاذا لوهجلا لعقعزلاقمو عبا زا بابل اتعز ۱
 لجر لاقت روند همذآ نالوا راقروق یتقو هک ردفصو هدننزو فتک (قعزلا) طشناذا لجرلا قعز لاقت

 هدننزو داذش (قاع زلال طیشن یا قعزوه لا روند همدآر طاش عبطشوخ ولشبنج و لیللاب فئاخ یا قعز ۱

 فص و هلعولتعرس هدننزو ربنم (قعزلا) لوھ ءافسیا یار سرف لاقب روند هت آ هدن ور نالوا رو تربت ۱

 یرافدردفآ بوک و سالرت كرابخفچ و اعدرس یا اقع نم اعزن سوقلا یف عزن لاقو عیرس یا قع نم ریس لاق رولوا

 هنسانعم ج٣ خرف روند هنکیرف كنشوق كلکک دننزو هروفصع (ةقوقعزلا)) روند هناب رط و هنابص وبا

 كمك ورباو تعرسا اذا تاودلا تقعزنا لاق ردهنسانعم كقک هلتعرس راوط هدننزو لاعفنا 6 قاعزب ال
 لیلاب فاخ اذا لجرا قعورا لاقب ردهنسانعم ققروف یتقو هصکو  مّقت اذا سرفلا قعوتا لاق ردهنسانعم

 هدن و دوخاب ردیدآ تایر و طیش یا قولعز وه لاق روند ةمدا رطاش ولشنح هدننز و روفصع (قولعزاا

 از زر اطلا قز لاق رد هنسانعم قمرغج شوق هلید دشت كفاق و یصتق كناز (تیزلالردقلوا ملاذ نالوا باوص
 عطا ادا دخرف فر اطلا قز لاق ردهنسانعم كمع یتسیرواپ یدک لآ شوقو هقرذ یر اذا لوالا باب !ا نم |

 رسرف هحهتسهآو قز یتعع راطلا 7 قزفز لاق ردفدا مج د هدانعم یکیا طا "قز هدنزو هلزاز (ةف زقزلا هيف

 "فخ یا لجرلا طزز لاق ONS SOS ردهنسانعم كلوک | ۱

 یراقج وچ قازقزو هقرفز و حح ادنع تاص اذا الا قرقز لاق رد هنساتعم كعشدل وج راشوق هدننقو رصسو

 ۳۳ 4 با هقزفزو هصقر اذا اقازقزو ةقرقز "یصلا قرقز لا ردمن انعم كلا نیدناد بودان وا هدلا

 | روند هرج هل كياز (قزلا)ردترابع ندکظوس لصت هنیر یر بت ریت یعالک هکر دتفل هن وکر ا

 | قدغلوب یبوت لوق ىلع روند همولوط هب رسک كاز ( قرا ژ ارج یا اقز هاقس لاق هلن اصف ردهقفز یعج |

 ۱ هدننز و نابود رولکناف زو هدننز و بات درولکقاقزو قاقزا یعجراروق هنسن یس هل وقم بارش اک | هکروند همولوط
 | نو وق شمتیچ مول وط مات( قوق زم ال هوڪو با رشال فتن الو رم دلج و هوا هاقسلاب رم ایا "یزااب "قزل برش لاق
 | دریدلوج راک اهسیا شلزویندنفرط ایارکاو هلجر لا هسأر نم مطساذا قوق رم شکل اش روشدهنتسو یکی وا

 0 رد ه هسک لوش هدننزو باح (قاقزلا) ردندنیندح قیقز ندم ن دز رد زو وید (ییزرا

 3 | ماعط هخ فو ةداما ىلع ءالا برشي ناک اذا قاقز لجر لاق هلوار جا وص ن | هد ضا ماغط زونه هدنشاب هرفس |
 | یك كاز رولکقافز عجب و هلبلب وأت هکس رول واخد ثنۇمردرکذ موو روند هغاقوص هدننزو با رغ (قاتزا)

 |24 قاز و اهتکس ی | ةندلا قاقز ىف فاط لاق هل سمک كازو یف كنەزمش رولکه قزاو هلل د دشت كفاقو

 ندار وا ردزاغ و یرلکدت اریبعت یزاغو هتبسالاح هکر وند هنهاکر ذک ك رګ نال وا هدننایم هخط رهشهلبااسطخ هرب زج

 هابط كاز (ةفرثاال هنسانعم تخاوف روند هن راشوق كیکوا هلناصف (ةققزلا) رونل وا جورخ هسونابقوا

 ! رددآ هڪ رق نسجر هدننزو حرز (قزقزاار ردشوق اطر هد رخ کب ندنعون قات هرقرددآ شوق كچ وکر ب
 یرورش ق ردز) یثلا ةفيفلنا یا ةقارقز ارم لاقى رونندهنوناخنال وایشلا فی هخهدننز و هراث رب (فقاز قلا

 دنمونتو لوي هدننز و همظعم ( هفقزملا]) و هدننزو نامر (قاقزلا) رددآ عض ومر هدننب نام وا

 لاقب هل وا هدنتلیه مول وط شرق بویغل و یرالبق هکرونل و ا002 ترو لتعم (یفرفا) نوید هان | ۱

 شارت هلا هرس وا شاب هلیصكناز (یقزلا و هرعش فتن الو ر یذلا وه وققزلا دلحاب قفزم اا

 ىقضرلا ىلا ااوسنم ىا ةيقز هیات قلح لاق رونل وا قالطا هشارت هلیهح و هقرف ی ك مولوط بویقلوا

 هنیهج (هققز را اعیرس ضش یا قزف رم لع لاق روند هشيا نانلشیا هلتعرس هلیس هين لوعفم مسا (قزقزلا) |
 قعاق قابا هلنیتعف (قلزلا) رد عاشو بیبط ردف ورعم هلکع د هقیقز نا کار ندیم رند هدنژ و ۱

 قلوا هخرالآهلفناص وا ندر رب مدآرب و لزاذا لوالاوعبارلا بابلا ن نم اقلز قلزو همدق قلز لاقت ردنسانس
 هدننزو مج قلزو هدننزو فتکقلزو هلنیتفقلز و هنعیصتق هنم لم اذا هل اکم قلز لاق ردلمعتسم هنسانعم |

 | روند هرب قحریص و قج هناط هدننزو هکرعم (هقل مال و هدننزو دعقم(قلزمآل و هدنزو همآلع (هقالز) و

 قالطا ه هنيا و رونلوا قالطا هنایق نیچلاب هلناصف فلز نا رونل وا قالطا هنسیرغص كن هباد هلنیتعف (قل زال و ۱

 (رونل وا )

۱ 



 و ٩۱5 >

 ۱ رهوج (قروزلا) یک هج روند "رز هدنتبسنردتعاجرب ندمارک راصنا (قیرزون  ردفورعم یاشرب
 | جرحدن (قروّرلا) ةريغصلا ةنیفسلا یا قروزلاب رهنلا الربع لوقت هنسانعم هريغص هنیفس روند هغیاق هدننزو

 قعاب هرزوا هقرا هدننزو لاعفنا (قاز الا هنطب فام یر اذا "ی علا قروز ر لاق رد هنسانعم تلهتسی هدننزو

 3 ردهننسانعم كلروس ه وریک ن الاب ندنیص كنه ادو زهع لع قلتسا اذا لجرا قرزتا لا رد هنسانعم

 ذفن اذا مهسلا قرزنا لاقب ردهنسانعم كمک هنسه وا بویلشبا 4 هنسن یغیدلتآ قواو رخان اذا لحرلا قرزنا

 یسراف ةناب رتشاو و راردا ریبعت ابعو هبک هدیکرت هکر ون د هب هبج شلپاب ن ندک و هلبص كاز (ةقنامرزلا))ل قو

 رابدل وا بهاذ هنسل وا یناربع كنوب راضعب هکر رد حراش » ردکع د سابل یتعی عاتم ص وصخح هی. ود هکردی زعم

 هدنسهک یکیا كنینغآ كني وق هلیحصف و یعط كباز (ناقونرزلا) فوص نم ةبج یا ةقنامرز هیلع و ءاج لاقب
 قوترزو روند قونرز هنر رهرونل وا عضو هرلنآ یرلق وا كخرچ هکروند هکر د یکیا یکلیم ندشاط نالوا
 هدنسهب كغاطر فرشم هرزوا هلجد هدرع نا هر زج (قورزلا رد هنسانعم ریغصرنروند هغمرا كحوک

 یسب راص ردفراعتم هلعماوب ید هدیکرت هکردب عم یسراف مرز هل رسک كناز (قیترزلا) ردیدآ رتسانم ر |
 ندنرکد 4 ید هرو نمی قلا نولس هایهجو هع یار هرو مت )ا یسیزمرف وا

 رالیم نانل وارک ذیرلکدد ناقوت رز هلترجا و ةسعلاب یرشا یا نیعتاذا لجرلا قذرزتلاه رد هنسانعم قلا 4 هدایز |

 "لم ثیدح هنمو حراشلا لاق ةرجالاب قونرزاا ىلع قتسا !ذا نالف قنرزت لاقم رد هنسانسم چو هر
 تسحو ناور زا لح تیقتسا واو یا قررا ناولو نا ورق و * تق رز و هما عداال × ههجو للا مرک
 لا دغا نریکه لا ندنآبوکجوص ندی وق ھترجا نم قمی ةنعلا ینا ةقن زا نم تنبعتول لبقو ءاقتسالا ةرجاب
 ردلکدر وصتم متعارف یج هلهج ور مر هدا مح لاح هم نوسل وا هلا ها لوا بول آ هلیسهدایز ه یسهرب و دوخاپ |

 قر هلو یی رععیمراف هنرزراضعب و رایدلیا ریسفت هلو هللا فیرصت ندقورزقنرزتهرزوا روک ذم هج وراضعب

 هنیع هد هسیغ و یس هجا دا هل وا كعدردقو نوتلا هرز لصا ردهنسانعم هع هکرابدلیا فیرصت ندهقنزر |

 امف تساو اهسبلاذ| بالا یف قنرزت لاق ردلمتسم هنسانعم كيك سابل قنرزت و» یهتنا ردکلیا هلماعم هلیهج و |
 لوقت ردهنسانعمتمردنک س 1 هجرحد (فقنرزا )رول وا شلغاب نبه ق ونرز هرجا سابل ا |

 ردقو منوتلا هکردب عمه رزو و هنسانعم ند روند هجرو رولوا مسا هقنرزو هتسبلا اذا هایا سابللا تقنرز |

 ردهنسانعم لماک لاجو مات نسحو ردهنسانعم هدایزو لضفو ریدلیا لامعتسا ءدهشا جروب هلتبسانمو ردکعد |

 هنآ كني وقو قونرزاب اهاقس اذا ةقنرز ضرالا قنرز لا ردهنسانعم قمراوص هلبا ریغصرپت یضرارب و

| 

 2 یسهر و یاتمر کرد هن-انعم هنیع و اهلع قونرزلا بصناذا بلا ىلع قنرز لاق ردهنسانعم كیگيد قون رز 1 1

 | (قارزتالا) ردبعشنمندنسانهروک ذم بّرعمو و ةنيعلاب یا ةقنرزااب هارشالاق ردترابع ندقلآ 4 هدايز ندنرکد
 همدنسن نالیرواو هيف نکو هلخد اذا را یف قرزنا لاق ردهنسانعم قعصوپ بو رک هر هج راط ر هدننزو اک

 اهن وکرا رکت هداروبهلغل واندنسهدام قرزرلن وب کر د راش » ذفن ادا ع را قرزنا لاقت ردهتسانعم كلی قارزم |

 ۱ موقلا قبعز لاق ردهنسانعم اغا رامر رات و هدننک ارب هدننز و هجرحد (فقبع زا ) ردلکد مولعم یهجو كندارا | |

 لاق روند ه هسکیوخدبهدننز و روفصع هاف (قوفعزلا ) ردهنانعموب ج د هقزعب هکهتن هدد و هق رف اذا «یثلاو |

 ندنقاط# هدهع یا هکروند ه وص طظیلغ و یا لوش هدننزو باغ (یقامزلا) قلنا "یبسلایا قوفعز لجرا
  قاعز ی هککر وا قاعزو هب رش قاطبال ظیلغ "ره یا قامز ءام لاقت یک ی وص زکد هلوا جراح |

 هوبا اا وص هدننزو هقاج (ةقام زا )روغن یا قامزلع و لاق روند هناویح تک وا و ۲
 | لاق روند هماعطولز وطكب (قوعزلا اعز ناك اذا و بابلانم ةقاعز ءا لا قعز لا رد هنسانعم قمل وإ |

 | ققق روق ب ودلکلب ی هسک ر هليځۀ كاز (قعزلا) یکقیعزروند دمدآ شلدوق روق و همام ک اذا ق وعزم ماعط
 | رەنا قغوق بورس ك ننک یراوط و هرعذ اذا تلاتلا بابلا م اقعز هو هقع ز لاق رد

 یناربط لیو اهح زک اذا ردقلا قعز لاق ردهنسانعم قمت آ قوج یزوط ههرصتو اهدرطاذا هناودب قعز لاق
 هتخدلاذا برقعلا هتقع ز لاق رد هنسانعم قق وص برقع و هت راثااذا بارلا ما تقعز لا ردهنسانعم قمر واص

 ردهنسانعم ققق روق ین هسکو خدو هل رسک نە زم ( قاع زالا) حاصاذا لجرلا قع رر
 ردقلا قعزا لاق ردهنسانعم قم آ قوح یزوط هکلوج و هرعذ اذا هقعزا لاق ردفا ر ارکت ینو فلؤم

 | اعز ءام یلع اومجم و اورفح اذا اوقع زا لاق رد هنسانعم قمراو 4 وص یآ لوزا یرب و اھم کا 7



٩۱۸ Feسگ  

 رد هک ساک 0ار هدخزو فلز هلیص كاز (ةقولحزلا ]ل قلحرف هقاحز لاق

 هل راغا بو اق هلا قا ريق هدرارابد وب رار دن ایبعت ارق و ینو وا جاب ریص اکا هدنرلنبب رارنیا بوناق یعاشا رلقج وچ |

 وچه ود هد راتم" مز هکرد دا بعل ر صوصخ هلافطا ور ون دهرا نم ورق هقولحز ور ونل وا قالطا هد هغا ريق هق ولحز ۱

 ۳ ۳ ۰ و ۰ 8 ۰ 1 4 موج ۱

 بولکه شو قرطیکیاراردا ز واندنس هت رواهرزوارب عفت عرب یماغا یک ك رب د ر هکر د و یت ر وص رارداریبعتینوب وا ۱
 بونا هلتوت یکی غغ وط هناخ ورابرارول واب بک ا رلافطا هن ر قر هشلد را هنفرطره هدعب رول وا یکی سهفکو زار ۱

 | یرغوط هف رط ور رانل وا هدنرز وا هلفلسابهب ۵4 کی دقاوف یفرطناغا هاو ه هدکد کو چ كب یفرطنتبابوشل رخآراراقلاق

 6 قدزالاژ ردتغل هدنسانعم قدص هلرسک كاز (قدزلاز) راردا دایرفو د اولخالا اولخالا هدقدلوا هرزوا زو |

 هد یاهو لوک هلبصص كاز ( ةقرزلا )و لنت( ىر ززا )قدصا یا هنمقدزاان| لوقتردیفدا مو هدننز و قدصا

 لاق هنسانعم قلوا ولکنر لوک هنسر رول واردصم قرزو ةقرز و قرز هنیعیلاق روند دوبکهدیسراف روند

 تاو یعاذا لجرلا قرز لاق ردلمعتس هنسانعم قلوا یعاو قرزا تناک اذا عبارلا بابلانم اقرز هنیع تقرز

 اشالا نود ل یا قرز سرفلاب لا ردهنسانعم قل وا لیکس یر ره كنل وف ادعام ندنفلبغاق و كنق

 فیطبال ضا یا قرز هما وقلاقب زون د هضاب قرهلواهدنرب ضمب قرهینپ هنع وچ کیک كن رقایا كنه و
 یما وهلرعض كنازردقرزیعچ رون د ه هنسن ولکت رینام و وکر دفص و( قرزالا)هضعب ین محض و هنکل هلک ظعلاب
 قرزالصن لاق رون دهن رت وه ولما یناصتیاغب وای ع یاد اق رزذئم و نیم رجلا رشح و یلاعت هل وق یف اکر ون. دنا
 كناغوط یربسا شوقوب ردقیرا رز یعج رددآ شوق یراکش سنجر هدننز و رکس (یقّررلاو ءافصلا دددش یا

ARNEنالوا هدنس هیصات ا قرزو رد راکدید روتنص هکرایدلبا ناب هلا ناغ وطقآراضعب و  

 لاش رونلواقالطا هش ۇمو رک ذمروند دمدآنال وا لوکموک یه رهج هلی كفاق و كاز (ةرزلا و روندهضای

 ردراب وسنم هقرزا ن : عفان رد هشناطرپ ندح را وخ هل كنهزمه (دقراز ال۱۶ قرزلاددشلا یا ق مرز ةأرماولجر |

 لاصتیا قرزاهل حامر لار ونل وا قالطا هرانرم و هراولمان ویدنل وارکذ هکر دیعج كقرزا هلیعص كاز (قرزا 0
 هدنراید توم سطح هدشز و نابرعلا رشحت (ناقرزلا رح ۶ روند هنن راغل موق جاقرب هدعضوم مان ءانهد قرزو

 ۱ اردسقل كتروعرب ندنسهلسق سیدج هدهماع و روند هنوتاخ ولزوک وکر دیش ؤم كقرزا (ءاقرزلا و ردعضومرب

 ءاقرز و+ ةماعلا ءاق رز نمرصبا × * لثلاهنم و یداردا ص یخ مد هل و تب ور یاشا ودا وب عقا و مد هفاسم تلانوکج وا

ف ورعم ءاقرز نیعردیدآ مسعود هدنسهکلوا ماش
 ۱ هلم هلی رغصم (ماهرزلاز رد دآ كنسرفیرعلادبعنعفان و رد

 [ هدنسهقرا هدننز و بارح (یارزلا ردیعاروناحر هیبشه یدک و رونل وا قالطا هد رت بت : مهلیغاب نوت ز ودوس
 ۱ هب وکس قج هصیقو هرخوم یاهلج رخ ۇب ناکا ذا قارنمرربعب لاق روند 4 هودنال وا رکلسورک اعاد یو نالوا

 لاق رد هنسانعمقعآقاررم ه هسک ر هدننز و قرغ «(قرزلا و ریصقلا ع رلاب یا قارزلابهقرز لا روند هردنوکو
 الا قرز لاق ردلمعتسم هتسانعم قمرقچ و قمهنغاصشوقو ههامر اذا لّوالا بابلانم اقرز قارزلاب هقرز

 تبلقنا اذا یوڪ هنیع تقرز لاق ردهنسانعم قمارغوا هرمشط یغآ بولیرود زوک نکردارظن و قرذ اذا اقرز
 ینعع یوحن هلع تقرزا لا ردفدارم هدربخا یانعم هللا قرز هلیسسک كنز (قارزالا) اهضای رهظ و
 ترخا اذا اهلج ةقانلا تقرزا لا ردهنسانعم قعآ بوکلس هنسوریک نکو نالوا هدنسهقرا هودو تقرز

 هرم ؟ (هقرزلا ژ تقرزا یتعع یون هنیع تق زا لاق ردفد اه هدل و ایانعمهلب !قارزاهدننز و رارجا (قاقرزالا]

 رده رقرب هدنساضق ورم هدننزو لبج (قرزز) روند هغح وب یراقدنالوق نوچ رس كبر ناوسن هدننزو
 ردنبقل تاب زلارفعج وا ندنندح هدننزو نام (ناقرز# ردنداروا ق رزلا بوقعب نب دجا نب دم ندندن دح

 ادابع ن دابع "یصلا قیرزو رددآ شوفر هدنزوریبز (قبرز) ردمبقت یرش ورع نالوا یعش یعصاو ۱
 قدرزو قوکلاد ن قیرزو یربانطا قیرزو نابان قیرزو رددا | لجر ر ندنسهلسف "یط و ریتم

 ن هلادبعو قیرز نب راع ردرلنو هکق برز یراردب و ردندندندحم "موزا هللادبع نب قیرزو درولا ن |

 قبرز ن نسحو یدلبلا قیرز نب دو "یلصولا قیرز ندم ییعی یدلبلا و یلصولا نادمضلا وورعو قیرز ۱
 قیرز ن كرابم ن فسو ردرلنو هکر نلوا قبرز یدادجاو ردرلثدح تلذک قیرز ن یلعو یبحصو یحماو
 ردرثدح قیرز ن دم ن نسح ن تاللادبعو دجا نب دو نجرلادبع ن نسحو قیرز ن دمع نب نسح و

 هدناز و "یرم ز ز( قیرزلا) رب دليا تیاور هلیم دقت كن هم ءار راضعب یدنل وا فالتخا ی سو

 . (یاشر )

 رددنسانعم قغلاوب هدشنزو حرحدن (قلح لار هجرحداذارحا قلحز لاق ردهنسانعم قلرا و هدنزو هحرحد



a ٩۱۷ ح 

 قه رم لجر لاق روند ه هسک نالوا فوصوم عبطلاب هلتهافسو قجو لهج ینعب هللا قهر هدننزو مظعم
 هدن آو ءوسلا 4 "نظبیا قه رم وه لاق روند همدآ نانلوا "نظءوس اياد هنسیدنکو قهرلاب فوص وم یا
 (فقها رلا)سانلا هاشغب ناک اذا قه رم وه لا ردندنغیدل وا فایضم و مرکم رز همدا قوح یسهدنورو

 | قفاوم (یهارلاژ خا براق اذا مالغلا قهار لاق ردهنسانعم قعشلعی دنماکنه غولب نالغوا هدننز و هلع اعم

 ردندنسانعم برقو و للا براقم ناک اذا اقهارم مالغلا ناک لاقب روند هنالغ وا شلوا بیرق هغولب هدننزو
 7 ةورلاو افصلا نيبو تیبلاب فوطی نا لبق ةفرع ىلا جرخ اقهام ةكم لخد اذا هلا * دعس ثیدح هنمو

 تقولا هيلع قیضبف ةفرع موبوا ةيورتلا موب مد ناك هاك تقولا رخال ابراقم یا مجرب نادعب فوطب
 لقچ ردهنسانعم قفتلاچ هنوا یرب وص هدنزودرب هلینوکس كنابو یصف كنار (قیرلا) فیرعتلا هتوف داک یتح
 لطابو هوحت و حاضصخلا نم ددرت اذا ضرالا هجو ىلع ار قير ءاملا قار لا هلسیس قمارغوا هنسهلوقم
 قیر لاق روند ځد قور روند هنغلروهظ ون و هنلّوا كئيشره و لطاب یا قیروه لاق روند +هدوهب و
 یثان ندنناعل رونلوا قالطا هوصو عل اذا اقر *یشلا قار لاق ردهنسانعم قمادلراب و هلّوا یا بابشلا
 رد هنسانعم قما ردلپ با رسو بصنا اذااشر ءاملا قار لاق ردهنسانعم كلک و دوص و یکی ئار روند هکمازسقناق و

 لاق روند هنل وا كنهنسن ره دوب هدننزو روت ( قورلا )ل ضرالا قوف محض" اذا بارسلا قار لاق ق

 یناصو صلاخو رافق یاقار و قیر رخ لاقت روند هکمتا زمسقتاق ځد و یار ) هل وا یا هقوتر و بایشلا قبر |

 لکوهو قار یش لا روندهثیثنانلوا لکا هرزوا نرف جاو صلاخیا قثار یش لا یک قیر روند هئبش ق

 ناروط هرزوانرف جاو"یش هدف نکی اذا قّثار لجر لا روند همدآ تسدیبنو قیرلایلع برش وا لکاام ا
 روند هرایلاس ناقا ندزغآو روند هن رابزغآ هرسکك نار (یبرا ز قبرلا ىلع یا قثار وه لاش روند همدا
 تاوقوروزو هفءام و هاضر یاهتشرو هق ر صم لاق ردصخاندنآ هاه هم ر و رواک قاب رایج هنسانعم باضر ق

 قماردلپ بارس هدننز و لعفت قلا هنسانعم قمر روند هنابح يقو وق یا قیر هبام لاق ردهنسانعم ۱

 سیک )قب را رددآهدلب رب هلرسک كنار ناشر ضرالاقوف خم اذا بارسلا قیرت لاق ردهنسانعم |

 دوعق (قو رلا) قیرلا یلعیاقتر لج ر لاق روند همدآ نار وط هرز وانرفجآ شما | لک | هنسنز ونه جد و هدننزو ۱ ۱
 كنهزمه (ةَقار الا ردندنسانعم ءالاقیر تولادنعاهم دوح یا اق وب ر هستن قیر لاق رد هنسانعم كمر ونا هدننز و ۱

 هدننز ومظعم( قت لا رولوایناب ویواوهدانعم و سپ هبص اذا ءال اقا را لاق رد هنسانعم كکود نس هلوقموص هل سس"
 چ علا یازلا لصف زم یش بعل لاز ال یا قب مم لج ر لا روند همدا نالوا ر ونلبګ ب ونلش وخ ند هنسنره |

 روند هویج هدیکرت ردف ورعم هکر درعه یسراف هوژ هدنزو جرز ( قبزل إل و هدنزو مهرد (قبزا)|

 رول والصاح ندهناذا هلبا ران یرچرب هیبش 4 هرفحنز یعونر و رونل وا جارا ندندعم یسیرب رول وا هن وکیکیا
 ردنداجا هلاه (هقب زال ردنا اله هدنروص یرلقدلاقبویقک و بودا جامزا ندهناخ ییراقعو تایح یروخ
 ردراثدحنایقب زلاةدبع ن دجا و كاللادبع نب لیععماو ر قلا قز ندمت نیدجاواو هقّنز ن "ىلع ن هللا ةبش

 ةرهک هغبصاذا هول قر ز لا ردهنسانعم قمایو هیراص لوق یبع هی نمر یو هدننزو هجرحد (ةقر زا |
 همدآ وللاقص هجزآو رمت ایا ناقرزلا علط لا هنسانعم رق روند هنآ هب رسک كنارو كاز (ناقرب زلا) ةرفص وا ۱

 یراص اباد دوخاب ندنلاج و نسحردسقل كردن نیصح ندناصصا وةيحللا فیفللایا ناقر زلجر لاق روند

 هل رام د نصح قر ز هلغمراو هبابحا سلحبویک هلحر هننک | دوخاب ردشل وا بلقم ندنفیدل وا رون راص هماع
 ةشلا قیرابز لاقب هنمو ردکمد راقا ردیعجب كناقرز هلیصف كیاز (ییرابزلا) یدلوا بقلم هلا روب نم بقل |
 لجرفس (قبعب زلال ردنوجما عینشت هنناش یداربا هلیسهغیص عج ژدرلناعل یدارم ندراقا هداروب امناعل یا 1

 قابعبزو قبعبز هناف ان الف بلال لوقترونید همدآ برشمد ویوخدبهدننز و طارطرس (قابعبزلا و هدنزو
 لوالابابلانم از هتیطقبز لاق ردهنسانعم قلوب یلاقص هلی وکس كناب و یصق كیاز (یبزاال قلا ؛یسلآ یا
 كلا سبح و هطلخاذا*یشلاب ؛یشلاقبز لاق ردهنسانعم قمردشراق بوتاق ه هنسنرب ی هنسنر و اهفت اذا یناثلا و |

 دی لاق روند هلاتص نشو (فقو زلا) و هدننز و هنیفس (فقب زا هسا اذا ان الف قیز لاق ردهننسانعم |

 أ

 ۱ نود هنسه واز كن هط واتببلا ةقولازو ردیدآ عضومر بورق هور صب (فقوازلا) دف وتنم یا ةقو مو هقسز

 كمربک ه هط وا هدننز ولاعفنا (قایزنالال روندهر شلپابهدنزرط حالص همناچ یرک | یرله واز هد هناخ لوفیلع
 (نقلح زلال روند هل نسا هلتذش هدنن زو ج رز هل هلم*یاح (قلح زلال لخداذا تیبلا یف قبزنا لاقب ردهنسانعم

 عملا ىا زلا لصف مس
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 قالطا هشاق نیعلا قاورو ردندل وا یانعم نیشن یرلکدید قا ور هد رهزا عماج هدر طم الاخ و رولوا لح ی 0

 قالیللاقا ورلاق رونلوا قالطا هنج وا لوا كندصک لیلا قا ور و بجا |یانعلا قاور هانز یھ لاش تارا
 هن وق یشید ولزونب وب قا وروهلرعض كنار رولک قورویکه رشا رولکهق ورا یعجج كنظفل اورو هناجو همذقم

 ءاق ورلا ةعنلاو هباحو دمدقم لبللانم و نالوا خم ردش وشم هعسن دن هنسانعمء اق ور عن روتدا

 (قووارلا)رددآ لج ررب ندنسهلسبق ليقع هدننزو دادش (قا ورال یدنل وا هجرت دحبوا کت ردقل وا هدننا ونع

 ریبعت ولافرج و «ینوخ كجءهزوس بارشو روند 4 هیطابو هنسانعم ةافصم روند هبکزوس هدننزو لوعاف
 هرن هنس نال وا بب هلبا ام و نسح ردیعج كنظفل ق قئار هلی كنار( ةفورلا)ل روند هب هساک و روند هبا نانلوا

 ریس یش روند ه هنسن ریجات هحزاو اضبا ةق ور ةيراج و مالغ لاق و ناسح یا ةقور نا لاق روتا

 هل لاق روند هلا و نسح بح و بیم تیاغب هلیصف كنار (ةق ورا روند هادو ول تاو ولا

 یراشید كوا هلنبتصف (قورلا)) ردهب رق رب هدنساضق ناجرج هدننزو قوذ (قور))ل قار لاج یا ةقور
 ندنرابغاشا یرلی رفوب كن را شید لوا هدننزو رجا (قورالا ل روند هغلوا نزوآ ندرشید یتاشا یرلیراق و

 ایلعل یالا لوطت ناوه و قورلانیب یا قورالجر لا هلیع كنار رولکقور یعج روندهمدآ نالوا نوزوا
 ۱۱۱۵99 عناو یترابم قورا لک رو قور مو تاذکو دراما صعب هدارو قور موق لاش و لفسلا

 كک و د نس هلوقموص هل رسک ك ن هزه (ةقا الا ردیعما ربا مصير هدننزو ن وکت(قور )ردد ودعم ندمان
 ردم وس رم هدنسهدام هک روند ځد قدر شو ۵ هلا لادا هاه ىمەزەھ كنو دیص اذا هقا را لاق ردهنسانعم

 تواص یعاتمر و هافص اذا بارشلا قور لاقت ردهنسانعم رول باور وب یمن ودر وله فبدلا )ا

 یدنکق جوچ دوخاب شوځ رس واهنمد وجا یرتشا واهعاب اذا هتعلس ق ور لاقت ردهنسانعم قل آیتسوب | ندن آ هنر |

 یدارم كلعا انشا ینعاتم كرخآ هسکر و ه ابی لاب اذا نارکسلا قّور لا رد هنسانعم كمهشيا هنشاپ و
 ۳: ل یهو اهن اد هتعلس یف نالفل قّور لاق ردهنسانعم قمرترآ یني نوجا جر ور نک کیا لکد ر

 هلعاضم (ةقوارملا ) قاور هلیا قوم تب لا روند هوا ولناوریشو ولقاور هدننزو مظعم (قورلا)

 هم ردن وص كنوب یاوربشو همردنوص 31 REE قاوراب قاور یرلهناخ لا مدآرب هدننزو

 ورم هل مک كنار (ناقو رژ قاور لایح هقاور یا قوا موه لوقت ردنرابع ندقلوا لباقم هناوریشوآ
 هیشغ اذا عبارلا بابلانم اقهر هقهر لا رد هنسانعم كم رو ییهنسنرب هلنیتصف (قهرلا) رد هب رقرب ا

 لواهدخا ءاوس هنم اندوا هم اذا هقهر لاه ردهنسانعم قمتاچ بوشالم لوق ىلع لوس ندنسهقرا كمدآر و

 لظو روشو "رش امادو ةفخ و كونو هفس یا قهر هيف لاق ردهنسانعم تفخ و قج و تهافس قهرو هذخأي

شيم بوشود هنایهنمو تام رحمو اظلاو لات وک یا قهرلاب علوموه لاقب E هنناکترا افح و
 هلکن | ه

 ندنتقاط هدهع یهدآرب هکرول وا مسا ندنظفل قاهرا و مراحا نایشغ یاقهر هيف لجر لاق رونید هفعسا غ وا

 قهر لاق ردهنسانعم كليو نالیو هة.طدالام ىلع هام یا قهرلا اذهام لاق ردنرابع ندلیهک هتفاکج راخ

 هل رانعم ناب وا رکد مد مدتمو لح یا هبف قهر لاق رد هنسانعم كمواو بذک اذا عب ارلا بابلانم اقهر د ز از

 ہدنامرد یتدا دصق لوس هنسدنک ندنسهسک | مدآرب هدن زو یزج (قهرلا# رول وا ردصم ځد نی

 هودعو هیشمیف عرسي یا قهرلا و دعیو یثع وه لاق روند هکللو هکم رو هلتعرس كي هدهجرد كجهدبا
 هاريس یرلعدآ لوش هدننزو روبص (قوهرلا ) رونل وا قالطا هرج هدنزوربما (قیهرا) هبلاط قهرب تح

 هل وا رولک هدنسهج رد قلروآ هنتسوا بوصاب نس هک وا نام كمدآند بوکچ ندنرالوب هکر وند ه هقان هدنور

 هلبعط كناهو ىح كنار (ناقب را)لاهیفخ كأطت داکت یتح كتقهر اهتدق اذا داوج ج عاس و یا قوهر قان لاقب

 سانلالاش زوند هن ردقمهو ددعمش كنەنسنر هدنرلنزو باتکو باغ (قاه رال و (قاهرلا روند هنارفعز |

 كما اار هلاوخ یذعت و نایفط ه هسک رب هل مک كەز (یقاهرالاو اهؤاهز یا اهقاهرو ةئام قاهر

 كلا فیلکت تنحم و جرو كلج وک ههسکر و ه كلذ قطاو هاا هاشغا اذا انایغط هقهرا لاق ردهنتسانعم
 هنسانعم كلیاریخأت ردق هشت بوناج یتقو لرکید زامن یزامنو هایا هغاکاذا ارسع هقهرا لاق ردهنسانعم

eهتعهرا لوقت ردهنسانعم كمردواو یرخالانم ولد تداک قح اهرخا اذا ةولصلا قهرا لاقت ردلمت  

 یعهرتال لوق ردهئسانعم كلبا راق رک هننخو خرو ی هتلحا یا یلصبنا

 (قهرلا و روند همدا شلش ا هدننز و مر کم ( یه رلا») هللا ۸ رتیتا ۳ یال یا هللا كقهراال

 ( متم)



 > ٩۱۵ زی

 لر هژمسس ضرب دوخاب هلسهلوقم نوشروف و قوا یدانف كشوقو همادا اذا هملا رظنلا لر لاق

 تدمر كراب مو ات قرم وهو طقس تح ءاروا ةيمرب شیلا اذا راط لا حانج لر لا ردهنسانعم کش ود

 (قورا# رولوا ندنسانعمرظن ییاور قنر هلون یعی یدلیا قبس هدنسهدام قبر یرامالک قر ق رف یزعلا

 لیللانم قور یضم لا روند هنکولپ رب كندص و هنرس یا هقورب هنعط لاق روند هژونب وب هدننزو قوذ
 باشلا قور یضم لاش روند هنل وا كنماکنه قلناوج بابشلا قورو رک ذیسا رد هنسانعم قاور و هشاط یا
 بوخ تیاغب یمادناو تقاخ یکریوصتو "نسا یا هقور لک الا هنمو ردهنسانعم یناکدنز و رعو هل وا یا
 قورلا قلا لاش روند 4 هدر و روند جد قیر هل وا رولاق هب راندا اشامت هکرونید ها نالوا شکلد و فیطل و

 | هکردهناخ هاکیاب هروک هناي كحراش + هنسانعم تببلا مدقم روند هنکواواو روند هنسیتلموک دایصو رتسلایا

 لاق هيل وا م واقم هسک اک | هکر وند هرداهم كو همّدقم یاتببلا ق وردعقلاقب ردقج هل وا یر قجهراقبج ش وان

 | هيلع قلا هنمو ردهنسانعم لاعفو تمه و مزعو روند هه واو هرداچ لیقو قاطبال عاص یا قور لجر
 وص روند ه هنس یفاصو يهدیس یاهموق قور نالف لا روند هنناشیلاع و دیس كموق رب و رک ذیساک هقا ورا

 بم یاقوروهلاش روم 4 هنس ی نالکشوخ کادو ایم یاقور* یو ءام لاق نوسلوا را

 | عوبطم هنن هرکنو شوخر رول وا ردصمو ردنرابع ندقولوص نالیرب و بول هکر دةنمانعم عرنلا سفنو |
 | سانلا نم قور ءاح لاق رد هن سانعم تعاجو هبا اذا قور هقور هقار لاق ردهنسانعم كملبع ندنغيدل وا

 هنسفر و صلاخ بح یا قور ام: لاق روندهتبجو هغلتس ود یفاصو صلاخ یراع ندقافنو ابرو ةعاج یا ّ

 | قورو الّصف هیلع داز اذا اقور هیلع قار لاق ردهنسانعم قلوا نوزفاو ناز هلتهج تب زمو لضف هرز وآ 0
 روند 4 هدوک و لد یا هنمقور وهلاه روند هل در كنهنسار و ردع كن دج ورا نسحن دم ندنندح |

 هوا شمتاز وایرغوط هنغلارا یراقال وق كن ی سرافهکرونل واقالطا هغارزم لوشسرفلا قورو هنساتعم هنج

 .هدنآلواهنآلواو هینذا نیب سرافلا هدع یذلا حرلا وهو سرفلا قور یقار لوقت ردذوخام ندنسانعم زون و[ _

Êزون و یکیارد هش ندنظفل قور( ناق ورا اهیبشت هنویق زسزون و روند جا هسزلوا هجي وارک اوروندقورا  
 ( قاورالا و ةمظع یا نقور تاذ ةبهاد لاقت رونل وا قالطا نق ورا تاذ هب هعظع هاد هلتسانمو ردکقد |
 هقا وراب یعرلاق و اهبکر اذاةبادلا یلع هقا ورابنالف یمرلاق هنمو روند هرلهدرپ ردیعج كف ور هاتف كار

 دس وا مآ نابلغاب هکر کس ك ارب ز هودع دتشاف ادع اذا هقاورا نالف قلا نولو و اهنع لزت اذا ةبادلا نع ق

 ردندنلسق هدام طسب و و ةض هک انئمطم ناکملاب ماقا اذاةقا ورا قلانول وق و رراقیچ بولو وص یراسابلنالوا |
 [لانفو ته ورع ورد ددوځام ندان دیهلاع تن مارو ادیدش هبحت ناوهو هقاورا كيلع قلا نولوش و

 | اهقاورا ةباصسلا تقلا لا و رول وا فورصم اکا یدصقو هجوت و منع "هلج هکابوک رول وا ید ندنسمانعم ۱
 هدنلکش هدرب كندصک لبللا قاروا و رول و اذوخًامندنسانعمیناص*ی 2ث س ةفاصلا اههايم وا اهلب و و اهرطم یا ۱

 | نیعلا تلبسا نولوق و رونلوا قالطا هنفارطا و بناوج لرزوک نیعلا قاروا و ردنرابع ندنتلط نالوا لدسنم 0
 یرانداشامت هکر وند هت اما اک زان ونو هوا اش شوخ كم یک قور هلیحصف كنار( قررلا)لاهعومدتلاساذااهقاو را |

 | لاق روند هنماکنه لئا وا كنغاج قلولناقولدیکقور رددت و سکه جر وی بشا 9 هل وارروتک هبح |

 یدنلوا ماغداو بلق هاب واو هدننز و لعیف یدبا قو ر یصا كنسهلک قتروهل وا یا هقترو هابش قیر یف هلعف |

 "دض هلکشید هغفت وط رومی هجزآ هب هنسنر قیرو یکتیمو تیم ردفیفحم قیر ردهدننز و دز هک قیر ارهاظ و |
 رول وا شلوا دض هلغل وا ظوحم فعض هدنسفق و ط روم هج زآ بول وایماکنه ت وق ی ئاواقلناوج کا وکر ول وا
 ییعیدفقس هدنکوا وادوخایرون دهن وا ب هدنلکش هب ,والیقهدن ز و باغ( قا ورال و هدننز و باتک( ق اورا |

 نابدرت هدنتوی رايد و الاح هلتبسانموب رون د هنسهلوقم نا وریش نالوا ینبم هن رز وا رب شوب نانلواریبعت قلش وباب ۱
 وا لوق رووا قالطا هدراهاکیاج وللثم نیشنهش و نیس نانلق ان هدنررزوا ات ا

 لا زدم هلا هناخ هاکیاب تیبلا مدقم هدیدالا ةمدقم تببلا مدقم ىف فقس وا طاطسفل کتس وه و قاورلا وا

 ك رارداج برع یک قوا تیبلا قاورو ردقجهلوا یر یراکدىد یش یتعی کوا |
 و ءالعانم تببلا مقم لع لس شش ءاسک هد رغم کرد حراش « روند هتسدقش نالوا هجغاشا |

 نالیر ویلاص ردق هر ندیرقو كن وا برع هروک اکاهلغلوا موسرم هلیرابع همدقم یا هقاورو تببلا قور |
 ۱ یرداچ هنزخر هقشب یسارو كنهدرب لوا و رول واتابع ندنلح یلاخ نانل وا ریبعت قلشواب وا ثالذک و ندهدرپ ۱



۱ ۱ ۹۱ 
 قماروه لا هلیبسح قلوا هدنلاح كریغ یرازوک رونل وا قالطا هراهسک دساح و شیعلا نم لیلقلا یا قام اب ۱

 قمر لجر لاشروند همدآ لاحم بو فیعض هدنن زو مکر (قمرا) ةدسح یا قمر موقنم دساحیا قومرو
 ماکشساو نسحو تقد یشیار هدننز و لیعفت (قیمزلا ید ا یلحا هملنانز و لار ا ینو فل ؤم × فیعض یا

 نسح کابو ا لو هلغ اذا هلع قمر لاق ردهنساعم كلی افتک | هشت راز ز زکبیرب نامه بتویلسلا هرز وا | ۱

 تقمر نولو دنم و ردهنسانعم قا وف ی رد هجزآ هجزآ یهنسن رب ورول وا شا اقنا يق ندنماکصسا و ۱

 هدک دلک دوس هشراهم مدقم ندزمروغوط یم یک ارز الیلق الیلق اهنبل برشا یا قمر قمرف یزعلآ
 یدلیا رور هدنس هدام قبر هکدتن رروغوط هرکصندک درب و هلصاف زار بویمروغوط روفلا ىلع یک نویق

 (قمرلا )و هدننز و مظعم (یقمرلا) هغفلاذا همالک قم رلاق ردت رابع ندمالک فیل أت و ظنت و بیکرت مالک قیمرتو
 شیعلا قمر وه لاق روند همدآ نال وا رونک هلا رلهنسا رنک و نوددوخا نالوا راط یکلرد هدنزو رج

 باه الا قمرالاه رد هتسانعم قالو كهنسنرب هدننزو رارجا (قاقمرالا# هود هسسح وا هقبض یا هم

 معغلاتقمرا لاش ردهنسانعم قلرق یشاومو فعص ادا * ىلا قمر | لاق ر دهن انعم قلوا فیعض و "قراذا |

 رش ادا لا قمر لاق ردهنشاتعم كما یحردن 1 هجزآ یهنسنرب هدننزو لعفت (قمرلا) تنام اد ۱

 ۴ رس اا والا قمر لاق زدنا كأ یرخا دعب ةر یازا قلارا والی الیلق
 ریس قمر ندنتبح و رهم نال واریکیاح هدنن ورد همدآ یقیدل وا یسانشآرب هکرون د همدآ لوش هلیعص كيم «قمارلار

 مکح و مان یشیاربهدننز و هلعافم (ةقمارل ال الیلقالا هتد وم نم هبلقیفقس مل ناک اذا قمار وه لا هلوا شلاق

 هنمو همرپ ملاذا مالا قمار لاش رول وا شت ا اقا قمر ندنماکحاو مامتا هکردهنسانعم ققارب صقان بویللا

 هیلع ءان روهدا تایح قمر یاضا هللا قعر هجزکلاب عب توغ الو یبحنال یا قرعب قمارت ها هزه

 قلوا كاله ندلاز زره و فعص هدننزو راجا (قاقیرالا ) رول وا دایر بوی روق هو رولو توار طو باتا

 هلنیتعف( قذ را و فعضا دالبطا قامرا لاه رد هنسانعم كغ زس رف پیاو الازهتالها ذا لج لا قامرا لا رد هنسانعم

 | قثرو ءالاقثر لا ردهنسانعم قفلووص هدننزو روعق (قونر الو هلايو کس كنون و یصق كنار (قنرلالو
 لعف (قنرملاور ۱ او ته نزول نرو ردک | ذا لوالاو عیار بابلانم قوئرو اهرو اقنرا

 ا رو زر (یترا) رکا ءاملا ۳۹ لاق رد هنسانعم قفلو وص جدو هدننزو

 (ماقونرتلا لو هلیعص و یصفكنات(قونرملاو ردک یا قاروقنرو قذر 1 لاق ردرلفص و هدنزولبجقنرالو
 كن هنسنر هدننزورهوج(قذ وراز لر وند هروماج شلاقءهرکضفدکد لیکحراوص. هدن را دنفآ وص وهدرلپاح هلم

 یروماحهدنزو هرم (ةقنرلا را هنسح و ه ۇأم یا یصلا و فیسلاق ور لاق روند هن :سافص و نسحوهنبا و بآ 1

  هروکه نصیصتت كس راش » هيلع نیطلا بلغ ىا ةقنر ءالا راص لاق روند ه وص نالوا قالو كب هلغل وا بلاغ
 ةیاهنلا فام هنمو ح راشلا لاق روند هشوق نات هرز وا هطروع هدننزو ءارج (ءاهترلا و ردطلع یرادعس) هقلور

 لاظ نب مردالا متون ءاقنرو ضمبلایلع ةدعاقلایهو ءاقنر الا ریطلا !ورشحا + مالسلا هيلع نایاس ثیدح
 رولکتاواقن ریعجرونیدهضرانایلوا تبنمالصا و رد هل راتعا هءام ٹدنات هدنو رددآ وص رب صوصخ هنتعاج

 ف وصقنالوكب بلاغ یعچلاب هکر دیعج كنهقنر هلبص# كنار (قناب رال الصا تبثتال تناک اذا ءاقنر ضرا لا |

 نوجما كلبا هام راکت هری نعشد هل رسک كلهزمه ( قانرالا ) ردسیولقم قیانرو و یدنلوا رکذ هکرونید

 ردهنسانعم كمن رد ینهدنک قاس و ةلمحل باول ل رح اذا نالفقنرا لاق ردهنسانعم كليا كىرع یغاهس ۱

 یو هدننز و لیعفت (قی زلال هردک اذا ءالاقنرا لاق رد هنسانعم قمردنال و یی وص و ل رحم اداءاوللا قنرا لا

 لاه رولوا دض هلغلواهنسانعم ققلروط یوصو هردک اذا ءالاقثر لاق ردهنسانعم قمردنالو یب وص

 راخ نشود هزوک ةاذق اهافص یا كتاذق هنا قفز لاقبو ردنوجما بلس یسان هدانعم یضکیآ هافص اذا ءالاقنر
 ندقلوا نشوریسهدىد هکرول وا یمالسند ردکو مةاذق ۀيفصت سی رد هبانک ن دننح ون هدارو هلکش د هکاشاخ و

 رکف ویأر هدصوصخر و هاو ماقا اذا ناکلاب موقلاقثر لاق ردهنسانعم كلبا تماقا هدناکمرب قینرت و ردنرابع

 بویجواهداوهشوق و یأرلا اوطلخ اذا مالافا وقن ر لاقت ردلمتسم هنسانعم كلا هدر وش وقشراق یریبدتو |
 | قولابهوص ورطب لو فرفرو هیحانص قفخ اذا رباطلاقثر لاق ردهنسانعم قل وا یک رول قرهقاق ییرادابق

 | لا کا ند و اهعطلاخ اذا هینیعقمونلاقثر لاقت ررلیعتسم هتسانعم قعشراق وش وا هزوک یک روش راق

۱ 
۱ 

 (لام)

 اد ردهتمانعم ققاب نامزرفاو ه هتسنر و فض اذا هأرو هنص و هع“ قذر لاق ردهنسانعم قلو |فيعض یأرو



a ٩۱۳ زقح 

 نوسلوا هدهردو هدزکد روند ه وص هجدتفو نابل وا قعو یک هدننز و طبالع (قراقرا ردیعما یردب

 قراقر فیس لاشو قیقر یا قراقر بارش لا روند هلق راربآ یلغازو روند هن رش و بارش هقفوو

 كما هقفو ی هنسنر هل رسک كنهزمش (یقاقرالا) روند ها رم نایاردلپ هلع كنار (ناقرقرلا )ءا لا رشکلا یا

 لک پس دوخاببولآ نوناص هکردهنسانعم كمن دا لول یبهسکرپ و هلظلغادنض "هلا قرا لاش ردهتسانمم
 قرا لاق ردلمعتسم هنسانم قلوا وللاح هقفون مدآر و هکلم اذا اولا قرا لا ردهنسانعم كمن دبا لوق

 ضیال بلا "قرا لاق ردصاخ همز واقآو و ردهنسانعم قل وا بولو "مان جضن مزوایآو هلاح تماس اذا نالف
 ف دقو لاقت ردهنسانعم ققلاقفو و كيا هقفو یهنسنر جدو هدننزو لیعفت : 6 قیقرلارپ هصضن 7 مع ادا

 ندانعمرب هناکز ان هلتبسانموب ردلمعتسم هن انعم كلا ادا هلتک ازت یعالکرب و ردشلعا رارکت فلوم ینو × هظلغ

 لثلا هنمو رون روک یفرطر وا ندنفرط رب هکر دا كلزان وقبقر هلهج ور یتمالک ایوکر ونلوا لامعتسا هدکلنا هانک

 هلغل وا نام هدنتق و ماشخا هموق ر هسک مان ناباح هکردو یلصا كنو حوبصلا نع ییکت یا+ قورت حوبص "نعا*

 دصک و ین ییعب قیرطیف ذخا فیک ی نو متح اذا هب هناخ بحاص خا رفلادعب رایدرب و قوبغ اک | هناخ بحاص |
 یراکدر و قوبغ ماشخا یدارم هکیدید هد ولسن وکه ن هعلو هدز هککی دام بون دنا رفاسم هدزک هناخ |

 دارا یروم مالک هدا وج ید هناخ بحاص یدا كما بارشا یتیرامر و ح وبص هنسبدنک ن راب ی 5 |

 (یناتزسالا) رونلوا دارا هدنعقوم هانک رو نم لثم ردکعد نسرویتسا حوبص هناکزان هو کیا

 رادقمر هج هقف و نام واو ندربر و و هکلم اذا هل وله قّرنسا لاق رد هنسانعم كدا ل ولع یهسکر

 "رض ؛ىثلإ قرشا لاش ردهنسانعم قلق و هنسنرب و ارس الا بضن اذاءالا "قرتسا لاق رد هنسانعم" قلاق |

 لعف (یق ر لا رفاطاقیقریا "قرم سرفلاشقرفروند 4 هتف و یعنرط هلیس هی لعاف مسا ( "یر ظلغتسا |

 لا قلنابرهم بویجآ بونلتفر هنلاح كمدآر و اقیقر راص اذا *یفلاققرت لاق iT قلقفو هدننزو
 كک ود هج هقفو یهنسن یسهلوتموص هدننزو هلزاز (ةقرفرا#) هبلق هل قراذا هل فوت لاه رد هنا

 (یقرفزلا تا ذک هلعف اذا د ژلاقرقرلاق و اقیقر هبصاذا هریغ وءاملاقرقلاه رولیکو دقریادل رب هک ردنا
 هدنسەروچ چا )و وک یتا ر رکو د او ها رگ اذا "یشلاقرفرت لاش ردهنسانعم قفل را هدننزو ج رح دن 0 ۱

 قمادلراب بویلیشیا لراب لراب هنسئر و قالجلا ین راد اذا عمدلاقرفرت لاق ردلعتسم هنسانعم كلا نالوج

 یرق هقفا هکر دلهعتسم دنسانعم كما لب یکردا نارود شنوکو عل اذا "یشلاقرفرت لا ردهنسانس

 سا تقرقرت لاق رونلوا لیخت شب وا ندا هدعولط مدهلبس یضارتعا راسلا و اند كنهرخاو | 1
 رولوافصو هناویح نالوا هداما دغلن وزد وخاب هکم روع هلیسهینب لعاف مما( قرقرملاآ) رودناهناک تراص اذا |

 نالق هد دوح و هانت (قمرلا هل یجم یا لازهللوا ن .عسل قرفزعم لام لاش ردنوخ ام ندن اتم تا ب1

 یسرافهمر هدنو روند هنس روس نوبق و یک و ةایح ةي یا قمرالا هان لاو وک قنات روند هنابح هيف |

 هو را هنادغ و توق ردق كج هيل وا دوخای ردق كج هشت , قمر و عیطق یا م لا نم قمر لاق ردب رو |

 رود هتشدعم و هکلرد رد كجه وا یعل ردق كحهدیا قمر E هدنزو ا رک دا |

 هلهیفح رظن هب هنس رب هلس و ۹ كيم و ىح كنار (قمرلا) قمرلا كسم یا قمر شيع لاق یک تشيعم مزب

 ه رسصل فعص هدننز و عور (قومریلاژ اففح اظط ما اذا لوالابابلانم اقمر ههر لاق ردهنسانعم ققا | |

 هشوفنالیدرو وا هرز وا قازودهدن ز ویحاص((قمارلا زار مص بلا فیعضیا قومر لجر لاق روند همدآالّتم ۱

 رو ] وا دص هلق رطلوا توشلیا هعاز ود هدقدردلاص 6| ناغوط یشحو راردا دیص ناغ وط هلا کروند

 هلبعط كنار (ةقمرلال ركذ یس اکر ول وا درفم رد هلنیتبض هکن دنظفل قمر قمارو رول واریبعت قالر وكب هدیکرت |

 هج زآ ردقكج هیملوا دوخاب ردق كصب هدنرانزو لبجو باصم و باتک (قمراالو (قامراا لو( قام راو مآ
 هدننزوباتک قامرو قمرلاكسع لیلق وا ةغلب یا قمرو قامرو قامرو ةقمرالا هثيع فام لاق روو هکلرد ۱

 هفقاب هلبضغ و مثخ هناصخ دمدآر و قافتلا یا قامرلاهبلق یف رعضا لاق هنسانعم قافن روند هفلتفانم ق

 قص یا قامر شیع 4 لاق روید کلر و ناو توام ارزنغ ناار هرب لازال لاقب روند |

 و و روک هنا رخ راق فضا قامرا لیح لا روند ها فبعض زسرف هلرصف تكنهزمش (یامرال) |

 دلکل رب ۵ چال كجهدا قمردس هل هلندتعک (قمرلا ]ر دعض ومر هدهف وک هل كنار (ناتمورا) ردن دابق قالخا

 نقل رقف یا قمر مه لاش هدننزو روبص ردقومرو قمار یدرفم روند هبارقف نالوا رونچ «رزوآ 8

 ( ۱۱۵ ) ۰# ی #



 هو 2 ٩۱۲

 اربع لوقت ردززاح هده كق كنار هیلوان رد هکروند ه وص هتف و یراح هدهرد دوخاب هدزکد هلع كنار ( قلا

 هلیصف كنار( رلا)ل رک ذبساکردهدننز و باح هکر د هنسانعم قاقرو یداولا وا رصلا ین قیقرا ءالاوه و قّرلانع

 ةصاخ ینیک | كرب لوا هلوار ولیکج هدعب بوصاب وصینآهدن راقلنقشاط هلغلوا هدنناب یاجوهرد هکروند هضرا لوش

 | لا هل رسک كنار رولک ق اقر یعجج راردا عرز هحیوا هدنرارانک لینو تارف رولوا لبقم یلتّوف كس یناتسپ

 هدلبرب هدنرزوا تارف هقرو بضن ممل ا مایا الع ءالاطسب یداولا بنج ىلا ضرالا یهو ةقرلا ف اوعرز

ا رهشرب هدنساغ دادغب و رول وا قالطا اهر ھن رهش ای ردیسهطسا و كن هع. ر رابد هکر ددآ
 ٌهقر ردرعسا رخ

 ردیدآ هدلبرپ هدننلایا ناتسهق هدناربا و رددآ هب رقرب هد هجغاشا حرف رب ندرهش لوا و ردقج هلوا یراکدید طساو

 اف هکر د جزم + رد یتبم هن راقدل وا عقاو هد هموس رم ضرآ یر هیعست هجو به رد رادآ عضوم یکیاو

 هثدح هیشدح هکدتن ردن رابع ندا واتف و لئاسم یراکدلیا انفا و عج نکیا یضاق دم ماما هد هقر یکل وا تایقر

 دتفار هلا هقر هل يس هی هشت (نانق راز ردن رابع ندن رلکدلیا افا نکیا یضاق هدن رهش
 رول وا قالطا هب هدلب مات

 ام تعفش و حر هل رسک كنار 5 اورد رخآ رهش یراکدتا ریبعت هقر OE OEE هقفارو

  هنسانعم قع وا و تجر اذا یناثلا بابلانم ةف ر "قرا هل تقفر لوقت ردقلناب رهم ندا تشن ندنغل هقف و بلق

 دنناب دورا كەلۇم * "قد اذا "یثلا قر لاق رد هنسانعم قل وا دتفو و یبعسا اذا نم قر لاق ردلمعتسم

 هدتفرو رونل واریبعت هاکل هکب ندا هکرد هل رامتعا ینا وج كن هنسر هدنف د نکلردهانعمر ره ثف د هروک

 الثم رول وا اضم هتقافص هسا وا هدعسج یتلاح تقر سپ رونل وا رببعت هللا قل هتف و ندنا هکر د هلب راتعا قع

 بلقلا قیقر دز الثمرول والباقم هتظلغ و توفج هسل وا هدناذو سفن و ردکعد قیفصب سیل روند قیقر بو

 [ قیقر یش لاق روند ه هنسن هقفوب ردتفص ندهقر هدننز و ریما 6قیقرلال یهتنا ردکعد بلقلا یا سیل راربد

 | كنار رونلءج هرز وا قاقر هجمهاکو رونل وا قالطا هعج و درفم یک ه راجو لوق روند هکولع و ظبلغب سیل یا

 هدحابصم هکر د ح راش * قاقر دبع لاق و قرلا نیب ولم یا قیقر دبع و قیقردبعو قیقر وه لاش لب رسک
 1 هقفوب جدو ردزاح هل د دشت كفاقو هدننز و با ض «یاقرلا) ردموس رم هرز وا قغل وا قالطا هدهباثا و رکذ

 1 ادا اقاقر ایشمرمعبلا یشم لا رونلوا قالطا ةشب ورو نالوا هج هتسهآ هلتل وهسو یک قیقر روند 4ب هنسذ

 قاقر هدنعج و هلل سمک كنار ردلکد راج هقاقر رد هقاقر یدرفم روند هکمنا هتفو و الهس ابشم یا یتشلا قر
 هض را دوخاب هارععز ود لوش هدنز و بام (قافرلا  ةقبقر ةربخ یا ةقاقر تاک ا لوقت هلرسک كنار روند

 نیک | هدکدلیکچ وص هکروند ه ر یتقصاب وص هدنرانک یاچو هرد دوخاب هلوا كب یتلا و عالم یتسوا هکر وند

 هضرا شیکک نالوا قشمو یعاربط لوق یلعردزیاح هدهلبعص كنارو ردهنانعموت جد هفر هکهتن رل ردنا ناتس و

 | قاقر مو لاقب روند هن وکی سا كيو هلنیتصف روند ځد قفرو هلیعض و یرسک كنار رار د ید "قر هکهتروند
 | ربا ه قریاموهو قاقرلاب قاقرلا لّوح لا رولجآ كما هکروند ه وغالف وا هدننز و حاتفم (قاقرلال راح یا

 هژیسهدایز حش هکر دذوخ ام ندنییکر ت حشا "قراروند هنغای چ ال زانو 4 وقف ز وعو هدرورب هدننز وی < رلا

 ] كزانو هدرورپ هنینب نسعي + أملا الع قرا ةمصشلا نتدجو *لفلا هنمو رديا اهتشا هنلوانتسکر ههلغل وا زن
 یلثموب ردکعد مهبش هب همصش ءل زانو هدروزپ هب وا نبدا رم رولوا رکشهاوخ هلوانتو لکا نالکره هکلدلو زوم
 هل رسک كنار (قاقرلا ثدحر) ردنعضنمیراکتتساو بعت ر دادا ر | همدآ ندا فاعضتسا هسک نانلوا فاعضتسا

 | رونل وا قالطا هن رارمط نوب و هثسانعم نانضح رونل وا قالطا هغاحوف یکیا « ناقیقرا إل ردعضومرب هدماش
 | ردراپ رد هقفوب هکر دترابع ندنرارانک ی رادانق ولفرط یکیا كل راکیلد نورب نی رخل ا اقبقرو هنسانعم نامدخا

 ۱ | هدنزو هنیهج ( هقبفر ) ردرارکوب شوب هکرونل وا قالطا هراقلارا اورو و ها قوت ولفرف یا

 نالوا مالمو هقفو كنرف هلیس هدش كفاقو یصق كيم ("قارلا ) رد هیاعص هقيقر تن ةا ردندنا وسن ءاسا

 | هنعط لاقت ردقو یدرفم لوق یلع رد قرم یدرفم رولوا هقفو یرایرد ردب رافرط لفاسا هکروند هنرارپ

 هکلفیعضو روند هضرا شیکک و لقاربطقشموب خدو هلنیتصف (ققرلا]) نالو هنمقرام یهو هنطب قارسیف

 كنار ( ةقارقرلا  ةلف یا قفر هلامیف لا ردهنسانعم تلققلزآو فعض یا ققر هبف لاق روند هغلنو زو
 باتو بآ یک سالا ندنلاجو نسح دارم هک هلوا یک ر دنا نایرجوص ندنسهرهچ هکر وند هب ه وبح لوش هلیصق

 دعس هدننز و راثرت ( قارفرلا را اههج و ف یرح ءالا ناک تناک اذا ةقارقر ةيراح لا هلوا یحاص قنورو
 كرعاش مات ىنافطغلا دا "وذو رددآ وص رب هد هګ راقو ندهیسداق و هنع هللا یضر رددآ یحت كن هدابع نی

 ( یردب )

- ۱ ۴ 



 سوگ ٩۱۱ و

 رولوا لئاژ یما هتفرهسل ر آ ندن ر یر یراشادل و کن ټو هدننز و ءا ما رولکءاقف ر یعجح هنسانعم قفا معو هرم |
 ردعجب مسا هتفر لوق یلعو یب ک طیلخ و قیدص رونلوا قالطا هعجو درس قیفرو زلوا لئاز یعما قیفر نکل

 مه لوقت و قفارم یا قب رطلایف قیفروه لوقت هدننزو درصرواکق فرو هدننز و بنع ر واک ق فر یعج یک طھر
 همارک قازا إل قرخالا ضیا قیفر لجر لاق روند ةمدآ نالا نیلو لهس وانامذا و ولض وا قیفرو یر |
 رسند (قافرالا) ايفر راصاذا سمالنا بابلانم ةقافر هب قفر لاق ردهنسانعم قلوا شادلوب هدننزو |
 هليهجو تم المو تلوهسیشیار و ردشلنار ارکتی و فل وم * دعفناذا هتفرا لاق رد هنسانعم كمر و عفن هب هسکرب |

 (یقوفرلا# روند هبا قج هیلغاب ی لوق كنه ود هدننز و باتک (قافرلا و ه قفراذا هّءُف را لاق ردهنسانعم قم وط ۱

 یکسر د كنود هلزرتصف ( قفرا) هقف رم یکتشپ ناک اذا قوفمربعپ لاش روند ضش نال وا اند رد یکسرید | ۱

 رول وا بعت قازفزولو كىش را روا قەل ر ۈزو هک هکر وز رکود هفلوا یک ش م ود بولپ روب ندنناپ |
 ید ردصمقفر هدانعم وب هروک هتناب كح راش * هشج ن ء قفرلا لاتفایاقفرلا هاصا لاق رولوا ېد تاقا |

 هکر وند دل وط یکیلد تانسهم كن هقانقف و و هنج نع هقف ره لتفنااذا عیار بابل نم اقرعبلا قف ر لا رول وا 0

 هنسل وا هاش و دساف یشات ندنسهاع وط هلتل وهس و تویعاص هژءاز وا كنهسک ناغاص دوس لوق یبعرولواز 5 یدوس ۱

 تلقنم هطرخ دوخاب هناق بوحاق وربکدوس هلکمالیا غار وا یەم بو کلس یک کرک کر راغاص یدوس دوخاب رود

 ۱ روند ه وصال وا ناسآ و لهس یسلوالئان قفرو راقیچ رادوس شو وا یک یراهچراب شریک هکر وند هغلوا |
 | لهسو ًاشرارصق وا لېسیا قف ر ءام لاقت هنلوا لواتناسآ و" رت ندنبدل وا هصبق ییا هلغل وا نی ك ی وق دوخاب

 هدنن و قجا (قفرالا) ةلهس یا ةيفبلاقفر هجاح لا رونلوا قالطا هما مو تجاح نالوار تلازم بلطلا

 ءارچ (ءاتف را و هنح نع قفرلا لتفنم قفرلانبب یا خراب لاق روند هه ود التم هنتج ز قفر نانلوا رکد

 "نم یا ةقفر و ءاز ةقان لاقب روند ه.هقان شماغ وا یسهضراع قفر هنسهم هدننزو هحزف 622
 | قاف رم لج لا روند هه ود نالچ هننای یکسر د نکررو هل رسک ك ی” (قافرملا) قفر ام لاق و اهفلخلیلحا |

 | تن اذا قاق رم قا لاش روند هب هقان نال وا ردا هدیحر هدقدل راص غاب هنس هغو همنج هقف رع بلص) ناک اذا

 .(قفر) مدابس رخ تبلحاذا قافم ةقان لاق روند ه هقان ناقیج ناق نکر ولیغاص یدوسو رارصلا اهعج و |

 . هلکمد دف ر الاح ردهدلب رب هرز وا تارف ره (تقفارا)ل ردرلثدحم قیفر وا و دبع ن قیفر ردنداعما هدنزو ریز

 هر رقرپ هدنساضق نرګ و رد هقشب ندهقر نالوا رواج هرکب راید هکر وبشا ردشلا انب یمابع روصنم ردفراعتم

 | نسح و فطل و قفر ىا ةقفار A i ره نسح و تلوهس و تع المو فطل هتفارو رددآ

 اها یا هقف رم ةاش لا هل وا قآ ردق هن راکسر د یرالوق هکروند هل وق لوس هدننز و رمظعم ( ةقف رم اإل مینص

 رد نسنم قغادصب هنغیدصد قتل وقدوخاب هنکسرد هک و هدننزو لاعتفا (قافترالا) اهیتفم ىلا ناواضب

 ِِ | ءار الا قفرا لا ردلیعتسم دنسانعم قلوط و دلا لعوا هک ا قف ىلع تا اذا لحرا قش ترا لاق

 شلاق بونایطهنکس رد کا وکر ونل وا قالسا هضض# نا وط بول وآ ت باتو ماد هر هدننز و مقر €

 ۱ ا كلبا هل ماعم هلتل وسو ققر هدنز و لعفت (قفزلا) اٌعاد اسان اففاو یا لعرلاق افت رھ تاب لا ور

| 
 هعیق راصذا االف قفار لاق رد هنسانعم قلواشادل وه هسک رب هدنزو هلعافم ةقفارملا إل ی هقف ر / لاق

  یدنا رارازان اکاهترپ دغاک هدفلس ر وشد ه ی رد هقف و قجمزاب و زاب هلد دشت كفاقو یرسکو یخ كنار (قرلا)

  بتکی قیقرلا دلخایا "قرلاف هتک لا راردنایسر یمهلوقم همانزور ضعبالاحو رردا ندنسی رد ناریجژک | |

 قر یف هقر لاق روند هب هفیحص ضاب و ظیلغ ضیا "قر یش لاق یک قیقر روند 4 هنس هتفو"قرو هف
 رواکق وقر یعج ردیعما روناح كچ وکر ندنررولاح وص لوق ىلع روند هب هغب ولبق لوب و ءاضب ةفيص یا |

 رد رابع ند ول دا كالم هلزسک كنار ( قرا رر د رسفم هلرسهغب ولق کد E تادرفم ۱

 | مسا رد راتیکو لم كنه راح و لوق اکورد اس ات ثالم نالوا هلتهج تددوبع قر هروکه نا هدر اصب كفلوم

 هیلع "قرلا ترص لا و اقر صخا"قر لاش و "قرلا دمع نم "لذا هوهشلا دہع لاق هنمو رول وا ردصمو ۱

| 
۱ 

۱ 

 كم س * زدیتبم هن روصت یدایقنا و عوصخ و تقر ها کلام لوق ىلع ردن تا و فعضو وا
 هتغارب حاغاو ردیعما تاب ولن کیت عوترپ قرو رد ینبم هن راهتشا دوخاب رصاق قالطا هدنناونع كالا هدارو | |

 | ةيشاملا یعرت لاق رونلوا قالطا هن رقاد جاغاو یلاج نالوا لهس یسمالتوا لراوط دوخاب رونل وا قالطا |
 ركذيس اکر د هدننزو باصم هكر دهنسانعم قاقرو ناصغالا نم ةيشاملا ىلع لهساموا رضا قر و یا قرلا |



< 4,۱ ۰ B~ 

 اولکلا هلا قزر و یمرلانوفز رنب یلعنیدجا و ردندن رخ تم رد هلبا هموعضم ۱
 | ردندمالعا مالو مارکنیئدحم هلممب رانوب ییا قوزرمو "یلهابلا قوز مو "یصملا قوزرمو یموم ناو
 (یادسرا)لو(یقاتسرا)مهقازراا وذخا اذاا وقت الاقب ردهنمانعمقلاهفولع و قز ر هدننز و لاعفا(قازترالا)
 | رونلوا ریبعناضق و لیاهدزجالطصا ردترابعندارقو داوسنالواهدنسهرو لرهش هکردیفدا مو هدننزو قادزر

 | لاترقو یلروغلب وز وشکب یتاتسر رادکسا نال وا زم اکر ا رقالاح الثم ردلقسم ینامستیالو ور دلقشییاضق یاس

 | اضق و لیا هدیکرتناسل ردعصنم هب یا ون ران وب و ردت رابع ندنداوس وارق راسو یی وکی ضاقو یوکی لنابدرن و هلیش و
 | تاقا راس عم رونل وا رابتعا قاصتساضقو رمش رونلواریبعت یماضق رادکساو یلیارادکسا الثمردکعد قاتسر
 | قوا ردهنسانع-قمآ هدننزو قشم ( قشرلا)لردیپ ّرعم یسراف یاس ورقادزرو قاتسرو رونلوا رابتعا تیالو

 | هقوا نالینآ ر دعا هب سک كنار «قشرلا) هبهامراذا لوالا بابلانم اقشر لنتلاب هقشر لاقب نوسلوا هنسن راسو

 ۱ لق ندیا روهظ نکرازاب وزاب و اتشر انیمر اولاق دهجیف مهاک اومر اذاف روند هتهج و تم“ نالبتآ قواو روند

 ق هدننزو هقاج (ةقاشراا) هر رص یا هقشر وهل قشر تعم" لوقت رد راج هد هلي كنار هدنو روند هنسیدرزج
 | ريما (قيشراا ) اقیشر ناك اذا سماجلا بابلانم ةقاشر مالغلا قشر لا ردهنسانعم قمل وا "دقلا قيشر بوبح

 | لجرلاقیهلنیتخف ر ولک ق شر یعجی رون د همدا نال وان وز ومو فیطل و بوخ یکی ېس و رس یتماقردفص وهدننزو
 | هکر وند هبابلوش هلنیتصف ( قشرلا ) ردندنیثدحم قیشر نب نسح ردنداعا قیشرو هفیطل "دقلا نسح یا قیشر

 ۱ ةقیشرلا مهسلا ةعيمسل ایا قشرضوق لاه هلوا ردنکب وقیج هلتعرس قواوبول وا نورومو فیطا یسیدنک
 | كنهزمه(یتاشرالا) رول وا فرصتم بح لعف هدروک ذم یانعم ییعیاهم#* عرسا و اهنخاامیا اهتشراام لاق و

 | قم هتهجر زکلاب و هیلارظنلا ددح اذا هيلا قشرا لاش ردهنسانعم ققاپ هلتقد هکید هکید 4 هنسسن ر هلب رسک

 3 سام یعاز واننوم ورخوط ه هننتییدتا ؛نیحوهآ و اهجو یزادایا را قشرا لاقت ردهنسانعم
 ۱ ۳12 دقشارلا)ل وه دآ فاطر مدنسیح اون ناقوم هدننزو دجحا (قشرا) اهفنع تماذا ةبظلأ تقشرا

 ردیعما یرصم دهازرب هدننزو رب ز ( قیشر)ل هرباساذا هقشار لاقب ردهنسانعم كعشدنارپس هلا مدآرب هدننزو ۱

 هدننزو قاصتلا (قاصترالا) ردندج هبقفلا ىكلاملا قیشر نادجان هللادبع ن دمع نهللادبع وا ند شتر

 | قصتلم (قصترلا) و هدننز و مرکم (قصرلا) قصتلا اذا هيلا قصترا لاق ردهنسانعم قعشیاب هکر دیفدارمو
 ریما (قیع رلا ) هبل ج ورخ رذعتمیاقصت مو قص رم زوج لاق رون د هز وج نیتچ ناقیچ هلترمسع یجاهدنزو
 | هتوص ندا روهظ قلج قلج ندننرف نکردرکس دوخاب نکرروب كنل هباد هدننزو بارغ (قامرلال و هدننزو
 (قعرلاز رداروهظ توص لوا ندنفیدنقلاح هدنجما كنرد نالوا باق یرک ذ كن هاد هدندنع راضعب روند

  اهناذرج وا ةبادلا نطب قعر لا رد هنسانعم كمت وا یرکد هرچا ییاقدوخاب ینرقنکر درکس ه ادهدننز و قعص

 | روند هثیش نانلوا هناعتسا هلیس ودنکه لب رسک كنار (قفرلا ل ت وص اذا ثلاثلا بابل نم اقعر نقف لقلقت اذا
 | قفر هيف لا ردیلباقم تدش و فنع هکرد هنسانعم تعالمو تلوهس و فطل و هب نیعتسا ام یا هل قفر وه لا

۱ 

 هدننز و ربنم قف رو هدشنزو دعقم قفم و هدننزو سلحم قف مو هل رسک كنار قفرو فنع هيف سیل فیطلیا

 | لاق ردهنسانعم كليا هلماعم هلتل وهس همدآرب و قم وط هلتلوهس و فطل هلکلیب یتفرط یال وق كشيارب ردراردصم
 | فنعب ملو فطل اذا سمانا و عبارلاو ل والا بابل نم اقف رع واقف رمو اقف مو انقر قفرو قفرو هیلعو هب قفر
 | قفرلاقب رد هنسانعم كمردنل هكنافو كمرب و عفن هن هسکرب قفرو ردذاش ردصم هدننزوربنم هروک هننای كحراش

 | قلاب نل وق نوچ اكمام بوجاق هود و هقف م برضاذا هتفر لاق ردهنسانعمقمروا هکسرب د و هعفن اذا ان الف
 | سلح (قفرلال و هدننز ورینم (قفرم اإل انط و ىلا عزت نا فیخ اذا اهدضع دشاذا ةف انلاقف رلاق رد هنساتعم

 ۱ عارذلا لصوم وهو هتفرمو هفقرم ه رض لاقت روند هکسربد یربرهو یدنلوا رکذ هکردراردصمهدننز و
 | كن ها رادلا قفارعو رد قفا ممیرلهجردشغ وا هیبشت هثل آی وا هی و ردذوخأم ندنسانعم عفنوب و دضعلایف

 ۱ ۱ هکر دهدننزوربنمنامه ید رغم كنو یکی سهلوقم زب راکو ربو حطم وأض وتم ردنرابع ندنرارب نالوا تعفنم رادم ۱

 | هدننزو هسنکم (ةتفرلا) هوحن و حطم والا "باصم یهو قفارلا نم قفرم هرادیفام لاقب ردش وا هییشت هنلآ
 |6 ةقاف الو هل وكس كناف و ثالث تاکرح كنار « ةتف لار ةدلایا ةققرملاىلع اکو ت لا رون د هنفیدصب قتل وق
 باصعا و باتکر ولکق فرو قافراو قافریعج كنهقفر روند هتعاج كغيدل وا هارم و شادلو هدننزو همام
 روند هشادل و هدشن زوریما (قیف را )مهتفارت دعاجیه و ةقافر و ءا را هثلثمدتف ر عم تج رخ لوقت هدنرانزز ودرص و |

 ( هارمه )
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 كنهددشم ءار و نیس و یعض كنار (ن را ةقترإل رارول آه هفرایکراح هکر ون د هز هچراب یکیاشملکید هن رب یرب

 ندنناج و براقا و تربشع كمدارب کروند هب هعنم هلیعص كنار قوترا) رددآ نایلر هدذع رګ هل سک |

 یدرفم ار دقت هر وکه ناب كحراش + فرشو نعو ةعنمفیا قوت رف هلا لاق ردت رابع ندنانج و فرشو عو
 اا لو هدننزو لاعتفا (قاتترالال ردفرص طلغ یرلدهف ةعنلنا هلا هم یاخ هدارو و رد قتر

 دوخ ای هال وا شوخ ك لوق یلعرون د هرج هدننز و قيح “هلا هل« یاح (قیحرلا) مأتلا اذا*یفلاقت را لاق

 یفاص یک كیدلا نیع دوخاب هنصلاخ دوخاب ردترابع ندنال وا هدا زك یس هئشن هل ہتهج قلوا یکسا هکروندهنلضفا

 رجلا یا قاحرلا و قیحراا هاقس لاههدننز و با غرد هبانعموب ید ردو رایت تال "هداب هکروندهننالوا |

 ناثع (ناتحر) رولب هداز قیحر ینآ ردبعما بیط هنوکرب قیحرو فاصلا وا صلاناوا اهلضفا وا اهمطا وا

 هنس هلضف كغالغ وا و كن زوق شغوط هزات هکر د هنسانعم جد ر هلنیتصف (قدرلا  ردعض و مر بی رق هب هندم هدننزو

 نایرب هج هلی هلیتسود تونلشخ هد وص سا ور وند ه یردشازو هدننز وره وج هلا هغ لاذ ( قذورلا) روند

 هنس هلوقم همر واف شا وا حج هلیطالخا یک سرغب و طبع الم ایا قذورلا انکا لوقتروند هناي رب یزوق شل وا |

 هل هک كنار (قر را و هدننز و لقیص ( قر رلا )ر ديب رعم یس راف هد ورو هکر د جم + رولکق دا ور یعج روند |
 هدنسیحا و وفارطا  رهش هلن وکس كن هم یاز و یعط كنار (قادزرلا) هنسانعم بلعتلا بنعر وند هنمزواتیا |

 ردیب ّرعم یسراف یاتسرو و رونل وا ریبعت اضقو لیا هدزعناسل هکر وند هنکلنش ترابع ندنسارقو داوس نالوا |

 كن راج اغا امرخو هنرواطو "فص كنم ناسناهدنز و رفعج (قدزرلا ]ارد هلدبم ندنیس ءازرون د ید قاتسر |

 هلیسیدنک اقلطم هلب مک ك نار (یزرا) رد ّرعم یمراف ةتسر رول وا شدد یراو را هنر

 رونل وا قالطا هرومبو هب عفتلبام وهو رشک قزر هل لاق رولکقازرا عج ردیعما هکر ون د هثیش نانلوا
 کر کشیا ه<نوب لک کنا کف زرنولعجت و یلاعتهلوق هنم ور ولک هنسانعم رک / 3

 كيغار بذکلا 4 دا نا مکییصن نولعع لیف و فاضلا فذح یلع مکقزر رکش لبقو حراشلا لق |

 رکو یویند ك رکرونلوا لامعتسا ب راج ریغو یراح ءاطعاضعب هدعب ردعوضوم هروب نمیانعم قزرهروک هناي
 لامعتسا هدنوف و ءادغ نال والصاو هفوج اضعب درا هدنسانعم بیصن اضم و نويل وا 8

 هد هسا وازل وا شول وا نالکن دليا + هکر دلثم هدننبكلرت هک تنر وند شول واهدیکرت و یزور هدیسرافهکو هکرونل وا |
 هکرددنسانعم قزرهلس دین ل وعفم ےس | (قزترلا) رونل واقالطا هرطم نال واتابح هداماضعب و رار د+زکدننقو |

 زر فا هقزر لإ زدهنسانمم مر و قزر ردقیقح ردصم هلی كنار (یزرلا) روند هثیش نال وا تا

۱ 
 قزرورول وا ید ردصم یکی غبدل وار هم هر + اقزرهبلالصوا اذاوالا تابلانم ق

 15 زنه رک ار , ردهم ءان هدنز وهب E ش اذا االف قزر لاق ردهنسانعم كليا رکش هن هدنتفلد زا / ۱

 لام درا قالطا هرلهفولعنانل وانییعت نوجا رکسع تاتزر ویک روک تار ردهنسانع كمرب و ۱ 1

 دودج یا قوزم لجر لاقب رونلوا قالطا همدآ وللابقا و تخ (قوزرلا) مهعامطا یا مهناةزر دنا ذخا |[
 رش هنفرط زار امال را یر هباستک | رونل وا قالطا همدا نو زو فیض ها ددشم یل (قزارا) |

 فیعضیا قزار قزارلجرینات !هنموردقجهلواقزا ریرلک* دیدقازرهدماشروند هنمزوا قمر نوید وا ق

 م(قزرلاةن دم ردوسنم ه قزار بنعرونل وا قالطاهرخوروند هنن .ز ناتکقآهلاه(دیقزارا) "یجالم بنعب |

REقیزر#یدا سوصخ هم رو نم لح مدق |ندزلیا طاطتخامالسالها یهرصب ) 
 ردنداروا ق زرلا یسیع نب دجا ندناصصا كرابمنا ردیدآ كره هدنار وره هدننزو ریما دوخاب هدنزورییز ۱

 یلسییا نب قی زرو ےکح نب قیزرو راّوسنقی زرو ردیعما یعبات یکیاو رددآ نصحر هدنم هدننزو رپ زو ا ١

 هبهووا ق: زرو راكب وا قيزرو رفعج وبا قب زرو یمعالا قزرو فقنلا قيزرو "یناهلالا هللادبع وا قب زرو |

 دیعس نقی زرو یزارفلا نایح ن قی زرو O قی زرو ردنا ورم ن زب زعلادبع "یلاوم هک قی زرو |

 قیزریرارد و*درون قي زرو م کی 93 حج نقی زرو قوز من ور نقیزرو ماشهن قد زرو

 بادوخابیرادجو قب زر ندو ىلع و دعج و نیسحو راعونایفسو یهو هللادمبعو قی زر نب ےکح هکر انل وا | ۱

 مساقلا نیدیعسو هللادبع نی زب و قي زرنب هللادبع نیدجا و قي زر نب بوبا نب نايا هکرانل وا قی زر یرادج | :

 تیاور ندسابع نب هّلادبع نب لع هکقیزروا و بعصم ن دمع نب نیسحو بعصم ننیصا نب رهاطو هلسنب
 ۱ ۱ یار هک یکلالا "یلیبشالا نوقزر نب باهولا دبع ن دجا و رده یک كنار کنار ندجا ندم و ردشلیا
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 دق وذ هقاذ لاق ردهنسانعم قعاط هاه (ةقاذملا) و هلیصت كيم 6یقاذلا)ل و هدننز و باح” (قا وذلاو هدننزو
 هنسانعم كمکچ نشیرکك باب نوا كم هند ینکلکشوک و  ینکلکیو همط ربتخا اذا ةقاذمو افاذمو اقاوذو اقوذ
 هک روند هثیش هج وزج قجهلداط هدننزو باص قاوذو ارابتخا اهرتو بذج اذا سوقلا قاذ لاش ردلمعتسم

 رد هنسانعم قمردناط هل رسک كنرمه (فقادالا رز ایش یا اقاوذ قاذام لاش هنمو رونلوا ریبعت قلمداط

 د ز قاذا لوقت ردوا تروربص یسهزمش هکردلمتسم هنسانعم قلوا دنم رهب ندهنسنرب و قاذف هتفذا لوقت

 ییەنسفرب هدننزو لعفت (قوذتلار اءادع راص یا اودع كدعب سرفلا قاذا لاهو ام رک راص یا امرک دعب

 ه هنسنرب هدننزو لعافت (قواذنلا)) ةرم دعب ةرم هقاذا اذا هقّوذت لاق ردهنسانعم قمتاط رارکت رارکت

 هج ءارا لصف زي اهولو انت اذا حامرلا اوقواذت لاقب ردلمعتسم هنسانعم قعشلآ بونوص لا ندفرطره | یا رالصف زوم

 یکی یا هل وط هل رسک ك ناز (قب رال ردنابن یراکدید یمزوا تیا هکردیعا بلعثلا بنع هدننز و رفعج (قر را
  ۱دن بو رک هن ران وي یدرا و هرص كغالع واو كن زوق ینیر ره هلغل وا یرلکلیااحاح هکر وند هبا هجن وز وا لوش

 باصصا رولکق ابرو قابرا و هدنز و بنع رولک قبر یعج هلی و کف رار د هشر هنکلارپ ره راردبا
 لح نولوه رار د # هتقر لد * هدرب جدید جندی توردکن تلفات کلا

 ردهنسانعم كمر وگ هب هشر نانلوارک یاو كخالغوا و كن زوق هدننز و قبس (قبرلا) هترک هنعج رف یا هتقر
 دوخاب هشبا كش هربچر یمدآرب و ة راین هسأر لعج اذا یناثلاو لوالا بابلا ناف او یر قبر لای
 ی هنسنرب هلب رکو یحف كنار قب رو هعقوا اذا معالاق االف قبر لاق ردلمعتسم هنسانعم قعارغوا هب هطرورپ | ۱

 ندنظفل قب ر هدننزو لاعتفا (یقابنرالا) هدش اذا اش رو اش ر هش ر لاش ردهنسانعم قلاب ب کم رک

 هعف وایاقبنافر مالا ف هەق رلاه ردهنسانعم قماغ وا ه هطرو راب 0 هشبا ك هکر ردم واسم

 هتیفس (فقب رلا قلعاذا ییلابحیف ىظلا قرا لوقت ردلهعتسم هنسانعم قاتوط بوشلبا دغآ وهآو درف عقوف

 ةَس را ىف ةفو رم یا ةقب ر ةم# لاق روند هغالغواو هب یزوق شفلغاب هلا هع ر نالوا و

 ردیمایداور هدزاج هدنن زوریب ز (قیب رل رد دآ هبرقرب هدنساضق زمرهما ر هلبعض كناب ویک كن هزم (قبراا)
 قح هیلغابنوبف هل رسک ك نات (قیزلا) ةيهادلا یا قي رلا ماف عقو لاق ردیس هنکه یهادو تفآ (قب رلا ما

 لما هنم و رد هنسانعم قلغاب هلا هَ رینی ران وب كغالغع وا و كنزوق رخ و ی (قیّرلا روند هما نوزوا

 یرامروغوط بوب وی یراه< كرادوبق یتعی بی رقنع دلت اهناف قرابرالا"ییه یا * قبر قب رف نأضلا تدمر +
 ارز ردهنسانعم رظتنا هکه لون رار د قنر قنر هدنعسق یک و هلبا رضاح رلغاب نوجا قلاب یرلپ زوق یدناجبو

 | رادقمر بویمروغوط بقعرد هرکصفدکدلیاراهظا یتتمالع قمرغوط یکكهرونک دوس هنس هم یم-قیکی

 | رونل وا برضهدنقح هنس نایلوارظتنم هللا ددم راظتنال وا لثم هلی رار د ید قمر قمر هدنو و ررب و هلصاف
 لاق ردن رابع ندکلیوس مظتنم و لصتم هلطابترا بویمرب وهلصاف هزوس مالکلاقیرو ردیلباقم كنو الشو

 رخ یا لوقترونید هکروچ شف وا ج٣ هلا مش هدننزو همظعم (ةقب لا هقفل ادا مالکلا قب

 هتعلعت اذاقنع ف هتفرت لوقت ردهنسانعم قغاط هوس ی دات یهنسنر هدننزو لعفت (قیَرلا) رم

 لوالا بابلانم ترم ملا قت ر لاق رد هنسانعمكم دشت بو ردشواق ییقش كن هنسن ر هدننز وقتف (قتر لا هتدلقتیا

 یرابد روند هب هجرف نالوا هدنرلقلا را لراقمرپ رد هلناصف هکر دعج ندنظفل هقتر هلنیتعف (قترلا) هقتف دض

 ةأرلا تقتر لا هنسانعم قلوا ءاقتر نوناخ ردهلنیتف هکیک قتر رول وا ردصم هقنرو هلیبسح قلوا كشتب

 لباقیعاج هکروند هتروع نالوا كشت رف هدننز و ءارج (ماقترلا) ءاقتر تناک اذا عبارلا بابلانم ةقترو اقتر

 ءاقتر ةأرما لا رونلوا ریبعت قلصا هدنکرت هیلوا كيلد یریغ ندکیلد كجهدا لوب هدنجرف لوق ىلع هیلوا

 نکلبول وا لخدم ءروک هلّوالوق هکر د جم + ةصاخ لابلا الا اهل قرخ الوا اهعاجب عاطتسب ال قترلا ةنبب یا
 جدر ردشلنا رصح 4 ینا لوق یز طم هيل وا لخ دمالصا هر وکه ب یناث لوق و هيل و نکعذوقن هلغل وا كشت یم هت وا
 نالوا ثداح هدن را هباخ كمدآ ضعب رول وا ثداح هدنراجرف كن هقان و كناوسن ضعب ردشیشرب هکردرا و هلفع

 ردهنسذرب یکمرور دم ردیاروهظ هرکصندکدروتکدل وزلوا هدراکبا هداح و هروک هننایب كن ز رطمیبک كل هن د

 رد دقت ممد وخ اب رد هظیلخ هد هدخرباب ابرد داج عام هرکدولسهروک هنناب كنزرطمخدو ردرا ونرقیدرب

 هلفع ونرفهروک هنناب كنه اهن بحاص وردادس یذفنم بودا روهظ هدنجما كجرف (E یمهدام دوخاب
 هدننزو باتک (قاترلا)) ردرا و یماکحا هدناب حاکن هد هیهتف بتک هلو و ردکیکرب هدنزرط شید ردهدامرب

EEر ( 

 ا

 اطم



 یک ۵۰۷ 2

 بويل یتسهلوقم قاجم هدننزو قلخ (قلذلا ) ةلحم هبف یذلا ناسالا ددخایا قادقذ لجر لاقت روشن دک

 هنسانعم قلق نوز بودالشرآو هددع اذا لّوالا بابلانم اقلذ نیکسلا قلذ لاق ردهنسانعم كلن

 قرز اذا راطلاقلذ لا ردهنسانعم قم هنغاص شوقو اا اذا الالف موصلا وا مویسلا قلذ لاق ۳
 | قلطلایف رکذبس اک رولوا فضو قلذواقیلذ ناک اذا ناسللا قلذلاق ردنسنم قوا زضم و خیل ناسل و
 | لیعفت (قیلذنلا ) ردنل هد هنیتصق هدنوبو روند ځد هقلذ یس اکر وند هنر نالوا نیکسک ك ئیشره قاذو
 RE قم ردنار نع“ تاو هددح اذا نیکسلا قلد لاق ردهنسانعم نکنم جدو هد زو

 | ءاملا "بص اذا بضلا قلذ لاقي رد هنسانعم كکود وص ود نوسقچ هنسهو راک و هرم ادا سرفلا قلذ لا

retهدذح اذا هقلذا لاق ردهنسانعم قات نیکسک یهنسفرب جدو هل رسک كن هزم (قالذالا)ج را . 

 قلذا لاق ردهنسانعم قمەنغاص شوق و هفعضا اذا هقلذا لاق ردهنسانعم ققلنوز بودالق رآ یهدآرب و

 | زد هنانعم قمردناب وا غارج و هقلقا اذا هقلذا لاق ردهنسانعم كأ رارقب و برطضم یدار و قرد اذا رباطلا

 | قلذا لاق رد هنسانعم كکود وص هنسهو ود نوسقیج هرشط راک و هدقوا و ءءاضا اذا جارسلا قلدا لاق

 لاق ردهنسانعم قلوا نیکسکو  تلنیکسک هنسنرب هلنیتصف (یقاذلال جرضا هرسج یف ءالا "بص اذا بضلا
 قلذ لاق ردهنسانعم كمرب و قلندآ توان وا عارچو برذاذا عبا را تابلانم اقلذ نانسلاو ناسالا قلد |

 | جرخ اذا بلا قلذلاق رد هنسانعم قعقیچ هرب لبچ مالمو جرم ندلاسموقكي یم راکو ءاضا اذا جارمملا ۱ ۱

 شطلانم نالف قلذ لاقب ردهنسانعم قلوا لحم ولوا ندتازسوص هسکربو ءاملا نيل ىلا لمرلا ةنوشخنم ۱
 | هنس نیکسک ردرفص و ندعبار باب هدننزو رجا (قلذالا) و هدننزو فتک «قلذلا) تولا ىلع فرمثا اذا ۱

 لا رونلوا قالطا همدآ ون« ولتحاضف و ولتفالط قلذ و ددح یا قلذاو قلذ ناسل و نانس لا روند |

 | قلذ دن شنا لاق هلص كلاذ رولک قلذ یعج تاک قلذا و ةقلذ ةأرما لاه و ج یا قلذ بیطخ | ۱

 ةقالذ ناسللا قلذ لاق ردهنسانعم قلوا نیکسک هنسفر دوب هدننزو هقاج ( ةقالذلا ) دادح یا ۱
 0 غیلبهدننز و قنع (قاذلا)ر هدشنز و درص (قلذل )لو هدننز و ریما (قیلذلا) ادیدح ناک اذا سمانا بابلانم ۱
 | غیلب ددح یا قلذ و قلذ و ما ق اذو قیلذناسل لا یک قلذ رولوا فصو هناسل نالوا نازضس و فو |

 ۱ | حیصف یا ةقيلذةلبقع و قیلذ بیطخ لاقت ر ولو وا فص و حد هناسل بحاص هکرول وا هاکقیلذ و قلذلا و قالب |
 كيلقو كغعاج روند هتي رب نال وا یب 5 دک ونیکسسک كن هم ھ جدو یک هقلذو قلذهدننزورهوج (قلونلا)

 نر روند نوا نالوا ن کو یزوینگننننر و هاعلیا دق وذو هتل دو تیکت قلا هعطق لاق یکی غا | ۱

 ندهفش و ناسل فرط هلبنوکس كم الویعک كلاذ6قلذل اف ورخ ا ]امف رطیانان لاو ناسا قلوذ ناکلاقب یکتا ۱

 | نو و ءارو مالهکروند هبقل وذ هنچ وا ردنرابع ندفرح یتل رانا هکرونل وا قالطا هنوز ندا روس 8
 ررولوا یشان و جراخ ندراقد ود هلیج وا كناسل رانو ردرلفرح عمو« افو ءاب هکر وشد هیهفش هنچ واو رد رافرح |

 جرح ر هنچ وا یرطق و ءا رف و یبګ و یدلیا راتعا ج رح ررب هن رره كنه وذ فورح هب وبیسس هکر د حراش

 هکر دح ردنم فیطل سرب هدهتس قورحوبشا و رونل وا تبسذ ها شید هکر رد ید یول هرانآ و یدلیا رابتعا

 روث لون دج وا و یکیاهدنیک و ولوا یأخندن ر لرافرخ و بلا هک نال واد رحم یماجخ ود رحم یعاب رند هب رع تالک | 2

 مالک بوبلوا لصالا ص هیفلو فرحرب ندرلنو هدنا هک تاج و یعابررب سپ یک ل جرم و بعطرقو رفعج | ۱
 ندنسان ی ءاجخ ویا زهکر ول وا جالطا هتمصمف ورح ادعامند زن و نویکنا رول وا ندنالک نالوا لیخد هع |

 لا رون د هدوسقشراق هليا وص هدننزو مظعم (قلذملا) ردموس مع واو هنر ءاف هدناهما راس نکل ردکعد تعصم

 ردلثم برض هلبا سالفا هکردهسکرب ندنس هلبق سعث دبع قلذلا نبا ءاماب طولفلا نیما یا قلا .اج
 لثم ا هنمو ید راشمالوا لئان ه هنسن كجهدنا قمرتس كل ههک رب ینعب هب هليل تب یدادجا و آهن و یسیدنکه | ۱

 نصفلا قلذنا لاق ردهتسان ارناف وا كنلادجاغا تر لاعفنا (قالدنالا) + قلذلایا نم سلفا # |
 هی و اقبل واخ یا خلقت لجرلاق روند همدآ قاتلي هدننزو سلع (قامذلا) هدحیا قلذ هلراص اذا |
 ۱ لاقب روند هحق نیکسک شلوب ر غاز و شفل و نالا دیدح فیفخ یا قلمذ لجر لاق روند هب هسک ناسللا | ا
 ا - راتلاى لجر لاق روند همدآ نانلب وس * رت بت یزوس هلق كمال و تلاذ (یتاقلمذلا )و ددح یا "قلمذ فیس | ۱

 هح رح د( ةقلمذلا )ج فى ا 7 قلمذ لج رلاق روند همدآر ونو عیصق *هدننز و سل( قلمنلا)مالکلاعیمسیا |

 قوس (قوذلا) هفط ال و هلا قلم اذا اب الو قلمد لاق ردهنسانعم كليا تلیج دمآ ۱ شوج تبونلقاتلب هدننز و |

 لطم



 یک دما لاذلالصف وب

 دا رس
 دنسن كولر همدآر واددش اغارفا هغرفا اذ الا قهد لاقب رول وا دض هلغل وا هنسانعمقلاشوب هرزوا قمالق
 و یهیفز ارم نم قاظعا یا لالا نم ذقهد یقه لوقت ود هنساتعم كمر و
 قمرواو اددش هوا هعطق وهرسک اذا *یشلا قهد لاقب ردهنسانعم قمت كب بوردصق هربراطرب ۹۹

 لاق ردفدا رم هدل وا یانعم یکیا هلا قهد هلبسسک كنهزمش (قاهدالا) ه رض ادا انالف قهد لا رد هنسانعم

 هلحا اذا هتهدا لاق ردهنسانعم كمردوباو ادندش اغارفا هغرفا اذا ءالا قهدا لاقم و الم اذا س كلا قهدا ۱
 نالیوصیردب لوقلع دغادرب ولطهدنن ز وباتک (یقاهدلا زونل وا قالطا هلام هچراپربهدننزومرم (هتهدلا)

 كلاد (ناقهدلا )رشک ا قاهدنام لاق رون ده وص قوجو ةعباتتموا ةثلتع یا قاهد س اک لاق روند هخادرپ |

 ل رامرح اکا هکروند هغ موط هلنیتصف ( قهدلا إ) ردنوت باب یرکذ عق وم رد رغم ناخهد هلیمط و یرسسک

 قاسلا ام زمعب ناننشخ وه و قهدلاب هقاس زع لاق راربد e af راردنا باذع بوردصق یتیراقایا

 یعشعص بوشیریک هنرب یر ندننّژک هنسنو هدننزو لاعتا هل سبک كنهددشم لادو كنهزهش (یاهدالا

 هانوشعص هنر یر هدننز و لغتفم (قهدلا) ضعبف اهضعب لخدو تمزالت اذا ةراحعا تقهدا لاق رد هنسانعم

 كنه اد هدننز و هجرحد (ةقلهدلا)ل مصتعم مسکم یا یتهدم "یشلاق روند 4 هنسن شا واهراب هرات بولیریق

 هذخا اذا هی ادلادلج قلهد لاش ردهنسانعم قع زاق ردق دخل وا كشيوبس یک شاب زاط بوشیاب وترد

 "یشلا قمهد لاق ردهنسانعم تا خو بوربق یهنسنر هدنزو هجرحد (تتهدلا) صلع هار یتح هقلحم

 قعاب مالمو زا و شوخ یماعطو هنبل اذا رتولا قمهد لاقب رددنسانعم ققشمو یشیریکو هعطقو هرسک اذا

 نکل هد وج مل وا هنیلو هتفرو هبط اذا ماعطلا قمهد لاق رولوا دص هلغلوا هنسانعم قاپ شوخان لوق ىلع

 لوش هدننزو جرحدم ( قمه دملا ) روند هغاربط قشمو هدننزو طبالع ( قماهدلا ) ردراو رظن هدنتدض

 تالایوتسلا تویعلا نم قنیا قمهدءحدق لاق هلوا راومه و فیطل و زود بولینو لزوک تیاغب هکر وند هقوا

 ماعط لاق روند هماعط نالوا شوخا تور زا لزوم و ققشم یا ق دمحدق لاقت روند هق و 2

 ] هشیربک قشمو و فیطل یا قمهدم باتک لاق رولوا فصو هاتک ابزو فیطل و دوم ربغ یا قمهد
 ندنتغالب و تحاصف ودبقل "یسعقفلا كردم هلرس هین .لعاف سا (یهدلا) نیل یا قمه دمرتو لا روند
 )ددا هوا عج ومد ناز ودق د (ةقنهدلا)ل ردذوخ ام ندحدق و ماعط هقمهد یدل واب 2 ییشات

 هد هقاد لاقت زدهنسانعقمرآبوک | هفرط رب نوجماقمرپوف بوکچندنرب ی هنسن یسهلوقمقیزاق هلرصق تااد

 زرو قرف (یقرذلا) هج عملا لاذلا لصف عم اياد ہل اد لات اه وب دن زن هعززبل هغازا اذا اقبد

 كنهزمش (قارذالا]) قرز اذا یناثلاو لوالا بابلا ن نم اقرذ راطلا قرذ لاه ردهنسانعم قمهنغاص یعس شوف

 تقرذا لاق ردهنسانعمكمروت تابیرلکد دقوقدنحرب و ق رذ عع راطلاقرذالاق ردهنسانعم قرذ هلی رک

 (قرذل)یدنل وا نایب هدنس هدام هکر ون د هنابن یرلک دن دقوقدنخهدنن زود رص(قرذلا)قرذلاتشنا اذا ضرالا

 كنم زیه(قاردالا )و هدنزولعف (قرذلاو قیذمیا قّرذم نل لا روند هدوس شعر اف وص هدننز و مظعم

 موس هدننا ونع ه تاک | تقرذاو تقّرذتو هد راهه عج هک هو لاعتفا هلرسک كنهددشم لاذ و

 یاضتقم نکل رول وا هنسانعم كفکچ هم مس اقلط هلکلن ام رصت یل وفم و لعاف هلی رابع لصکلاب ةأر اے راش × بول وا
 یوادن ر دنا یرلکددقوقدنحهرز وا ار وک دمو 6ی ردو ES وا هنسانعم كلنا لاهعتسا قرذهدام

 كفکچ همرسهزوک قارذا و قرذتهلفلوا انتعمیلوقكح راشهن نکلا رولیکچه زوک ییکه مرسیسهراصع نوچ ا
 قعذ لاق ردهنسانعم نزلکلب تورقیح یدسکر هدننزو قعص (قعذلا]) ردمزلا قفل وا طیض را ابا

 قاعذ ءام لاقب روند ه وص ول زوط هدننز و بارغ (یقاعذلا) هعزفا و هب حاص اذا ثلاشلا بابلا نم اقعذ انالف
 تاب شوخر هیبش 4 هصارب هدننژ و روفصع (قولعذ) لتاق یا قاعذ ءاد لاق روند ه هنسن لتاق و قاعز یا ۱
 هنالغوا ءراپشتآ زغمریت وتسج حورا فینخ قولعذ و ردناب یرلکدید یلاقص هکت ءروکتناب كحراش + ردیدآ

 روند هراتن عونر و ردیدآ زغجشوق كچوکر و حورا فیفلنا سأرلا را یا قولعذ مالغ لاق روند
 ربع ناضل نم قضا یا و تلوم « روند هنوږق یشید نالوا راط یرخا قرهلوا فیفخو تسجو

 كصاعلا نب دیعس نب دلاخ قولعذ وردن وبق سنج ریارهاظنویف هنوکو بیدنل وا هجرت هرز وار وک ذم ھج و اکیا سرا

 قولعذ ن زیسنو ردن دناک قجهضاچ نوچ ا قعاص نع د نویف اررکم قولعذو هنع هلای طر ردندآ ی رف

 ناسلاد دح ندا ےلکت رت رت هدننز و رار هلفاق (قادقذلا 2 ردیفدا رمو هدنزو قورف : (قورفذلا)) ردندنیهبات

 ( همد )



e رس 
 (قلعالا) هنسانعم لخدم روند هرب كج هریک بولیق وص هلرس هی لوعفم مسا (قمدنلا) هيف ربخال دساف یا

 هعلف هدننز و جرحدم (قلمدلا) و ت روفصع (قولمدلاآ)ل و هدننزو طبالع (قلامدلا )و هدننز و طبلع |
 رونل وا قالطا سر لا قلامد همدآ شلوا شارت یک هلتبسانموب روند هشاط قلاو ر ودم نیچلاب ز ود ود یکی تلاوب
 قولمدو عساو یا قلامد حرف لاق قالطا هجرف لو قلامد و هقول یا سرا قلامد لجو فاش

 e ولنج ولر اچ و هدرالاسموق رول وارغصا ندنابن یرلکدد ن وج ع هکر ون دءراتنم عولرب هدننزو روفصع

 هغ رح راد رم وسک ا ویرج ا ( قیندل ا) رد دآ هدلب ر هدنسیحاو ورم هلة كل اد 6 ناقنادن در

 هل وا ردالکا هدنن دنآیآ بویقابقشا رده و هج زکلاب رازدن وکیماعط نوجا كمر وکی سهل وقم نام هکروند
 قجلهدننز و بحاص (قنادلا)فیضلا ءار الثل زها, وضیف لیللابو رامنلاب هدح و لک ایناکاذا قیندلجر لاق
 هدنانگ ندلازهو فعض و هنسانعم را روند هن یغوا و قجا یا قثاد لجر لاق روند همدآ زيو

 كن ون هدن وب و ردیس هصح رب هدهصح یتلا هکر وند نفی كنمه ردر و روند 4 هقان و همدآ لوزهمو نوز نالوا
 لاق رونلوا ریبعت كند هغ رګ هدزماسل ردعابشا هکهلیسهدایز فلا روند ځد قاناد هکهتن ردهدزنابز هد هلی
 هلا ریغصت فاکر دیس راف هکر دب عم كناد هروک هنناب كحراش + مه ردلا سدس وهو اقا اد و اشناد هنم یطعا

 رد قئاود یمج كنو ردععفا هلا هروسکم نون هروک هنناب كن رهزا هکردموس رم هدحابصم ردکعد كجهناد

 لیعاف و لیعاوف هدرلعج نالوا هدننز و لعافم و لعاوف هکیدید راضعب و هلا اب ردقیناود یعجج كنهحوتش و |

 ردهنسانعم كليا لاغتشاو لت هر وما تا ود رخ بويعا تم هروما "یلاعم هس کر هدننزودومف (قوندلا) ردا ||

 ناوزو قومرفهدننز و هرم (تقندلا رومالا قیاقدل فسا اذا لوالا و یناشلا بابلا نم اقوند لج را قند لاق ۱
 ند هب را رد یراک دد هج ول د هکر دیعما ليش هانیتصتف (یقندلا) رول وا هرجا یادغب هکر وند دش هناکب یرلکدد |

 (قندلا) رددآ هرق ر هدنساضق دن واهن هدننزو ره وج (قن ودا) رولوا لئام هترج و یو رغصاو كر هجا |
 نۆزىقمىاقند ھلاق ردقید یدرفم ار ھاظ رون دهراسک ان نداقییضت وریصقن هدنش مو هقفن كنلایع هلنیتعص ۱

 لا زد كلا هفلابم هدسسحت بودشارا یتسهنوا كنهنسنرب هدننزو لیعفت (قیندتلا) مهلایع لس
 رظنلا هبلا قند لاق رد هنسانعم ,ققاب هلتفد نامز رفا و او هنسنر و هاصقتسا اذا "یا قن

fندننش و دردهدرهح و بورغلل تند اذا شعفلا تيد لاش ردهنسانعم قملوا نیش 4 وغ شنوکو همادا 4  

 بصن نم لازهلارتا هبف رهظاذا ههج و وند لاق ردهنسانعم ارس | اد :یرنا لازه یشاب ندتلعر دوخاب ۱

 فا ودلاو و هدننز و قوذ (قودلالتراغاذا هنیع تند لاق ردهنسانغ قاب ورجشابونلزونج اوت و و ۱

 قود لجرلا قاد لاق ردهنسانعم قلوا زفمکجس و قجا هلبعط كرللاد (ةق وودلا)و(قوودلاالو هدننزو دم |
 لزهاذا لالاقادلاش ردهنسانعمقلوانوز بویلقرآ را وط وقج اذا لوالا بابلانم ةقو ود و اقو ودو ةقا ود و
 یتح اسهنع لدع اذا همانع نالا نم ليصفلا قاد لاق رد هنسانعم قمل وا زعا بوقی ندندوس كنسانا كچ وکو |
 همذآ زفیکبسو قجحا ردلعاف ندل وا یانعم (یقئادلا) دقاذ ادا ماعطلا قاد لاق ردهنسانعم قا و قنسآ

 عتهیپاش نول وا ندنداسک .دوخاب ندن :ءل زوج وا هلسبس یترف و كنعون هارک زوید هب هنس اکو تفم و رونیدا ۱

 كغغ تشد لوقت روند ه یشاوم شما ندفلع هدننزو هلیکم (ذَسدلا) اداس کوا اصخر هلنمالیا قئات قتاد

 ندماعط قود ارهاظ روند هر یکیدزک ك نالب ردناکم سا هلیصف كيم (قادملا) یالا اهذخا اذا ةقدم ىهف |

 هلاش ردهنسانعم یهابنو داسف هلك كرالاد (ةیناق ودلا)ل و (دق ودلاا) اهلا يا ةيخا قادم لاقي ردذوخأم
 یتفارطا كن هنسفرب هل سسک كنهزمه (فقادالا# هنسانعم تهالب و قج روند هغلزوغوا و داسف یا ةيناقودو ةق ود ۱

 قمرابق بوشیش نرق هدننز و لاعفنا (یقایدنالا) اوطاحا اذا هاوقادا لاقت ردهنسانعم قماش وق هروچ ېچ |

 یشلا قدهد لاق رد هنسانعم قمربق هدننز و هجرحد (تقدهدلا) اذا هنطب قادنا لاق ردهنسانعم

 ےئل قدهد لا ردهنسانعمقما غوط بورق ینیراکیک كتا هل رسکو ىح كللاد قادهدوهټدهدو ر

 لاق رد سا تیر و اش ر نکیا رانیق تا هرجا هرصت و هماظع سنک و هعطق اذااق ادهد و ةقدهد ۱

 لاق روند هتشيانیق و هنسانیق كکلوج هلیصف كلاد قادهدو تلغ اذا ردقلا ین تراد اذا ةعضبلا تقدهد
 كصلا ءوسا وهو قادهدلا اذهام لاق روند هکلوک كم یو نیکرج ك و امن ابلغ یا ردقلا قادهد عع |

 هلي وكس كناه و یصت تلاد (قهدلا ا قنعلا قوف وهو قادهدلا یثم لاق روند هشب وروم نانل وا ریبعت كنلو |
 hen بوک ۇد ندر یوصو لماذا ثلاثلا بابل انم افهد س کلا قهد لاق رد هم ا قمردلوط یغعادرب ۱

 (۱۱4 ) * یی +



 اه ل
 شلوا هدوسرف بوئاف وا یراشید ندکلریپ ك ر ءاقلد و قولدو ةددش یا قولد ةراغ لاق ردت رابع ندرابصف و

 ۱ "یسبعلا دایز ن ةراع هدننز و بحاص (قلادلا ارك ن انسالا :رسکتلایا ءافلد و قولد ةقان لاقت روند ههقان |

 | تراغ هلنینض (قلذلا) ردشحاف طاغ یر هح هناطلخ ةژکل هداروب یدنل وا بیقلت یشان ندنناراخ ترک ر دبل
 لیخلاقبرددرفم قلادو قولد رو دهرایراوس ندا موج ندر هرزوا نعشد بودا باترب یک مق ده راحو

 ردهدناز یعم روند ههقان شلوا درخیراشبد ندکل رب یدو هدننزو حزرز (مقلذلا) ةعفدلا دش یا ق ولد

 راسکس هدیکرت رولوا لر وک یتسوب زددا روناح كچوکر , هیبش هروم هکر دی عم یسراف لد هلنیتکف (قلدلا

 ار زردنودندر وم" زدیع ون رةشا هکردندنع و ر وم" لوا رددوا هیت هکردرا و ید لروک ع ورب رد راکدد

 نایهرزواقل وآندنع ون راسکس ص وصخ ها ر وا راضعب رد روع نال وا هدنټ الو رزخهوادرزو رول واهایسرومم
 هجرخا اذا هقلدتسا و فیسل اقلدا لا ردهنمانعم كتا جا رخا (یالدتسالا)) وهل رسک ك ن هزم (قالدالا) راردا

 هناکم نم ج رخ اذا *یثلا قلدنا لا ردهنسانعم قمتبج بفولیریص ندنر هنسف ر هدنزو لاعفنا (قالدالا)

 ج و عفدنا اذا هيلع لیسلا قلدنا لاق ردلمتسم هنسانعم قعصاب بو روب لبس هن رزوا نکیا ربا و لفاغ مدار و
 ۲ دج بوراب ییف دوخاب قغ زیر یدنک ندمرقیح یبحاص ردهنسانعم قم بولیریص هسفس ندنق

 | نکیا لفاغ مدار دوب هدننزو لعفت (قل دنلا)هنم جرطف هنفج "قشوا "لس الب "لسنا اذا فیسلا قلدنا لاق
 ۱ | هما هم یاح(قحدلا))عفدنا اذا هيلع لیسلا ی دت لاق رد هنسانعم كع رود هن رز وا بونشو وص لس ندر

 ۱ نورپ هدننزو ذفنق (قحدلا) اب انبل یا افد تبرش لوقت روند هدوم تاب شلاق ندده کز او رفا
 ردندتنمسانالواذاوش یف جدو هنسانعم طعسم رولیکح اود هن ور هلکنا .NA دنسذ یرلکدد یتوخ و یساط

۱ 
 | همدا ویب یترف هکر دهنسانعم قوجد هدننزو روفصع (قوحدلا) طعسلا یا قحدلا ف ءاودلا لعجا لوقت |

۱ 

 ۱ | لاقت ردهنسانعم كمروس لیشخ یتعب یوص كيک هز قحهنل وا ج هدننزو هجرحد (فقمدلا روند

 | لاقردهنسانعم كع رو ضآ ضآ هدننزو هجرحد هللا دعم یاخ (فقحدلا) ةلالاءام هاقس اذا بوثلا قحد
 | ردیعسا لرهشنالوا ماش تکلم "هدعاقرل ردا روسکمییچ* اضمب و هدننزو رهصح (قشمد) لقنا اذا هیشمیف قد

 | قشمد هلفیفخ و ربیغت هکیدا سویتشماد یعسا روب نم لوق یلع رداع“ هلیعما ناعنک نم قاشمد نالوا یسناب
 | هدرصم هدننز ونیطسلف(نیتشمد )یدایراردارب ,كموف منو دیصو نوسلبار ط و صج واج هکر دح راش+رایدید

 | طب الع((قشامدلالومدننزوج ر ز(قشمدلا لو هدنن زور صصح ( قش مدل | )و هدننز و رفعج (قشمدلا لرددآ 4 رق رقر

 ۱ قشمدوقشمدةأرماو ةقانو لجر ولجلاش ردربارب یننوم ورک ۳۳۳۵م رد ام لاو و تب شسرو
 1 و لر لا روند همدا تسدهریچ كباچ ىلا هدننزو رفعج قشمد و عرس یا قشامدو قشمدو

 | مالا |وقشمدلوقت ردهنسانعم قت وط هلباتش و تعرس یشیارب هدنزو ةجرحد (تتشمدلا ام! لمحلا عیرسیا ۱
 | لا روند هنایرب و بابک شع اک دوخا شعب یرانات هدننزو حرحدم ( قشمدلا ) ةلحصل ابو ایا
۱ 
۱ 
 | كمریکب ولبقوص ةتفب زسروتسد هربرب رخآ اب هسلح رب هدننزو دوعق (قومدلا) بهصم یا قشمدم ءاوش

 | كمدار هلن وكس كم و یصقكلاد (قمدلا)ل نذا ریفپلخذاذا لوالا بابلا نم اقومد هیلع قمد لاقت ردهنسانعم

 | ردهنسانعم قق وص هرجا "یشرب یهنسن رو هنانسا رسک اذا اقمد هاف قمد لاش زدهنسانعم قمریق ینیراشید

 هقمدلاق رد هنسانعم قلروغوا هنسذو هيف هلخدا اذا لوالاو یناثلا بابلانم امد * یا ف "یشلا قمد لا

 قلف وص ناهک ا زسروتسد هرر ځد و هدننزو لاعفتا (قامدنالا ار نا هتلبص لا و هقرس اذا

 تلاز اذا هکر اطخا تعمدنا لا ردهنسانعم قلرآ ندنرب و نذا ریغب لخد اذا هيلع قمدنا لاق رد هنسانعم

  لاقب رد هنسانعم قق وص هرچا ۍشرب ییهنسنرپ هدننزولیعفن 6قیمدنلا) و هل رک كن هزم ه (یامدالا) اهناکم ن 1
 ۱ كم هاب هن وااب قجاص نوا نانلواریبعت هور وا هربج نوجا قماعشیاب هلا قیمدن و هيف هلخدا اذاهقمد و هيف دقمدا |

 هنسنر (قومدلا)ل و هدننز و ريما (قیمدلا) "فکلاب قزاي الثل قیقدلا هيف سد اذا نيعلا قمد لاقت ردهنسانعم

 2 0 00ا حل ندهکروسد هاوه قوغوص یلراق هلزیتعف (قمدلا# رون ده هنسن شغل وا لاخدا هرجا |

 برعم ځد ند ریکه مد ردب عم ندنظفل همد نعپ ردیکر وکی رومد هکر د رعم جاد دادا ةقمد اذكر دن عف |

 هن وکی سا تیاغبهدننز وقولاح (ىوماد1 9ز ۈلوانوچاىرف ندل وا قمدءاه کهدنرخآ هروک هل وا رول واقل وا ۱
 بحاص (قمادلا ادج احیا وما قد مو لاق ردکع د ىج وطیسفن هکر دن رعم ند رب د ځد و هکر دح راش+رونید ۱

 قومدوقماد*یش لاق هلوا زمارب هشیاالصا هکر وند ه هنسن شا وا هاب" ودسافهدنن زوروبص(قومدلا و هدننزو ۱

 (یا)



e ٩۱۲ = 

 | نورهظملا یا ةققد مه لاق روند هصاضا ندا راهظا اًماد یني راصباقن و بويع كل رلنالسم هزناصف (تتقدلا)
 قیقد “یش لاق روند ه هنسن هجا و هنسانعم نیس رونلوا قالطا هن وا هدننزو ریما (یقیقدلا) نیلسلا ب ویع
 | همدآ لیلق یتعفنم وریخ هسان و ضماغ یا قیقد ما لاق رونل وا قالطا هص وصخ و رماضماغ و یخ و ظیلغ دضیا

 | عن یا قاقد وه لاق روند 4 یح وا هدننز و دادش (یقاقدلاو ریطا لبلق یا قیفد لحر لام رول وا قالطا ۱
 ۱ 4 ry . 1 ل

 "رض ىاثلا بابلا نم ةقد *یثلا قد لاق ردهنسانعم قلوا كىرابو هجا هنسنرب هلرسسک كلاد (ةقدلاإ) قیقدلا
 نسح وه لاش رونل وا ریبعت هلا شوک ود هد زعاسل ندو هکر د هنسأنعم كک ود هل وکر رولوا عو ءان هود و ظلغ

 ةقد 4 لاق روند هکلهروج و هکلهدرخ و هساسخ یاةقد هلاهروند هکل کو هغلتعلا و قدلاةْشه یه و ةقدلا
 رونل وا قالطا هنععق یک و نویق ندنعون ناویحو ردیشؤم كقيقد هدننزو هنیفس (ةقیقدلا) مظع "دض یا

 هدنح الطصا مو لها هقیقد ولپا ورغغیا ةليلجالو ةقيقد هلام مهلوقهنمو رونل وا قالطا هلرلج هنعسقو ود کت
 ةجردلا نم ةقيقد تضم لاق رونل وا قالطا هوزج رب ندن وزج شقلا كن هجرد رب نانلوا رامتعا ورج شقلا
 نبا قیقدلا هللا دبع نب دمو ردضما ق نايغط هلغل وا عقا و ءزج نیثلث نم هد هه ضمب اءزج نیتس نم ءزج یا |

 | یادغب و كتلج هدننزو هدادش(ففاف دلا)لردندن رخأتم ردهلبسهین ریغصت هکیقدلا دمع واو ردیع كنەجام |
 (ةفوفدلا)ءوح و زرالا ه قدام ىهو ةقاقدلاب زرالا قد لاق رول وا ریبعتققوط هکروشد هتل اك ود یسهلوقم 0
 هزوکه دننز ور وبص (قوقدلا ) هنسانعم سا ود رونل وا قالطا هراکشا و هرارغص نایلنابطنمرخ هدننز و هلوج

 ید یقوقد هکردیدآ هدلب ر هدننب لبرا هلا دادغب و روند هوراد شه وا قحس نوچلا كلکا دوخاب كلیکچ |
 | ثدح تلذک ره دار وا قوفدلا ءاصلا دمع ن دم نب عملا دبع ندندن دح هلا دم رد ءاق وقد و لا رصق رارد

 | جاغا هلیعض و یرسک ك لاد (یاقدلاردندا روا رد هءارقلا بذع و ندش رخأتم کدو نب "لع نب د ومع دادغب
 روند هنسیتناف وا كن هنسنره هدننزو باغ قاقدو اهراسک یا نادیعلا قاقد لاق روند هنسیتنرق و هنسیتناف وا

 خا ةا اک اهدیکرتقدلا یج هنمو روند ه هنسذ ها دوب هل رسک كالاد (قدلا) روند هرادنسن ها و 0

 هنګا وح هرج و رون د هغازبطقشمو و هجا یغیدر واصبولآ ندر, كل راکز ور هلیعض كلاد(تقدل) رارداریبعت |

 | كج مودو تب هبارازبا و رازرالانم لبا وتلا یاةقدلا ردقلایلا قلا لاقب ېک دوخت وللفنرقوریون و زوط رود
 | ةليلق یهوا ةف د اهلام مهلوقهنمو روند هزوط قشموب شلکود دوخاب روند هزوط قشراق هلګا وح یسهلوقم

 | هلوکر صوصخ هن هکم ناوسن هق دو ردکعد ردقو یتحالم و نآ هکر دکع یه وبح لوا عب ةحصلهریغ یا ةف دلا
 | کیدا نونجر هابع نب ةقدو نسحو لاج یا ةفد ه لا رونل وا قالطا هلاجیو نسح و ردیع"ا هبارپ و یلح |

 ۱ كن هزم (قاقدالا )رون د هن راغی م وق هه هدنن ز ورا رث(قادقدلا 2 +ةقد نم نجا لاق ردشل وا لثم ب رص یاو نج ۱

 | لاق ردهنسانعم كمر و یک و نویق همدار واقیفد هلعج اذا هق دالاق ردهنسانعم كلغا قیقد ینهنسنرپ هلی مک |

 ردهنسانعم كلا شاهشخ د رخ بوکو د یک یکر کی هنسنر هدننزو لیعفت (قیقدتلا) اغغ ءاطعا اذا االف قدا
 (دقادلا) ردهدلوموب و روند هماعط نانلوا ریبعت هتفوک هدننزو همظعم (دتفدلا) هق دنا اذا "یفلا قق د لاق

 باسا یف هقاد لاق ردهنسانعكامروک باسحهدرخهدرخ و ها ها هلا هسک ر هدننزو هلعافم لصالا یف ۱

 (قدتسلا ) اققد راص ادا "یثلا قدتسا لاق ردهنسانعم كلج لا هنسن ر (قاقدتسالا) ةقدلاب هبساح اذا ةفادم |

 هن رب كر هجا كنوزاب یهتنم هبدیکلب دعاسسلا قدتسم سپ روشد هنمرب نا كنهنسن رب هلی هینب لوف سا |
 هقدلاب هضراعم هل رب یرب هدنن زو لعافت (یادتلا) خسرلا یلیام همدقم وه و هدعاس قدتسم هرض لاق رود

 دایرف سان هدننزو هلزاز (ةقدقدلا ةقدلاب اضرام اذا افادت لاق رونلوا ریبعت كعشلج#ا هکردهنسانعم كلا
 لاق ردهنسانعم قمهدرطان یغایا راوط نکررو و وبلج اذا سانلا قدقد لاق ردهنسانعم كا وو

| 

۱ 

 یک هقطقط رول وا 4 اکح جد ندهروک ذمتا وصا رد حراش ۷ اهرفا وح تا وصا تعع* اذا "با ودلا تقفدقد ۱

 طافلدو قفلد قیرط لا روند هلوبهراکشآ و قچا هدننزو ساطرق (قافلدلا)و هدننزو رفعج (قفلدلا)
 قلخ (یقلدلا ]اع رممیااقفنل د رم لا رد هنسأنعم علم ر ورمهکر دیفدا رو هدنن ز وقفن رد (یقفللدلا عیهمیا |

 فتک (قلدلاو هحرخا اذال والا بابل انم اقلدهدعع نمفیسلا قلد لاق ردهنسانعم قعریص ندنف یمق هدنز و |

 هلق نال وا ناسآ و لهس یسمقیچ بولی رص ندنیف هد ز وءارج (ماقلدلا و هدننز و روبص (قولدلا )و هدنزو ۱

 ءاقل د نالوا ثنوماربز ردرا وهطعسرب ابلاغ هدازوب هدغ نم حورطنا لهس یاءاقلد و قولدو قلدافیس لاق روند ۱

 ندرایحباج دیدش و دن هکرونید هب هد دش تاراغ قولدو ردلکد عالم هلهج ور قلوا فص و هفبس یسک |



 ۱ > ۲ رس
 ۲ نره ناو یورک هدراه هقفوب هدحاصمو روما هلیسهینب لعاف مسا (قلعدلا) هعبتت اذا "یفلا قلعد

 ۱ نیغ (ةقفغدلا) اهیف ضخم رومالا ف لخاد یا قلعدم لجر لاق رون :o راذکراکتق د لها ندا صوغ

 روم و اریثک ابص هبص اذا ءاملا قفغد لاق ردهنسانعم كکود قوچ قوچ ییوص هدننزو هجرحد هلا هم
 | لوب هدننزو رفعج (قفخدلا هاد ف دتشا اذارطلا قفغد لاقت ردهنسانعم قاب ندرب هلذش هدرما یادت
 ردهنس قالو قلزوجوا متصل قدم و یخ ماع لاقنو عساو یا قفعد شيع لاق روند هکلړد

 اذا یاشلاو لوالا تابلا نم اتفد ءالا قفد لاق ردهنسانعم كک ود وص هک كنافو یصق كلاد (یندل»

 هدناهما رب راس و هدن رغم که ردهتسانعم:كک و د كیاچ ندرب هکر ددبقم هلتع رس یمانعم كنو هکر د ح راش + هبص

 هح ور هللاقفد لاق ردلیعتسع هنسانعم كمردل وا حورلا قفد و ردرسفم هل رابع ةدشو عفد هیفایص هبص ۱

 هبفام د . اذا زوکلا قفد لاق ردلهعتسم هنسانعم ققلشو بوجاصندرب ییوص نالوا هدنجما كیاق و هتاما یا

 ۱ لوالا بابلا نماقوفدو اقفد ءالا قفد لاق هنسانعمكلک ود ندرب وص ر یا وام هدنن ز و دوعف قوفدوقفدو ةع ۱

 | ندل وا یاضعم (قفادلا)لریغ ال رولک ی دعتم هروکهروهجب نعب ردیقنا ور ثیل مامانامهانعموب و ةرع ةبصنا اذا
 ۱ هکریدح راش + قوفدمیاقفا دءاملاه رد دعتم نامه هدندنع روهج یسهدامقفدارب ,زردهنسانعمقوفدم ردلعافعسا

 | بسن ندنلسق مان و نال ینعی رایدلیاریسفت هلا قفدوذ هب وبیس و لیلخ و رول وا هنسانعم صنم هدندنع ثيل ماها

 | رول وا كعد قوفدم ءامانەمەدەر وكه رانا ر اردا لپ وح هلعاف یل وعفم ہدتعذ لح زاج لها ورایدد ردلعافےسا هرزوا

 ۱ توحاص ندر ییوص نالوا دنا كاق ج د و هل رسک ك ن هزم (قافدالا) هنسانعم موتکم راربد ماک رس هکدخا ۱

 ] هدننزو لقیص (قفدلا) و هدنرنزو باغ و باتک (یقافدلا) هقفدیعم زوکلا قفدا لاقت ردهنسانعم كکود

 | ندروغ وارهدننز وبا غ (یافدل ةعیرسیا قشد وقافد وقافد هان لاق رول وا فص و هب دقت هدن وروتسج ۱

 | هلرسک كلاد قافدو ردیعما كنهردرب دوخای عضومرب و رونلوا قاللیا هن وصلیس نا ليول قرد بولک
 هدنزو قجا (قفدالا) رک ذیس اک روند هغارسق یوص نالوا ررو قرهلیآ یکوصو روند هه ود كاچ

 ۰ ۱ ندکلریپك و روند هب هنسن یرکآ ی ؟قارواو عیرسیا قف داریس لا رول وا فص و هشیورو نال وا هلتعمم ۱
 | شمارغوا هتک ییاشدنوزآ اغوا یک لا یا قفدالج رلاق روند همدآ دق اتود شاک وب یلبندننحم وغ دوخاب

 1  بصتنا یا قفداریعب لاقب روید ه هود ولنادیمو شیکک یرلتلوق عب هب قچآ تب ندنرناب یراکسرد لوق لع

 ] سیوقت بویلوا قلاص یفرطرب کروند هلاله لوشو نیبنطا نم قفرلا ةنونيب دیدشوا جراخ ىلا نانسالا
 ] هبفرط دحا ىلع بکشربغ ضیاوتسم یا قفدا لالهلاش هلوا جاوو یارو قرهلوا رارب سب یریتوتو

 رک ذیساک ر ون د هنآ یوص ناي روب بوشاقرهلیئآیکوص و روند هه ود كیاچ و تسج هدننز و فج( قدا
  یرعدآ دوخاب هکع روب قراغآ هوزوا نایرب وا هاکو نایرب هاک لوق ىلع هکم روب هلتعرمس هدننزو یکم ز (قفدلا)

 5م بنط | اذه ىلع یشمت وا عرسا اذا قفدلایب مچ لاقبرونید هکع روب قرهنآ كريس كريس

 هد ەلىك? كنافهدن و روند هب و 2 یواش الو ل دفا ق طو دورو تنحجو توخ همای وا | |

 ] قفدو قف و د سرفلاق روند هلآ یوصنای روب قرهلنآ یکوص ج دوب یک ق فد هدننز و رمط (یقف دل دراج |

 هلبصف كناف دوخاب هدننزو یکمز روند قفدو هتفد و هتفد و قافدو قوفد هدنشؤم هیشم ف قفدت داوج یا

 لیعفت (قیفدتلا) ةرع یا ةدحا و ةعفد یا ةقفدا واج لاق ر ردکع د هرایکی ندروغ وار هلع الاد (ةقفدلا)

 ۰ راثت ندر ین هیطع ینعب هاتبص اذا یدنلا هافک تتف د نایت مو رددت ك كۈچ هند هرابکی یوص هدننزو

 هدننزو لغفت (قفدتلا» .بصنا یا قفدناف ءالا قف د لاق ردیع واطم كقیفدت هدننز و لاعفنا (قافدنالا) یدلیا
 ۱ بوریق ی هنسرپ هل د دشت كفاقو نف كلاد ( 'قدلا] بیصت اذا ءالاقف ۳ لاق ردهنسانعم كلک ود یدنک وص

 |6 د هق د لاق یک یرلقدنافوا بوک و د ینسهلوقم لفن رق و رپ و نوا رد هنسانعم قعاف وا بوک د ۳
 [ <قاقدن الا هرهظا ادا *یشلا قدلاه رد هنسانعمتلعا راهظا ی هنسنربو همه هب رض وا هریک اذالوالابابلانم

 | یرسکد اهم (تقدلا) و ( "قدلا ) "قدناف ءاودلا قدلاس ردهنسانعمقعافوا بولیکو د هنسن رب هدننز و لاعفنا
 كتلح و كبدو نآ وه روند هدش نانلوا "قد هنسن هلسدنک قرهلوا ردا هلنیتعص € قدما و هلصف ؛رللاد و

 ہریخناۂغیص نکل رد راتلآ ےس ارانوب هکر د حراش + *یشلاهب "قداع یا "قدملاوةقدملاو قدلاپ هق د لاق یک یکند
 زا داش جد i IEA ر قر طشم و ل و طعسم و نهدم هکدت ردذاش

 ۱ هدننزوریب ز روند قدم هدنرغصم هلبعف كيم روند "قادم هدنعج ك رنو و»یهتنارلیدل وا درا واموصم قرهل وا

 ا



 هوا هج هنر وا نالوا كچ وکه و كوي هن هدننزورهوج ناچ! (ىشوقلاۋق الم اذا ءانالاقسدا لاق رد هنسانعم | 39

e N F- 
 ۳۹ ناعم رد هبرقرب هدنس هیحان هد چپ ثلذک ردنداروا قزدلا مرشخن "لع ندمالعا ردهبرقرب هدنسانضق وره

 قزدلا فلخنب دجا رکب وا ردهرقرب هدنساضق دنق رو ردنداروا "یقزدلا ىلع نب دمع رفعج وبا هيلا یموم

 ردهدنساضق دورورم (ایلعلا قزد) ردرا و جد هنرق چوا مان قزد هدنساضق ورم ادعام ندنو و ردندارروا
 قلوط ردق هصشاط ض وح هلیصف كنيسو كلاد (قسدلا) ردنداروا قزدلا رفعج ن دمحم نب نسح ندنیندحم |

 یک سالا وص نالوا هدضوحو ضیف تح التما اذا عبارلا بابلانم اقسد ضوما قسد لاق ردهنسانعم
 روند هبیست شموک هدننزو لقیص (قسیدلا) قرب یا ضوطا ءام قسد لاق ردهنسانعم قمادل راپ

 نم قسبد اؤاج لاق رارد جد نیس روند هبیست كجهب ماعط هکردی رعم یسراف ناوهمط لوق ىلع
 اش رط یا اقسید انذخا لوقت روند هلو یدازوا نوزواو ناوعتشط برعم وهوا ةضف نم ناوخ یاذ اولاق

 یا قسید ضوح لاق روند هضوح ولطبط و ردیمسا سرفرب صوصخم هنسهلمبق هت ودعلب و ةليطتسم |
 هزوکو او اضش یا اقسید راص لا روند همدآ هدرولناس وریپو ردم یردب ]خاش مان قراطو نالما

 هنشز ناوس شلزود ندشموک و ردیعما كفرظ هدنزرط لاوج هن وکرب صوصح هراب عو هنسانعم رو ووو ۱

 هلا ونع ضاسلا و نسطا وییانعم و فوم + روند ه هنسن ضاب و لزوک و هلوا قار و قآ یک ر اقفاص هکر وند |
 یو كراو ضیا و نسح یا قسید یش لاقت رد سقم هللا ضیا و نسح هدناهمآ راس ردشلنا نایب هحاسملاب |

 ردندعوتلوا ځد ی وت كز وکو او یلاقص قآ كمدآ رابتخا رول واندنناشقمادل راب هکردذ وخآم ندروک میس |
 ردنآ لجرر هلی عف كلاد (قسا ودلا) ردف ورعم مو هتسیدلا موب و ردیدآهدلب رپ و ردیدآ لحرر هاه (هقسیدال |

 قم ردل وط هب رسک ن هزم (قاسدالا)) هوفا| یا قس د| لجر لاق ر ون د همدآی نخآشیککهدنز زوقجا (قسدالا) |

 ىف كلاد 6 قصدلا را روند هه ود كکرا یم و ویربایأریلعو روند هوا كوي لوق ىلع رونىدەەطواو |

 بابلانم اقصدهربع و حاحزلا قسدلاش ردصاخ هنسانعمقمرق ییسهلوتمناحصف و رولب و هجرص هل وکس هلداص و ۱ ۱

1 ۱ 

 : را 1
 قج هلصف كنافو كلاد (هقفعدلا راربد هقوشهد اب هدنضزمم زجز هرترو رودونو هزر

 لاق رد هنسانعم كفکچ بوصاب كيك 27 هدننز و قعص (قعدلا# قج یا 2 دعوعد هب لاق رد هنسانعم تهالب و |

 ای ترا کین روا نشد نوجا نقصابو ادیدش هثط و اذا ثلاثلا تابلا مقعد قیرطلا قعد
۱ 
| 

 زب هلتبسانمو وه ویا او رو هق دا

 رد هنسانعمقمردلاق ب ودیکر واو هضکر اذا سرفلا قعد لاق ردهنسانعم قمر وق تا واهش اذا ةراغلا قعد لا

 رد هنسانعم قمزو بودارادهنخر یتفرط ره بومنکج یطضوح ندماعدزا رە

NGاک ردهنسانعم قوعدم قعدو هب اوج نم تت یتح هتطبخ اذا ضوطا لبالا تقعد  TT 

 هراد را وس ندا لاعاپ هدن وحش هدنزو چ داصم (قیعادلا) هعفادم یا یداولا قعادم اول لاق رومد هب راب ۱

 (ق وعدلا) لو جد قمل قمل وادا رص سارفا ندلیخهداروب ةراغلا ىف موقلاس ودیا قعادمنلیش لاق روند | | ۰

  صوصح هدسا نب (قعاد#ءوطوم یا قوعدمو قعد قیرط لاق روند هلو شفنکچ تیافب یک قعد

 قاقجل آ او دعا اذا یداولاف قلعد لاق ردهنسانعم كمك ئازا او اهدننزو هح رح د (ةقلعدلا ردیسا سرف 3 1

 ر دج وو رب و ی رو لا ردهنسانعم لا وضسج بوش ود هنس قرا كنهنسنر و ةءاندلا یا ةعلعدلا هذهام لو : ردهنسانعما
 _____________________________________________________________________ع_____



e 
 هنر «قبدلاردهبرق رقر ندنلاعا یسیع رمن هدنسب ض دادغب هدننزو هیفتک (دیسدلا) زدن وسم اکا هیقید تای

 عبارلا تابلانم شده , قد لا a رونل واریبعت قعاداد نره هد اتعم كلا قلعت هرزوا هجو قمالرا هنر | ۱

 ا ا قشر ار كازم (یابدالالهارضاام یا هقداام لاو ةقراف هبیرضاذا |
 (قب ۳ دل رد هنسانعم قم وط شوق هژبا هسکو ا هدننز و لیعفت (قیدتلا) ه هقصلااذا هب هّم دا لا رددنسانعم

 دیطصاق قیدلاب هداطصا یا یب دتف روفصعلا قد ۳ د لاقت ردهنسانعم قلتوط شوق لا E هدننز و لعفت ۱

 ههص اذا ل والابابلا نم اقثد ءالا قثد لاق رد هنسانعم كک ودوص هل وکس كنهثلثم یانو یعف كلاد (قثدلا)

 هدعبا و هدرط اذا ثلاشلا بابلانم اقحد هقحد لا ردهنسانعم كلتا داعباو درط هدننزو قم (قحدلا)
 قمروغوط و هلبقت مو هتمراذا ءالاب جا تقحد لاق رد هنسانعم قم ا بویک |لوبق ییسینم تكککر ا جرو

 تقحد لاق ردهنسانعم قلوا رصاق تویعشلپ لا هب هنسذرب و هئدل و اذا ه مالا تقحد لاق ردلهعتسم هنسانعم

 هرشط یجرهرکصندقدرفوط یبیرواي هقان هدننزو باتک قاحدو قحدو ترصق ذا هل وانت رع یا هنع هد

 (قاحدالا) اهدالو دعب اهجر جرضت ناوهو قاحدو قحد ةقانلا باصا لاقت ردهنسانعم قمقیچ بوقراص |
 هدننزو ریما (قیحدلا# هدعبا و هدرط اذا هقحدا لا ردهنسانعم كما دامبا و درط جد و رسک كنز |

 نبع لاق روند هزوک نجراب یکز وکه مقل و دعبم دورطم یاقیحد وه لاق روند هب هسک شلوا داعبا و درط

 شماغ وا هرمشط یج رهرکصذدقد ضغوط هدننزو روبص (قوحدلا) و (قحادلا) ةف ورطلأب هیبش یا قیحد

 یعج روند همدآ زغع و قجاو نابضغ یا قحاد لجر لاق روند همدا لانعثخ قحادو روند ه هقان
 نایادلراب لرابلراب یک ماحیرازوک قوحد و ردقحا ودیعج روند هامرخیراص ویر ا سنجر وردنوقحاد

la |دلبر  Iaراازمب جو مع( یاسر  Eقمارغ وا  

 ول هثج یربا لوق یلعولنرف لوبهدنزو روفصع (قوجدلا) تقلدنا اداةقانلا حر تتحدنا لاق ردهتساتعما

 هدنساضف ورم هدننزو لجرفس (قحرد» قلا وا نطبلا عتیفا# یا قوجد لجر لاق روند همدآ دنمونت

 هلتعرس ومدقن ادا لحرلا قفنردا لاق ردهنسانعمكمک ورايا هدنزو ماع رحا (قافنردالا ال ردیدآ 4 رق یکیا

 (قفنردلا) ممه وا عرسا اذا سرفلا قفنردا لاش.ردهنسانعم قلهغرو لوق ىلع ردهنسانعم كعروب

 (یقایردلا و هلددشت كنار (قا ّردلا و ابرس یا اقفن ردم لا ردهنسانعم عیرس ریس هدننز و لج رفس

 نالوا ند ردهلناصف (ةقردلا) رونل وا قالطا هرجو ردتغل هدنظفل قایرت هلبصف و یرسک ك رالاد (ةقایردلا لو
 یسراف هڪ رد هقرد و هلبسسک كالاد رولک ق اردو قارداو زساهردقرد عج هنسانعم هفج روند هناقلق

 حالصا ءاهقفلا لوق هنمو ردکدکهدنزرط وبق كچ وکی راقدجآن وچ ا قلاوصهدن رانک ق مربا دارمهکرول وا ی ّرعم

 لیعفت (قیردتلا)ل روند ه هنسن كب هدننزو قرف (قردلال ةخولنا یا ريغصلا رهنلا بحاص ىلع ةقردلا
 ووند هلافلاهدننزو رفعج (قدردلاا) ردنوجا هلازا یمان كنو هنیلاذا هقّرد لاق ردهنسانعم قشموب هدننزو
 ولرد رو ردندرفم هقدرد روند هننرلهدرخ و هن راریغص لراهنسل راسو كنءهودو لافطا یا قدرد نالفل لاقت

 برش ردب "رعم ندیسراف هکهدننز و رهوج ردقل وا قرود نالوا باوص هکر د حراش » روند هنکچل وا بارش
 ه یتسدیلیلوقهدننزو رهوج (قرودلا )ر دکر ک قلو ای عم هر ودا رهاظ ر ونل واقالطا هد وهعم را دقم رب ند ارش

 ناتسزوخقرودو ةورعلا تاذ ةر خاوه و قر ودب ءاج لاش ردي زعم یسراف هر ود هروک هننابب كحراش + روند
 ردیسا نصح رب هدنرزوارهنرب بصنم ندهلجدوردنداروا "رودلا ةبقعنربشب ندمالعارددآ هرقرب ندنلاعا |

 د نیپزعلادبع عبصالاوبا ندخویش رد هلي دقت كنار لوق یلع ردهدلبر هدسلدنا هدننز و هرهوج (هقرود))

 هدرخ هصصب لوش هلیصف كلاد (قادردلا) ردهذلب رب هدننیب مرکم رکسع هللا نادابع (ناتسقرود# ردنداروا ۱
 باح » روند هدولبهدننز و ءار (ءاقردلا)ز هلواراقبج م وق هدرخبه هن رب قا هدقدنل وا E ا

 زا ا قتقدل یا قمر دلا نغ ربخ لاق روند نوا نضاخشلدراخا تی ولادت اور ۱
 كمرد و ردندبم هرز وا قل وا لدبمهفاق یناکبول وا كم رد یلصا هد هان نکل ر ونل وا نظ برعم ا

 مطب لاسقف مهردلا ناوفص نب دلاخ رکذ ةياهللا قو ردشلیا تدث ید فلؤم هدنسهدام هکدتن ردي رع

 بم ی او (قزدرف فاق فاکلا لداف "یراوطاقیقدلا وه و كر دلا وه یمزادلاقمنیلا وسکی و قمرذلا

 یبهذ ماما هکه تن رده رق رب هداروا یجدل وا هکر دلکد ینععم قرزوو ردهرق ر هدنساضف ورم هدننزو

 یزداعقا ونالوا باوص رده و لوقو نکل ردندارواقزدلا رفعج وا ناعما جش یدلیا تیاکح هح وا

 (ورم)



 سگ ۸۹ عج

 د هننسرک زکلاپ یکی ییدد هنس رکلا قثاخ و ردر کدید نکو هغرقو ناغو كب رک ین یوا را راکدید

 هدا روا نامعت یسلاوقارع ردهدلب رپ هددادغب داوس ,(u) (نقناح) ردم وس ص هدنلصف نون ردیر کند

 |لوا ةد خوا قالطا هلم هب 7 ةغلابم یدنل وا ریست هلکن آ هلکلیا لتفو قنخ ییدابعلا دز ن یدع

 : هدن رز وا تارف رم : (ذق وا ) ردیدآ هدلب داو هف وکو ردنراشا هنعفر یا و هن رج و بص تلا

 هب قنح ی دلا لبطایا قاننا هقنخ لا روند هناغر وا و هما قجهغوب مدآهدننز و باتک (قانلا) ردهدلبرپ

 رکج قآ رولوا ر ذعتم قفل و و قلآ سفن ردا روهظ هدزاغو هکردتلع فورعم هدننزو باغ (یقانلنا)

 هقانگهنخا لا روند هر قج هلیغو هدزاغو هلی و یرسک كناخقانخ و رداد س ینیراسفن یارح كکرو و

 (یصلنا قنخم)ل رونلوا قالطا هزاغوب و روشدهرب قج هلیغو هدزاغوب یخدوب هدننز و مظعم (یقتنضما ) هقلصیا
 هکردض ره رب هدننزو هيا غ (فیقانلنا)) فيها یا رص لا قن مالغ لاق رونل وا یالطاه وب نايم وم یللب ها

 ءراجرف قجهراط هلنیتعط (ینطنا) راردا ریبعت یغیریوق شوق ران اکرت رداروهظ هدنرازاغوب كنم تآو شوق
 لیقعهدننزو هفونت(ذقونن اه ردعض و مر هدننزوءالولج (ءاقونخ )هدننز و فتک ردقنخیدرفم رونلوآ قالطا

 اهدیجیف لاقب رارد قو هدعدق "یکرت رونل وا قالطا ه هدالق هدننزو هسښکم (ةقن) ردیدآ یداور هدنراید |

 لاق رونلوا قالطا هنآ نالوا شلناب هن رل هنچ یس كنسههج هدننزو قزنفم (قنتحمل اإ ةدالق یا ةقنح ۱

 برضب * قوتحمدتفا × لثلا هنمو یدنل وا رک ذ هکرد هبک شل وب (قونحا) هی ه ض تذخا اذاقنتحم سرف

 كلبا اشا هللا هدف یتسفن یدنکن دمدآ رب هسک رب هکندنظفل ءادتفا یسهلک دنفا ةدشلانم كفن صیلت یف
 بوکو ج هن رزوا كىدارب هات دسک رب ردف وذحم ءادن فرح ردادانم یسهلک قونحو ردرضاح ما ردهنسانعم 0 ۱

 هندش والب یدلیا دارا یمالکو قناخ هلکلنا بلط ناما بولغم هدکدروتک هنسهنرکق غ و بوقیص یتیزاغو |
 ناجرج هللا نبا رفسا (ءاقناخرل رونل وا برض هدر كج هد هلا صیلخ یکسفن هلهج ورب همدآ شل وا راتفرک

 كن هوک مقلاص و كنس هب وک قالوف هدو قوف(قولنا)ردیدآ ه رقر هدنساضق باراف ورددیدآ هرقرب دنن |

 ةأرلا لجرلا قاخ لاقب رد هنسانعم كمردت وا نکراقیچبوریک هج رف رکذ رول واردصم قوخو روند هنسهقلح

 یرکدهکر وند ه یردقلاص نالوا هدنسه ر وچ یس هباخ ت آ هلړمط كناخ (قولنا) رک ذیساک قاب قاما ام لعفاذآ

 دنسانعم برج روند هغلزوا و ةعس یا قوخ هيف لاق روند هغللو هلنیتصف (قولنا) رون رو کا هدکدلیکج

 عسا ویاءافوخ:زافم و قوخا قوخ لاعب ؛ ردماتوخ ینن مرونید ه هن شکک ر دفص و هدننزورجا (قوخالا)
 لجررپ و روعایا قوخالج رلاق رون دهصح* میلی و برا یا قوخاریعب لا رون روندهناویحز واو
 قوخ یعججرونید هت روع ېه و نیتشاش وردین وم كقوخا (ءاق ولنا ردرا رکت یظفلیسا وهده ەل ضعب ردیسا

 لاعفنا (قایخالال ةعسا و یا قا ةزافم لاق روند هناباب شیکک هلیعط كيم (ةقانا) هلع كناخ رولک
 قوخ لح دلراخ (قخ قع) تمن اذا هزافلا تقاضا لاقب ردهنسانعم قلالو رد وا و یلصا هکهدننزو

 زاب زاخ ( قاب قامنا ) طرقلاب كت راج "لحیا قخ قخ نولوش ردهنسانعم قغاط هب وک هغالوق هکر دما ندنظفل

 هتلی دیوانه دیش انس وصدوخاب نیم ورا كجرفرسف رعت فرح قابقاخ و ردیفدا مو هدننز و
 ل وا وو یرسهک كناخ (قویخ ردربعم هلا قرالقرال هدیکرت رده اکح ندننوص ندا روهظ نکراقیچ بوریک |
 رد هنسانعم كلا تحایس و ریس هل رسک كنهزمه (ةقاخ الا ) رد رعم هویخ ردهدلب رب هدنسهکل وا مزرا وخ هلیصف

 و قو ق زو ق وح ا ضر 2ا >راق | دعابت ادا هنع قّوخت لاق ردهنسانعم قعثلقارا هدننزو لعفت (قّوصلا) ضرالاف تهذاذا !قاخا لا
 هق وخ لاق رد هنسانعم ققلالو  هدننز و لیعفت -(یقنوضت ) عستاا اند 5 قوس لاق ردهنتسانعم قلالوو

 یصقتالاد ةودلالو(قوادلا )و هل رسک كلاد (قبدلا) چ لادلالصف زو یلاعت هن وعب ر همش تا

 هنس ناسنا ءاقودو رونل و ادیص شوق هلکت آ هکروند هب نسف ولتج وزا یراکدد هرق ليو هسکوا هدیک ر هلا“ دمو

 بحاص قبا دال رونل وا قالطا هثیش نالوا زوس بولیکج هلغل واولتج وز اقلطم و هنسانعم هرذعزونل واقالطا |
 سد یدنل وا هی هلکنآ هب رق لوا هکر دیعما دل رهن لصالایف رددآ هب رقر هدنساضق بلح هدنراتز و رچاه و

 هلا یروغ ناطق كن رات رطح هجرلا هيلع ناخ علس ناطلس ناسی حاف ردبلغا یسلوا فرصتمو رک

 هب رع لافطا هدننز و رونت (قودلا» رد هبرقر هدنرف قباد هليس هين رغصم (قم ود زا ردلح یکیدلیا كنج |

 هقوتتدوابلاف هکرید جرم« ردهدلومو و روند هچاص شم روا هدنزو هروتت (ةفو دلا ) ردیدآبعلرر صوصحم |

 رد هبرق رب هدرصم یدو هدننزو ریما (قید) ردهبرق رب هدن رايد رصم هدنن زو یک (قبد) رد "رعم ید[

 چ لادلا لصف وییس



 ی AAA زوحس

 هرم رد دآ طول رد هدنز و بانک (قالع) و هدنژ وروبص (قولللا) بساع ض راو راشعا ةمرب لاقناک ۱
 هکر وند هرفآ و بیصن نال وا ندنتهجریخ هدننز و باح (یناللنا) ردنارفعز یمظعا قزج كنپیکر ت ردص وصخ
 . هلرعص كناخ «قلا  رفا و بیصن یا قالخ هنم هلام لاق ردن رابع ندنلیضف یکيدلبا باسک | هقیلطنا بسح

 هکر د حراش * عبطو ةيص«یا نسحقلخ و قلخ هل لاق رد هنسانعم هيجم و عبطو یوخ هلنیتعط (قللنا) و

 نالوا كردم هلبا رصب ل وا هدعب یک برشو ترش رد امر لصالاف رد هلع و یصف كناخ هکقلخ و قلخ

 هکردهکلم رب هدناسنا لواو یدل وا صوص هاباعس و یوقنالوا ردم هلا تریصب یناث و هلاکشا و روص و تأیه

 ۱ یاس کا قلخو شش رول وا نلصاح بلط ال و فاکت رغ نم در 1لاعفا هلبس هکلم لوا بول وا لصاح هدسفت

 ردهانعمو جد قلخ ردهنسانعم ترطف شایدار هل رسک كناخ (تقلخلا) رلیدلیا یالتخا ,ایکح ردیهعیمطاب ۱

 هکروند وکلا و هکیل زود یک هقالخو هقولخ هابط كناخ قلا )ةرطفلا ىا قلما و قلاع رک لا زساه

 ۱ تاكة هان ره دسالمیاةقالخ و ةقولخ و ةقلخ ه لاش رارول وا ےس اهدهفالخ و هقول س د هک اتم ا ا

 ةيوتسم دباح“ ىا ةقلخ ءاعسلا يف تد لاق هلوا یتمالع رومعت مد آ هر روند هدولب ی الباق زود ود لوش

 ۱ كن هراغم یک ءاقلخ هژیس هی رغصم ۶ قيل روند هت روعقلصا كشت رف هدننز ومکر قلا رطلا 2

 اهاوتسم یا اهاقلخ و هنهج ءاقلخ ىلع برص لاق یک ءاقلخ روند هنن ر یصبو زود كنهمج و روند هنا

 اک كنوز (قالخالا]) ردهدنل نم نینع هدناسنا کروند هن ر نا وااکن نددهیج تن ور كنق تاوا

 هدجر هدعزو هبظس او اقلخ او ءاسسک اذایهقلخا لاش ردهتسسانعم كمردیک سابل هنهک همدآ
 ۱ نیلتو حالصاو هب وسڏ هدنن ز و یظعم « قلحا» قلا ةمانیا قلع ةغضم لاش روند هلودشل وا قلحلا هما

 | لماکو "مان یمادنا و ءاضعا ره هلیس هی لعاف مسا (یقلتخما) هلوا شمال روج نرم زونه هکروند هقوا شفلوا|

 | هداوه دولب ما )سن قلا ماتلا یا قلتخم مالغ لا روند همدآ نالوالدتعم و

 انلخ راص و یونما ا قلولخا لاش رد همان قلوا ې هفمردغاب بولوا ییالباق زود ودا
 تات رص كنآو ضرالاب یوتسا اذا مس قاولخا لاقب ردهنسانعم وا ناسکی كاخ یرثا و مسر كنان و رطمل

 ۱ سان هدننزو هلعافم (فقلاحلا» سلما اذا شرفلا نتم قلولخا لاقب ردهنسانعم قمل وا نیلا بودیک یرایوت

 | ذفنق (قمنلنا) نسح قلع مهرشاع اذا مهقلاخ لاق ردهنسانعم كمن هعثوخ بودا هلماعم نسح هلا

EEلیخ یا قبنخ لج ر لاق روند هسک انو لیخ  EDراصح هدننز و رفعح  | 
۱ 

۱ 

 | عفو لاق ردهنسانعم روفح هکر دی زعم یسراف " هدنک روند هروقح ش 21 زاق هدنفارطا رادام ۳ اد هل رهبش

 ۱ دن مهار لماک ندالع ج خویش ردیدآ هلګ رب هادن رهش ناحرج و ندلا ك اوسا لوح رفح وه و قدنطاق

 | شد رددار وا قدنلنا نجرلادبعن یسود ندمالعا ردیدآ هن رقرب تدرق ه مصم هرهاقباب و ردندار وا

 | ردیعما زجار رب "یریبدلا دایا ن قدنخو یدیشمردتا رفح هد هفوک هيرب ج۰ هاش مات رواش هکر دیبا

 | قدنخ لاق ردهنسانعم قمزاق قدنخ ردف وو وام ندرو نم ظفل هدش ز و هجرحد ( ةقدنِنا)

 | رصع اذا لوالا بابلانم اقنخ هقنخ لاق هنسانعم قو ردردصم هدننزوفتک (قنلنا) هرفحاذا قدنملا
 ۲ تو راردنا ناکسا نوجما فیفخت ینون اضعب ردرا و هعسرو یردصم كنو کرد حراش * توع ناچ

 روند هب هسک, شلغو هدرلن و (قونحا» و هدنزو ریما «قدنلا# روند هب هسک شو رول وا فضا

 هن رله كراغاط ندنتفرو ترفو بارسو هقنخ یتعع هقنخ لاق ردهنسانعم قنخ هدننزو لیعش : (قعلا»

 لا رول وا شعصق ینیرازاغوب كرلغاط هکایوک ردلمتس هنسانعم قلوا غلاب هنسهجرد قمالبق بورا و ردق
 کردلعتسم دنسانعم قشلق بوراو یرغوط هنشاب قرق مدآ رب و اهسٌور یطغی داک ادا او

 لاق ردلمعتسم هنسانعم قمردلوط و اهغلس داک اذا نیم رالا نالف قنخ لا رول وا شع یی : زاغو كايش |
 لاعفنا (قانخالا) قثتحاف ات الف قنخ لا رد هنسان انعم قلعو هدننز و لاعتفا زا االم اذا ءانالا قنخا

 تقنحنا لاق ۳ یملخ و هلرییصف ۾ ینا بیا ناو هدنن وب كنوبق رلثم ردهنسانعم قلغ و یدنکن اوي هدننزو

 و راط و هدن رد نالوا هدناتسه وک هلا هسپ الموب روند همدآ ید اق زخ(یقنالنا) اهسفس ةاشلا

 قذاخ) هنسانعءقاقز رونلوا قالطا هغافوص و قیضلا بعشلاوه و قنالنای انذخا لوقت رونل وا قالطا قناخ ۱

 | ندرفلاقناخ بثذلاقناخ ر دیدآتابن هنوکت رد (هنسرکلا قناخا)لو (بلکلاقناح) و (رغلاقناخ) و بذل
 توا نالپقو ناغوبنالپق هکردهایس یادادا رفلا قناخ و زد رلکدند اوچ هراق هکرار د ناغو دروق ردضوت

 ( یراکدید) ۰



 f ۸۵۷ زوم

 ردهنسانعم خاس كمزود یهنسن رو هنل و هسلم اذا "یملا قلخ لاش ردهنسانعم كلنا راومه و زود ود

 دط وا ندزمحم لوق ىلع كمکید بوج بویلناروا یتسهلوقم نابت“ و هعنص اذا هریغو مالکلا قلخ لاق
 هردق اذا ةقلخو اقلخ هوحن و مدالا قلخ لاق روند یرف هکمحم ردعوضوم یانعم هکردهنسانعم قلثاروا

 هدهدام ءادتا لاثمو ارز ردا بت و وشن فلؤم هکر دحراش + ءارفلیق هعطق اذاف هعطه نا لبق هردق وا هزرخو

 لاق رد هنسانعم كقل زود ب وردک یني زدیکتو یب راقادب كحاغا قلخ و ردلکد لخاد هدانعم زرخ و ردمزال

 “ر ناھن "هدننب رفآ یحداداحما و عادبا ندیکی ییاشا زسلاثمو زسکنروا (قلامنا) هاوس اذا د وعلا قلخ

 لاثمریغ ىلع عزا "یشال عدبلایا قلامنا هللا و هو» ردشرش مسا رب ندنسهینافص ءاعما كن راترضح هناش

 بوچل وا هکرونل وا قالطا هد هنعناص كنهنسن یسهلوقم نان و نیشیم هلا ذخا ندنسانعم نیم و ردقت و قبس

 ردهنسانعم كلغ ادیب نالی هدرلنو هدننز و لعفت (قللا) و هدننز و لاعتفا (یقالتخالا) ردن رابع ند هسک نګ

 اذا لجرلا قلخت لاق ردهنسانعم كمنروس قولخ یتآ یرکذ قلخو ءازتفا اذا هقلخ و ت

 | دهلکت اذا هقلخ رغب قلخت لا ردهتسانعم قفلیوخ بودا فلکت هلا هنس نایلوا یوخو قولحا بیطت

 كمروس قولخ همدآ ر و هاوس اذا دوعلا قلخ لاق ردهنسانعم ٌکقلز ود ی هنسلر ید و (نیقارا

 نیچلاب زود ود یک یسن و ین هرهم هنسار هلنیتعف (قللنا) قولمناپ همیط اذا هقلخ لاق رد

 رک ذیس اکی که ق ولخ رد هنسانعم كس بوث و "سالما اذا عبارلا بابلانم اقلخ* :یشلا قلخ لا ردهنسانعمقلوا |

 قلخ ةفح و قلخ بوث لاقت رد واسم شاتو هلغل وا ردصم لصالا یف روند هب و یا شا ۱

 كنظفل فصذ هلنیتعف که تن هدنن زو ریز روند قیلخ هدن رفصمو هلیمط كناخ رولک ناتلخ یعجج لاب یا |

 هسیا رانو زلوا قحال هنافص ریغصت یفرح ءاه ار ز فیصن و فصن ةأرعا لاق زساه روند فیصف هدنرفصم |

 قلخا رج لاق روند ءاقلخ هدنلن قم زون د هشاطنیچلاب و زود ود یکی م هت هر هم هدننز ورا ((قلخالاوردراتفص |

 ءاقلخ وریتف یا قلخالجر لا رونلوا قالطا هاونس و ريقف قلخا و ءاسلمیا ءاقلخ ةر و تعصمسلمآ یا _

 | قالطا هنروعنال وا كشت یرف و هل واهدنزرطقبطز ود ود ب ويل وایغالتجالصا هکر ونلوا قالطا هننابطه ود لوش |(
 د روند هنسهحفص و هنناب كناویح راسو كنهودو ءاقتر یا ءافلخ ةأرما لا رونلوا ریبعت قلصا هکرونلوا
 كنهراغم راغلا ءاقلخ و هتحفص یا هبنج ءاقلخ ىلع تبرض لوقتو هنج ىلع یا ریعبلا ءاقلخ ىلع تب رض لوت

 نالوانابسج و قشارب ه هنسئرب هدننزوریما (قیلمجا 2 روند هن رب یصب و زودكنلآ ههطا ءاقلخ و روند دنا |

 (تقاللناو هلیض كناخ (فقوللن )ری دج یا هلقیلخ وه لاق ردشفل وا قلخ نوچکت هک ایوکر ونل وا قالطا دقیق
 دقالخ و ةقولخ "یشلا قلخ لاق رد هنسانعم قلوا نچلاب زود ود یک یسهتخن ه رهم هنسلرب هدنن زو ارا ۰

 هقالخو هل اقیلخ ناک ادا هل *یثلا قلخ لاقت ردهنسانعم قلوا قشارب هنسنرب و "سالما اذا سمایلا بابلانم |
 یک قلخ نانلوا ر کد هقولخ و اهقلخ نسح اذا ةفالخ ةا تھ لاش ردهنسانعم قملوا ولی وخ لزوک |

 سمامناو لّوالا بابلانم "مماک افلخو ةقولخ قلخو قلخ و بوثلا قلخ لاقت ردهنسانعم كعربب بویکسا | ۱

 قلزسرخ یتعب نالوا وزعم هیریغ كن عاش هلبا ذخا ندنسانعم بذک ثادحا (ةقولطلا) ىلب اذا عبارلاو |

 هکر دیعج كنهقلاخ (قلاولنا) 2ل وصمیا ةق ول ةدیصف لا روند هبهدیصق نانلوا ادا ود ردع بولوا |

 + لدنطا تصب اهقلاوخ تتي + ایسار اداهم مهتحن شر الا وا دل که روند هرغاط و هرلابق نیچلاب

 مرک لا روند هتعیبط نالوا ع یتشرس كناسنا هدننز و هنیفس (هعیلنا) ردکعد سللا اهلابح ردعقا و هدنتب |

 حودعوه لاق زدهتسانعم قولخحم روند خدقلخ هک تن ردكم د راق ولحم هکر دهنساتعم ساب و ةعبطلا ىا ةقيلللا

 مضومرب هدزاج و رول وا قالطا هب و هدماکنهینیدل اتو رونل وا قالطا هعاهبو سانلایا ةقيللناو قلاب

 یسهناشن روني دو ردهثدح هکردیسا یمهجوز كصالقم ن جاج و رددآ وص رب هدننب همام هلبا هکم و رددآ | |

 ناّمص هدلح مان حلاع قیالخو هنسانعم عیابط ردیعج كن هقیلخ (قئالخا) رک ذیساک روند هاه نالوا

 هلح رم (فقللا) رولاق بولیکر با یراوص روم هدرلنآ هکر وند هرلهلق هچن رب هدنسهورذ كعضوم یراکهبد | ۱

 هحرف همتا ةردحمیا كلذل ةقلعوه لاق روند دیش نالوا ثعاب هنغلقشارب هب هنسأ رب كئیشرب هدننزو

 (قالخالا) رطلارتا امف ناك ادا ةقیلخ و ةقلخ داملا یکه قیلخ روند هدولب نالوایسهناشنرومعب هدننزو |

 رونلتفص درفم هلکنو و یدنل وا وک هی ردیعج رد هلنیتعف كك نظفل قلخ هلبصق كن رھا

 قالخا بوث لاقب رونلوا راشعا صوصخح بولر یوزجره هک بوک هسیا رول وا هنهک یمازجاغیج کاو ا

 (۱۱۳) + ی +



f AA F> 

 هیحانص برض اذا راطلاقفخا لاقت ردهنسانعم ققاق ینیرادانق کاران شوقو EY ك رح اذا نالف قفخا

 قفلوطزدلیوه علاذا هب وش لج لا قفخا لا ردهنسانعم قمت وا بولاص هتوایرب یب و نوا تراشا هب هسکو و

 بويل وا بایرفظهدیص و تعنرب ند راکش دایص وندانغ یزاف و بیغلل تل وت اذا م وحلا تقفخا لاق رد هنسانعم

 بولاچهرب یدآرب و دصبلو عج ر اصلا و غب مو ازغ اذا لج را قفخا لاقب ردهنسانعم كلا تعجر تسد یھت
 ةجاح بلط لاق ردهنسانعمقل وا بئاخ بویلوا سّسد هب ولطم و هع رص اذا انالفقفخا لاقت ردهنسانعم قمی

 ندهیسابع (تاقفاملا مایا ) روند هب هقان یصل هطرض امناد هدننزو روبص (قوفلنا]لاهکر دب ۸ یا قفخاف
 ردقل واهدامت وج هصکر بز ونلوا قالطا هنمايا مون ران نالوا عقاو هدنرانامز وچ او سابعلاوا
 كناف(ناقفاطنا)رایدت سایقیدوق تمایق قلخ یدل وارمشتنم بوریک هن رب یرب بک اوک هکیدلیا روهظ باهش
 رول واقالطا هن رلقفا لوق یلعرونل وا قالطا هقرمشم هللا برغم رد هلي س هب همش هکن اقفاخ وردیدآعضومر ھل رممک

 ضعبلا دنعو ردندنامبق رییس لح هژرعسا لاح ردشغل وا قالطا نوبل وا كركم و برطضم هدرانا راهن و لبل

 قرشلاامهو هن رهش نیقفانا نب الم لاق روند هر یرلقد) و تیاهن دوخاب هن راق رط یکیا كضرا و ءاع” ناقفاخ

 رديعج كن هقفاخ (یفاولنا) امه#تنموا ضرالا وءامسلاافرط وا اءهف ناغلتخ راهنلا و لیلا نالامهاتفا وا برغلا و

 یسولمات هدنزو ربنم (قفشا) ردنرابع ندرلتهج یرلکدلیا روهظ كعب را حایر ندهیکلف قاقآ | ءایسل | قفاوخ

 روند هجابریقو ههروط هدننزو هسنکم (فقفحما) ضدرعلافیسلایا قف اب ه رض لاقت روند هلق ی هب

 هل رسک ك ناخ ((فق فلنا بشح نم ط وسو اة ردلا یا هقفماب هر نع لاق روند ه یچماقحاغا لوق یلع هنسانعم هارد

 نوسل وارلهنسن یک یچماق شل زود ندشباق هارکو جاریقو ءروطلرک روند هب هنسن قجهنلوا ترض هلیسیدنک

 هل وارد !ناعل بارسماحاحهدن | هکر وند هوا ز ود لوش و ةر د واربس وح هب رضي * یشوه و ةقفلْناب هب رض لاق

 ضب یع همدقردصیا مدقلا قافخ لجر لا روند همدآ نالوا یصی یسکو کك ننابط هدننزو دادش «قافلنا)

 هدعقم ور د و هتصیخ یا یش ا ةقافخ ةأ ما لاش روند هنوتاخ ولن راقز ودو ها زسلچ هدننز و هدادش (ةقافنا)
 هتسمان وا وهنشیان وا تلکرو ردعساندناقفخنال وا هنسانعمقمان وا لرو هلبصف كناخ (ةقفللاإل رونل وا قالطا

 روند ه هسک التبم هنسمان وا لرو (قوفح رول وا هم ءان و بلقلا بارطضا یا ةقفخ ییتذخا لوقت روند

 هدنرانز و هبطروبطرو هدننز وهحرف و هدننزو فتک (یقفلنا) روند هل ونجم و ناقفلنا وذ یا قوم لجر لا
 رولکت اقفخ و هل سسکكنافو ىح كناخ رولک تاقفخ یعج "بقا یا ةقفخ و قفخ سرف لاقت روند هلآ یللب ها

 هدنضعب وندکلناقا رب بوردنارب هجهاک ر وکذ م تفص وبشاهدنفسف تآ و رولک ق افخ و هلیصف كناف و یعط كناخ
 رد دا عض وم ر هدنن ز و ثدح (قفحم)) رول وا ضراعندنکلباتبب و فعض هلغل را و هنتس و | كب هجه اکو ندنتقلخ هویش

 رواکق یفاخاییج روندهکیلد و هغیراپ نالوا هدرب هدننز و عوبس ۱( قوقخالاو و هدنزو لیمز ا هلفاق ( قیقخالا)

 (قیقلنا)رید.درواکق یقاخا یعمباعجب -راضعب رواکق وقخ و قاقخا یعج رد هنسانعمقیقخا هلرص* كناخ ( یلنا)
 E اتیقخ جرفلا قخ لاق رد هنسانعم كمت وا حرف نکردبا e زا

 حس | وی رب دهدنز و روبص (قوفطا» تت وص وتلغ ادا ردقلا تقخ لا رد هنسانعم لفلسس ڭرەدا قاو قاو

 هدادش (ةقاقللا )روند هتر وعو هبک رم قحاق نکت وا یس رف ندلا زه و فعضوندقلیقلاصورون د هبکر م یشیدنالوا

Aهلب رسک كن ءزمش (یاقخ الا )اها يح ت وص عع ت :اک اذا ةقافخ وقوقخةأرما ونان الاقى رد هنسان  

 تقخا لاق رد هنسانعمقلال و یراکیل د ك ر ایم قج هنلوا عض ویراج وا كق وادوخ اب یراکیلد كنه رکب وكنخر چ ین وق
<lرد هنسانعم كمت واج رف نکرونلواعاج وق ونرزلا ن نماهف رطعضوم نع ةماعنلا تعسناور وحلا نعاهقرخ عستااذاةر  

 رد هنسانعم ر دقت كم وچلوا و قلنار وا هليل وکس كمال ویضق كناخ ( قلنا ) عام ادنع ت وصاذاج رفلا "قخالاق
 لاقب ردعوضوم هنسانعم مقتسم ردقت لوق یلع هنسانعم ردقت قلخ هر وک هنناب هد راصب كفلؤم » یصس اک

 هکیدنل وا لامعتسا هنسانعم كلعا عادنازسلاثم و لصاو زسکنروا یی هنسنرب هدعب ایقتسم وا هردق اذا عدالا قلخ

 دن ایا ضرالا و تا ومس | قلخ ل یلاعت هل وق ین اکر ونل واریبعت هلا قمت ار ندنآ هد زمن اسل رد هينا ر تفص نامه
 سان قلخو 96 ةدحا و سفن نم مک خو یلاعت لاق رونل وا لامعتسا هنسانعم كلتا ادب ی هنسن ر ندهنسن رب و

 هنانع بذکثادحایسیر ونیمخت و ردقتیر رونل وا لامتسا هلهج و یکیا نامه هسرونلوا رک ذ ادانسا هنفرط

 یهتا رد نبم هنراعز كراعاز دوخای ردهنسانعم نب ردها نسحا یمه رک چ نیلانا نسحا لا راستا و
 بودئمو د | ر وهاڙزفا ۱ ادا لوا تابا بابلا ن نم الخ 2 قلخ لاق ee 1 ۱۱ ما 3 یلخو

 (زود ود )

 کا



 > ۸٩۵ زوم

 يی اقنا تعماذاو اوااهع* ایه :ضرالاقزمتناک اذاقوزخةفان لا هلوا راراببوترب یر رول رود هلغلواز ود

 شلاق میم زی زوتسو رک نرع  هدنح وار : هکر دیم“ | قیرصر هدننژ ورام (قّرا) ضزالاق دطف

 هنادجاقر ندا "[هدن راناب و رارون لوق رایحامر > ندیاهلدام اد رکج هلیغب ر وق امر خ نالوا هرزواجاغا هلافطا رول وا

 بوروا هّرکر ه وچ نالوا قروق هلق رص لوا رارروتکب وروشود كد رکج لافطا ناینسایغبروق امرخ رولوا
 لواندیحامرخ راس ذدکدلیا طرمش هرز وا كمرب و لد رکج ددع نوا د وخاب شب هدنرادب یرلهناد نشود هنیبصذ

 یرلکد رکج نال وا ط ورشم بول آهسیارشود هن رهقوچ وزآ رارروا هبوچ هلار ومد نالوا هدنشاببولآ یغیرص
 كناخ(ةقربن ال رولاقمورح یسیدنکب ور ویراکدرکچ هن هلغلوارازاب هغمروا نامههسردااطخ رک او رر و
 فیسل | ق خا لاق ردهنسانعمقلریص ندننق ق و لاعتفا (یقا هزخالار رددآل وک ام تابنر هلی كازو
 یناثلا بابلا نماقسخ مهسل اقسخ لا رد هنسانعمكکد هناشن قوا هلن وکس كنيس و ظفر (قسنا) لسنا اذا ۱
 (قسلنا» قوزخ یا قوسخ ةقان لا یدنل وا ر کد هکردیفدا مو هدننزو قوزخ «قوسلنا) سطرف اذا ۱

 (قاسلا )رد دآ قلشاطهرق فورعمرپ هدهبدایو ردیع#ا لجرر و روند هربق نیردو هویف نب رد هدننزو لقیص |
 هدنس هلماعم ارش و ع لاک (تاقسلا) باڏک یا قاسخ لحجر لاق رود هس < ناذک هدننزو دادشا
۱ 

 تاقسح وذل هنا لاقت ردن دنسانعم ن ذوفن رد هقسح ید رفم رو هکلیا تمحا ارم هعفدرپ ا ذافنا و دقع هکر | ۱

 و د ناتک هدننزو رفهج هبا هیفوف یاو هېڅ نیش (قتشلنا) یرخا هيف مجرب ةر هیضع یا عسل یف |
 ردهچ راب مب رم نالیروا هنتلآ یفتلوق كسابل هکر دیرعمی راف وک شح دوخاب هنسانعم مسیر روند کما لوق لک |
 ةالفروند ههو | شیککه دننزو لقیص لاف (یقفیحا# رول وا ریبعت ىف قثلوقو روند كتشخ هدیکرتو یسراف |

 یراکیکو نوزوایراهلاتهکروند هوناخلوش ورود هنشوقهودو هب هقانو هلآ كباچ و تسج و هنسانمم هعماو

 ه هیهاد و تفآ و وطلنا ةديعبلا ماظعلا ةَعيقدلا نیغف رلا ةل وطلا یا قفیخ ها ما لا هلوا ریس یراعدآ و | :

 مان رایسهدن ز ونارفعز (ناقفیخلنا ا ردیعمایسرف كمدآ ار ندهعیبض یب رو ةبهادل ایاقفیماب هلا هام ر لاق روند | ۱

 هلع مان نا وغبا ندنف وخ كف وع هلکلنا لتف قیوع یردار تالیلخ ن فوع ندع ناتیعتم کردسقل كنه |

 هدکدلیا راسفتسا ندنرس تهج هلکلنا فداصت هنسهدازع كف وع هدهار ءانثا یدلیا رارف بولا یتشاب یضوط |

 یکیا نالوا یععتسم هلتاعرو جر اکا رون نم هلغل وا شمتیچ او و دازییو هدای هلا هل و یدلیا لقن یب هصق |

 هناذیف ناقفیخ هرکصتدک دلیا تقرافم رادقمرب یدلیا تع نع هنلو بودا اطعا ییفصت كنسهشوت و نیر كن هقان | 0 1

 یر وط هلا وغبا بول یخ د ینداز ی هلبا یرخا ان و لنق و هلج هلفیسهرزواروب نم هلفغلا ىلع بون ود هلغل وا راغ

 عاقسا ی ےس ٥ دبش * رو لعافلل هف + روج فصنملا نلظ + ویشا ندسع فتاه هدنل وص و یدل وا هارب ورا

 ناقفملا خط * دعبنم یدلیا رهظم هنسا زج كن ردغ و روهظ كانم“ مهسرب ندفتاه فرط هنب هرکصندک لا
 هدننز و رفدنق ( قیقفنخا) رد هيما هبناثو هیلعف "هلج یل وا هرقف یدل وا لثم یرامالک + ناقفیلنا مک ال ظو

 رد هباکح ندنشیورو ]رک لشاو قرهنقلاح زوم تآ و روند هتشوف هودو هب هقان هدن ورو كاج تیاغب |

 بیضقلا قفخ لاق ردهنسانعم كلا بئاغ بوم وکه را جرف ماقلاب یرک ذ هلینوکس كنافو ىح كناخ (قغللا )|
 7 ذا هقفخ لاق ردهنسانعم قمروا هلا هنسن یصبراب هلا هروط و هيف هسغ اذا یاا بابل نا ۱

  ثیدطا هنمو حراشلا لاق تتّوص اذا هلعن تقفخ لا رد هنسانعم لفلسس یاق قایانکررو وضبرعب وا ةّرد |

 بورد نوای مر هلناصف ناشفخ و قفخ و هک اوف رصنا اذا ےھلاعن قفخ مع هنا هرقق عض واذا تیلانا#

  تبرطضا اذا یناثلا و لوألا بابلا نم اناقفخ و اقفخ ةيارلا تقفخ لاق یک یسمان وا رو ردهنسانعم قمت وا |

 + قفلنا عال مالعالا هبنشم × قرا یواخ قاجعالا مماق و × وبشا عاش مان 4 ورو بارمس اا قفخ اذکو تکرح وا

 كمت رد بولاص هن وا یرب یتشاب مدآ نایلقو واقفخ و ردشللا كب رح نوا ترورضیساف كنم قو هدنتیب

 , بهذاذا لیلا قفخ لاق ردهنسانعم كم یغوچ كن ەك و سعناذا و > اذا نالف قفخ لاق رد هنسانعم | ۱

 ةقانلا تعفخ لاق داس قلهطرض ناوبح و راط اذا راطلاقفخ لاق ردهنسانغم قجوا شوقو هک

 ه رضاذالوالا و یتاثلا بابلانم اقفخ فلاب اب ااف قفخ لاش رد هنسانعمقمر وا هجهتسهآ هلبا حو تطرض ادا |

 قفتخا لاق رد هنسانعم قمان وا بورد هت وا یر هنس ر جد و هد زو لاعتفا ( ق انالار هی |

 یناثلا بابل انماق وفخ رجلا قفخ لاق ردهنسانعمقعاب زدلیەدناز ود وعق ( قو فلنا ك ر و برطضا اذآ با رسا

 ۱ لاق ردهنسانعم لا تودان وا هی : وا یرب شاب مدآ نایلق وب وا یدو هل رسک كن هزم (یافخالا) باغ ا ۷



a AAG - 

 ردندنسنج هچرس لوق ىلع رددآ شوف سنجرب هدننزو مکر( قرطنا]) ةعنصلا نسحمالیا قرخ لجر لاق
 هکی ک ق رخ ردیلباقم تع المو قفر هکر دهنسانعم تنوشخ و تظلغ هلع كناخ (قرطنا) رولکق رارخ یعج
 روند هغل وا ردنا تسردانو ءانف بویمهرح لزوک یشیا ر و قفر فالخیا قرخ و قرخ هيف لاق رد هلنرتعف

 قرخو قج یا ةقرخ و قرخ هيف لا هلاه روند د هقرخ روند هتهالب و قجو هغل بلوچ و هکلجحه و |
 رد نخ یف كنار ردهرف رب هدنساضق ماطسب هدننزو ناب ( ناقرخ ال رول وا عجب ندنراهلک ءاقرخو یقرخا |
 قیرخن رییزردنداعماهدننز وریب ز6(قیرخ لرد 4 رفرب هدنساضق نادمه هلیصف كنهددشم یارو كناخ (ناق خال
 هلز وک لک تعنص رب ندنلا دوخاب روند هب هبسک نادان و چيا زغم هدننزو رچا (قرخالاا) ردندنیعبات
 ینابط نکررو و ةعنصلا نسعالوه وا قجایا قرخا لجر لاق روند همدآ هپلوچو ج نالوا راک كمر
 لبق ضرالا ىلع همم عقب ناک اذا قرخا ریعب لاقب ردندن راثآیتباحت هکر وند هب هود ندبا عضو هرب مّدقم ندنغدنقب

 روند همدآ راک ناشی رپ و هیلوچو محه ردتفص دوب هدننزو سدن (قرلنا)ل ةباملأننم تالذ هتم هفخ
 (قبرضلا) هشهدا اذا هقرخا لاق ردهنسانعم كلبا ناریحو شوهدم یمدآرب هل رسک كنهزمه (قارخالا])

 اذانالف قّرخ لاق ردهنسانعم كطوس قوچ ین اليو هق رم اذا هق رخ لاقت ردهنسانعم قعترب هراب هراب ییهنسنرپ

 قبرضو هقلتخا اذا بذکلا قرن لاق ردهنسانعم كما ادب نالي ند هع رق هدننز و لعفت( ق رل ال بذکلا رنک |

 لاقب ردللمعتسهنسانعم كلی عسوت هدن واو لذ و قرح بولا قّرخ لا هنسانعمقلت رب رول وا عواطمندنننفل
 قرخناف بوثلاق رخ لاق ردهنسانعم قلترب د وب هدننزو لاعفنا (یارخالا) هيف عسوت اذا ءاهسلایف یّرض
 | دتم یرفسوریس بر هکردندانعموپ روند هبنسن قترپ هدننزو تاسنم (یرطتلا )و ءدننزو لرم (ق رحم ا

 لابرسلا قرم وه لاق راردا قالطا لابرسلا قرح و لابرمسلا قرح” همدآ نالوا شمن راب ییابث هلغلوا
 | ردهنسانعمقملوا كاج اچ بولترب كن هنسنر هدننزو لاعیعفا (قاریرخالا )هایت تققشتف هرفس لاط اذا هق رڪن و

 | تسج هدنصوصخ یتیاعرو دهعت كنم هود هلیس هی لعاف عسا (قرورخما )رخت اذا بوثلا قرورخا لاقي

 ناکاذا قرورخ لجر لاق روند همدآ ندا ماقا هدنراعت و دیقت بوشلوط یتفارطا اعاد بول وا كالاچ و

 | لاق ردهنسانعم كلغا نارذکو رورم هضرارپ هدننزو لاعتفا ( قارتخالا ) فرصت و فخ و لبالا یلع رودب

 | ل وعفم عما (قزلا) هقلتخا اذا بذکلا قرتخا لاقب ردهنسانعم كلا اديب ناليو اهيف رم اذا ضرالا قرتخا

 اإ نع رد نیل ثدحم قراخما یہا نب عرکلا دبع و اھم یا حایرلا قرح لاقب روند هرب یا غوا لپ هلیسس هين
 "یصلا اذه لاق روند هنسیر وا لوق یلع هناشوط جک هدننزو ج ریز دو( ىن را ردکو رم هن و قووم

 هرعاشرپ و رديدا عضوم ربو هنسانعم ءاملا ةعنصم روند هنحش رهص وص و هدلووا بنارالا نم یف وه و قنرخ 4 اک
 مان أجا هلا المو ردیعج كنظفل قنرخ هلیصق كناخ(قنارلنا) ردسبقل یراصنالا تباث نب دیعسو ردیعا نیداق
 1 سکو دف € قنرولنا) رددآ وص ر هدندرو یسهلسش ربنعلب لوق ىلع رددآ لر ظیلغو تشرد ر هدننب لبج

 ا  لح كجهب ماعط هکر دی عم یسراف هاکنروخ ردیعما لرصق رب صوصخ ریما من رکا نام هدقارع هدننزو
 ردا هدلب ر هدب رغمو رهنر هدهفوک قثروخ و ردح ورشم هد زمهچبرت عطاق ناهرب یلیصفت هکر د مجرم ردکع د

 | یاز و یعصكناخ (قنارزطنا ردنداروا قن روا هللادبعن دم قلا وا ندمالعا ردیدآ هبرقرب هدنساضق لب و

 راضعب ورد ّرعم ندیسراف هر وک هنا كحراش * روند هرازب قآ اقلطم لوق یلع هزب قآ سنج رب هلینوکس كن هم
 ِ هنسانعم توبکنع روند هکحروا هدننزو لج رفس (ینرزلنا) روند هنکوب هود قالب رب قفارزخ هکیدد
 هنعط اذا یناثلا بابلا نم اقزخ هقزخ لاق رد هنسانعم قمج اسو كمت رود هلینوکس كازو یصق كناخ (قزفنا)
 هنسانعم قمهنغاص شوق و ذفن و سطرقاذا فدهلا مهسلا قزخ لاقب ردهنمانعم للشیا بونلیاص هناشن قوا و
 هقزخ لاق رد هنسانعم كلر ود ردع واطم هدننزو لاعفنا ( قازح الا  قرذ اذا NES لاق ردلهعتسم

 روندهقوا یجاشیا بونلپاص هناشنو نانسیا قزاخ نم ذفنا لاقب روند هننرمت قارزم (قزامنا )و قزخناف خراب
 تعفنمو ريخ نددنک هلیهجو هانکر دکعد یصنلیاص هغارپ تعب (هقر و قزاخر) سطرقم یا قزاخ مهس لاق
 یبسانمكن ر رهرونل وا قالطا همدآنالوا قذاحو زواو "یرج لوق ىلع هب هسکنایلوا ل ومأم تقابل هتحصر و ۱
 صوصح هناوسن هدننزو ماطق ( قازخ) قذاح "یرجوا هيف عمطیال ناک اذا ةفر و قزاخ وه لاق ردمولعم

 روبص (قوزلنا ) ءاسنلل مش قازخاب نولوقب ردکعد ناغاچص ردلودعم ند راطقزخ ردندننالک مانشدو بس

 ین هنشنکر رو لوقیلع هلوا ر دنا روقچ روقچیرب هلیغ هنقب ندنندشو تّوفنکررو هکروند هب هقان لوش هدننزو

 (زود )

 نیت ناسا و نت اه ی

 تام داش تی

A e iسس فرعی ین یقین تر کت  



۸٩۳ B=وز  

 كيلد هدنغالوق ءاقرخو یدا ردا لژفتو بیبشت هلکنآ هدنراعشا عاش مانهمرلا وذ هکر ديما تروع هقشبرب
 یرب یغیدصابو ةدیدش یا ءاقرخ 2 رلاقب روند هلیدیدش و قرخ اهنذا یفیاءاقرخ ةاش لاقب روند هنویق نالوا
 عضوم رو هاو عضاوم دهاعتال تناک اذا ءاقرخ ةقان لاق رول وا فصو ه هقان یرسرسو ممه نایمتزوک
 یخ هل رسک كناخ قرن ردندنس هلق لیقع ءاقرفنا یبا نب كلام و ردن دندن د ءاقرخ ن راذع و رددآ

 م رک و هلزان رظنعوخ وردو بوخ و روند همدآ نالوا فیرظ قرهلوا درمناوج و یصم لوق ىلع درغاوجو
 ردقارخا یعج ةقيلمنا عرک نسح یتف اذکو ةواع“ یف فی رظ وا یضمیا قرخوه لا روند هناوج هقیلخا
 درمناوج و عرکكيو ردهنسانعم قرخ هدننزو تیکس ( قیّرطنا)هلیعص كرااخ رولکق ورخ و رولک قارخ و
 ضوحضوللا قرخم و روند هنابایو هنرب هدننزو دعقم( قرم الر واکن و رخ یعجج روند همدآ هوانا ریثک
 یوآ (قورحلا)رردا جارخاوص ندنا هدنق و یراکدلید هکروند هشاط یلکیلدقج هاقط یتسهلوقم قلصم و
 زلاق هاب هماشخا بولوا هابتو فلت هسلر و هنزخ رب هنلا هدنوکر هکرونلوا قالطا همدآ نانلواریبعت كيلد

 تعقو لاق روند هنکو لب هکرکچ هلب رسک كناخ (فقرنا ) یتغ هفک ین عقال م ورح یا قورح لجر لاق هلوا
 هدننزو بنع رولکق رخ یعجج رونل وأ ریبعت هر واچ هکرونید هنسهچراب زب و ةعطقیا دا رج نم ةفرخ ضدي
 رفعج نب ر زعلادبعو دجا ن هللا دبع نیا نيسحلا وا یصتلا بحاص :aN وا هلی ا حش ندننندحم

 لصالا "یناهفصا هنن و حلا یان دجان هللادبع نالوا ناهیصادنسمو رع نب مهار او یلع نب نجرلادبع و |

 بنع (قرظناوذ]) ردرلبوسنم ه هقرخ عیب هکردندنیثدح هما نویقرگنا دچا نب دمع نب دجا و لال دادم نیر |
 یدنل وا بیقلت هلغغلعاب راق رخ یراص و یرمرف نوجا تمالع هدنتاق وا كنج ردبقل *لدشارتی نام هدننزو |

 * قرطنا و شیرلا اهیلع افاحم ىش + اهتلوج تماح یلبا تأر ال * وبشا ردسبقل دل عاش مان لج نب ةفيلخ تلذک ق

 ردندنسارعش هیلهاح نع دق عاشر یوھطلا طرق نا دوخاب طرق قرملا وذو ردشملوا بيقلت ثعاب تب
 كئراح ن دابع و رد "یلهاح صاشرب هقشب ندنس هلسق عور قرظناوذو رد عاش فیس ن حرش نا قرظنا وذو

Ê۱ ردندا رعش ثاعشن ةقرخ و ردیع-ا یراسرف كن هسک مان بتعم ندنس هل بق نغ وكل ەد رق نى د وسا هقرخ و ردسلیسرف  

 | لرکر وند همدآریلد لز وک یمادنا بوخ ین هدنزوحایصم(قار رده یردب ردیسا یسهدلاو ثاعش | _
 هدحاصم و روماو لطي موا لاط مسجا نسا یا یارک لجر لاق نوسلوا رک نوش وا ولی و نوز وا |

 رومالایف ف ربصتمیا قارح لجر لاهرونل واریبعت ۳3 وس بوتر کرویدهمدآ راذکر اکو ردمو ف"رصتم ق
 دیسسلا مد را ضعت عیجب هچرک کرد حاراش » رون هردقیلامو دیسو هنسانعم یر رو روند هنزوکوا ناب و |

 | هکیدلافیسال قارخا راعتساو ساسالایف لاق اک ردقلوا هلی رابع فیسلا نالوا باوص نکل ردموسم هلیناونع |
 هدیس نوچکیدلیا سانٌنایم قرخ دوخاب روما قرخ ردزاح یعوم كرانعمو ردکعد قرخ تلآ لصا قار ]
 لیدنم هکروند ه هروط و ردیعما لجرر وروند همدآ درمناوج و ی قارخمو ردلکد دعب قق وا قالطا جد ۱

 یانعمو برضیل فای لیدنم وه و قار اب ه رض لا راردبا هدنزرط قاموج بوک و  یتسهلوقم لاقشبو |

 بحاص یا برحقارح وه لاق رونل وا قالطا برح قارخهرداهب براح ورواکنج قرهل وا ذوخ ام ندروک ذم
 هدننز و بتکر ولکق رخ ېچ روند هر قلارا ولفاروتوا زود نالواولنج ول رباچ هدننزوریما (قبرظنا)برح |

 لدتعمو فیطل قشمو و روند هل قوغوص نسا كبو تابن هیفو ضرالا نم مط ىا قیرخ ترم لوقت |
 لاق هنمو رون د هل نسا یدازوا نوز وا دوخاب رون دهل نسا هنسرت ه هز ودرب لوق ىلع رولوا دض هلکع د هل نسا

 بوبهلا ةا وطلا وا ريسلا ةّرقسلا ةعجارلا وا ةلهس ةنيل اذكو ةبابه ةددش ةدراب ج رىا قي رخ ىف قي رخ هناك |

 رولک قرخورولکقئارخیعج هلوا شلو وا ندوص یر كب دوخاب یمایق نالوا هدنند هکر وند ه ویق لوشو |

 اضاحهکر وند هنقرآ وص نايل وا نردو یک هقرضم روند هجر نالوا زغوطلود هلغمترب دل و قیرخو هلنیتم |
 بول وا قوغص یخدو هدننزو روبص((قورنا) روند هر شیککق لقجانال وا هدنتاهن كن هردو هلوا قلجاغا |
 جر لاق روند هجر نالوا زت وط لود هلغلوا قترب هدننزو هفرصم ( دقرصلا» روند هلل نسا هلدْش |

 ا روند هل وک هدننزو فک یر الف دلولا اهقرخ دق تناك اذا ةفرصم و قیرخ

 , كشوک و فیعض یرقانا قرخو ردشغ وا قالطا نوعی دلوا تبا هدنرب یسیدنک بودیک رانا شتآ

 ندنفوخ هلغل وا رادابص هدنفارطا هکر وند هنس هلوتم شوق و وهآ لوشو روند هه وهآ نال وا ۱

 روند همد ۲ داك زو مه نایک شا ندنلا و رد هفرخ ىنۇم لاق روتاب شاط بویملوا لاح هتکرح



E 

 e ۸٩۲ رو

 قبرخ لاقب رد هنسانعم قر یبهنسنرب قابرخ و هقرخ و طرض اذا راما قبرخ لا ردهنسانعم قل ةطرضو

 | لاق او دف كلتا هابتو دساف یشیاربو ةعطق اذا ىشلا قبرخ لاق رد هنسانعم کپ هقش اذا بوثلا |

 | اهققشاذا ضرالا ثیغل |قبرخ لاق ردهنسانعم قمرایب ودنا قدنخ قدنخ یرب روم و هدسفا اذا لمعلا قبرخ |

 لاک هدعاج تقو هلیسهین لوعفم مسا (ةقبرغلا إل ردهیاک ندرازآ و رجز ص وصخ هنیمق یک یثید هقیرخو

 هدننز و ماج رحا (یقابرخ الا خو ریاهشرخم ةأ مالاش روند هتروع نالوارولوا دوحب ندنداذتلا و ت توهش

 بیرلا قبنرخا لاق ردهنسانعم قعشپای بوکیس هر بولیکچ وریک هسک ندا بترت ناکو هنظم ه هدننمط تم رب ۱
 ییعب نوچ اقمار چ بون وسیرلیا هدنصرف تق وییعی × عابنيل قبرحنالف * لئملاهنمو ضرالاب قصل و عم نا اذا ۱

 وا بوادر دلاح یکیدعش نوجا ارجا و دارب ۱ شی تر

 هروک هننایب كحراش» رد عمو و هنسانعم هق ره روند هنابروش هدننزو رفعج (قدر 1:۱ ردهدقمروط سیا و

 هدننز و للعف هلیعصكناخ ی ER هاب روش ردن وچ ا ریغصت فاکر دب عم یس راف در وخ
 هلا ابر وش قیدرخ هد هان نکل ردب زعم یسراف كىدروخ ىج دوب هروک هناي كح راش + ردیعما ماعط ولرد رب ۱

  یسرف لدرخ هدهبماش تغل هدننزو رفعج هاف (قفرلا  ردیعما لجر ر هدننزو لدنعم (قدنرخ) رد رمسفم |

 ۱ ی هر ولدرخقآ هدیکر ت ردع ون رب ندنابن یرلک دید هرت ردف ورعم هلکغ د ناطلسلا هشیشح هدن راید رمصم هکر دب سا

 ۱ | قابنرخ هدننز وماجنرحا (یافنرخالاال و هدننز وهجرحد (ةقفرفنا) رول وا قآ یک و ضي عقر ورونل واریبعت
 لاق رد هنسانعمقم رب ب ور ی هنسن ر هدننز وق رح( قرنا قم رخ | نعم قفنرخا و بی رلا قفرخ لاقت رد هنسانعم
 رکف یهنسنرب قرخ هروک هننابب هدریاصب كفلوم + هقّرمو هاج اذا یناثلاو لوالا بابلانم اقرخ *یفلا قرخ |
 هنسانعم كطوسنالپ قرخ و ردبعشنم ندن آهرباس “یناعمردع وض وم هنسانعمكلتا عطق هرز واقیرطداسف ست ورو

 یاب هک ایوکر دلمعتسم هنسانعم كلا هفاسمعطق و بذک اذا لجرلا قرخ لاق ر دبا قرخ یقدص هکایوک ردلهعتسم
 ۱ نالپندیکیو هقش اذبوثلا قرخ لاقب ردهنسانعم قمراب و اهعطق اذا ةزافلا قرخ لاق رول وا شم هوا بولد |
 ۱ | اضرایا اقرخانعق ولوقتروندهریقزسوص زست وا قرخ ودعنصا ذا بذکللا قرخ لاق ردلمعتسم هنسانعمكمز ودا

 | طسق قرخ و رواکی  ورخ یعجج رول وا هدنک رب یتعب ترم "حاب ر هدنآهکرونلواقالط !هیارعصشیککلوشو ارفق
 | لامعتسا ید قرهل وا ےس |قرخ هروک هننای كحراش *ردیدآعضومرپ هدروناسن و رددآ تابنرپهیبش هن ابن یرلکد دا

 ۱ ردهدزنابز یلثم * N كو كيلد کردند ارا لغ قر حسا * لثلا هنمو روند هفترب هکر وئلوا |

CGD8ورخ تيبلا یف قرخ لاقب ردهنسانعم كلا تماقا هرز وا جو یاب ترم فو دف  | 

 اذا عبارلا بابلا نماقرخ تیبلایف قرخلاق ردهنسانعم ق ورخ هلنیتصف ( قرنا لح رب رفقا اذالوالا بابلان

 ۱ بودراب یرازوک لوق یلع ردهنسانعم قلوا ناریحو شوهدم یشان ندهضراع یک ءایحو فوخ و حربب إف ا
 هینیع اګاف تہبوا ءایحوا فوخ نم شهدا ذا لجرلا قرخ لا ردهنسانعم قلاق هتسبمد و توہم یک داج
 بوشپاب هرب بویعادلق ندنسوقروق هدنغات یدنک یسهلوقم شوق و وهآ هلکمرب وچ ینارطا رادایص و رلظن

 ردقب لف راطلا اذكو ضولانع زحف قرف اذا لازغلا قرخ لا ردهنسانعم قلوا روتای شاط یپک ناب مسج

 ندو ردا نجا نده ندندندح ردی رعم هرخ ردیدآ هب رقر هدنساضق و رم قرخ و ناربطلا ىلع

 ردیلباقم تلوهس و قفر ا ا تن وشخو تلنلغ قزخ و ردندار وا نوبقرلن هللا دنع ن دو یسوم

 رک ذیساک قرخا ناک اذا لج لا قرخ لاق هنسانعم قلوا قرخا رول وا ردصمو رک ذیس اکر د هلیعض کی
 ردکمالک ندنلا شا لوا هکردهنسانعمقل وا راب شوخا و ءانف"بویلب یشیا یقیدتوط هدننزو همارک (ةقارطنا]) ۱
 قرخ لاق ردهنسسانعم قلوا زغب و قجاو هلع نسح ملو هلهج اذا عبارلا بابلا نم ةقارخ *یشلاب قرخ لاق |

 ۱و رک ازرار وز مدل آ ندنتمسو هکروند دبد وا لوش هدننز و ءا رصص (ءاق رطنا) قرخا ناکاذا لجرلا

 هبل وچو ج مه رول واٹ نم ندنظفل قرخا هافرخو حایرلااہف قّرصت ةعسا ویا ءاقرخ ضرا لاق هلوا ردا بوبه
 سيكلا نع الضف ءاقرمللا ابنسخ ةرشك للعلا یا + ةلع ءاقرطنا مدحت لثلا فو روند هتروع نادان و زغعا

 رذعرب ی د یراق سسکیس و نادان هقشب نداناد و لقاع یبحاص تب ورو دشر هلغلوا قوچ كن راذعا و للع یتعب
 هدامرب لثمو ردلکد را وازس وقبال هلهج ور باکترا ی مس هیعاد تلع ورذع هع ر و نیل واهردتقم هندا رباهناو

 تو نوتاخ رب ندنسنج یکنز ءاقرخ و رونل وا دارا هدنعف وم حابقتساو یہ یراذتعا نانل وا درس هدننص |

 | ندنتعاجج ءاکیلا ون و واع هللا یضر یدا ناب وب هنتمدخ تشارف مالسلا هيلع هد وبن فیرش دیس ماد

 ( هتشب ر )



e ۸٩۱ قم 

 یدنک هناسنا قیحو لزا و مملع بجوو مهمزلاذارعالا مه قاحلاه رد هنسانعمقاوا م زالیمادقرهیل وا كفن

 قيا هاصا لا ردردصلاب فص و هکروند هب همرک هض راع ندا تباصاو ضو ع یساضتقم یهورکم لع

 ٍ كما هطاحا یدو هل رسک كن هزم (ذفاحالا) رددآ یداورپ هدنع و هلعف هورکمنم ناسذالا ىلع لقشیام وهو

 ۱ مھر کم مہ هللا قاحا لاق رد هنسانعم كتا مازلا ولا زنا هرز وا هسکر ب یی هثداح ر و هب طاحا اذا هب قاحا لاقب رد هنسانعم
 | هلعافم (ةقاحل اال رونل وا لکا هلباام رخ ردقلت وا عونرب هیبش هناش اب هلیصف كناح ( قيا مهمزنا و مساع هلزنا یا

 ۱ چ علا ءالنا لصف چم یلاعت هنوعب زن هضغب اوهدسحاذا هقناح لاقترد هنسانعم كن دنحو ضب 4 هسک رب هدننز و
 | لاق ردهنسانعم قمت رب هدننزو هجرحد (ةق ریال هنسانعم طارضرون د هغر وص وا هدنازو ساطرف ( قاریطنا#

  یناثلا بابلانم اقبح راجا قبح لاش ردهنسانعم قلهطرض هدننزو قبس (قبطنا#) همش اذا *یثلا قربخ

 أ تبتف داب یدک

 | روهظ ادص هدنن زرط هل ندنجرف نکرونل وا عاج هکر وند هتروع لوش هدننزو روبص (قوبلنا) یدنسراوخ
 هدننزو "فسه(قبطا) كلانهات توص ىا حاکنلا دنع قبخ اهل عع تناكاذا قوبخ ةأرما لاقب هلوا ردنا
 هنآ لالاجوتسجو رون ده یشکن وز وا هکر دصوصخ هلاح ر لوق ىلع رون د ه هنسن نوزواهدننزو "زلف ( قبلنا ول

 .نوچا هغلابم رونلوا رک امابتا ردهنسانعم لیوط هکهنظفل قماو هنسانعم با و روند دمدآ ناغار و روند

 هکر د ح راش + رد ما ندیق ر یسهلک "قرت هدارو + هَس نیعقرت ةقبخ ةقبخ * لثملا فو لی وطیا "قبخقما لاق

 | یتیرلبانجنینسح یراترضح مالسلا هيلع مانا لوسر رد ورم هد هليا ونع » قب نیع قر ق زح ةق رح * لثمو
 یکمز ( قبل ال رک ذیساک روند ه هقان ولع دآ لربس یک قبخ هقبخ و ىدا راردا شزاون كر هد هلبوب نکیا لفط |
 هن وکر و عاّسو یا قبخو ةقبخ ةقان لا روند ه هقا ولم دآ ریس و روند هنآ عیرسس و كرکوب دوپ هدننزو
 ةأرما لا روند هبیراق یوخد هلنعترسک (ءاقبلنا) ردشیورو یر هلبنآ هلتعرس دارم هک روند هشیوروب
 ردنداروا یابلنا "یفوصلا نساوا رده رقرب هدنساضق ورم هدننز و باح (یابخر) قلنا ةئیس یا ءافیخ
 هرکذ هدننزو لج رفس (قن رد العو عفترا اذا "یشلا قبختلاقب رد هنسانعم كلسک وبهدننز و لعفت قبلا
 هلی رابعتویکنعلا ورک ذلا هد رل هک میچ هچ رکه کر د ح راش * روند هننال وا لوب ویر! لوق ىلع هکحروا ورود

 (قندشنا) رول وا كم د كح ر وا تاکر ا هکر دقل وا ت وبکنعلا رک د نال وا با وص ردخاسن ړقنایغط وب نکلردموسم |
 هدننزو هج رحد (ةقرذلنا]) رد هنسانعم قنردح هلا هع لاذ (یذرذځناآل رد هنسانعم قثرذح هدنزو ساع |

 لعاف مسا ( قرذخملا و هدننزو ساطرق (قارذنا ملس اذا راج لا قرذخ لاقب ردهنسانعم قلوا لاهسآ
 هدننزو طبالع (قراذخ) حالس یا قرذحم و قارذخ لجر لاق روند همدآ نروس قوچ رو هلیس هب
 شوق هلیوکس كلاذو ىح كناخ (قذلنا) ردا غوا هلاهسا هتبلا یرانا هکر دیوص هعشا قاروش ر هد همام

 هنسمرقج كنعق ناغوط ینو راضعب قرذاذ |یناثلا ول والا بابلانم اقذخ رباطلا قذخ لاق ردهنسانعم قمرقج
 ب ادلا قذخلاش ردهنسانعم كمتر ود هلسهلوقم هردنکو ا نوجا كمترو یراوط قذخو رایدلیا صیصخ |

 داذش (قاّدلنا) ثورلا یا قذلناب هامر لاق روند ه قشف قذخ و اهربس یف دحل اهریغو ةدیدح اه اذا ۱

 | یدبعلا د زب قاذخو اردنا قذخ ه وض هدفدنل وا دیص رول وا یراچاص لت لت هک ردیعما قلاب سنج رب هدنزو ||
 هک ردنابنر هدننزورفعج (قب رظنا ) یکتسا رونل وا قالطاهرب دهدننز و هلح رم (ةقذخم ال ردیعما ی رد ك عاش مات

 هدیکرتتابنو ردد وسا یر و ضیایرب رول وا عونیکیا و رول وا هیبش هنقر وقارپب یل ریکسیتعی لا نابسل یاری

 هجهرقو هلیوج هرق هنعون دوسا و راربد یراق و قل ورام هنابنو هلپوچ قآ هنعون ضیا رد رلکدند هلوچ |
 هلا هدام نعي یلاح هدیعو یکیا راردچد بثذلالتاق و بئذلا قفاخرلب ع هلغل وا كلهم نعد روق و رار د توا ۱

 عاج وا ونونج و عرصو عفان ه هدراب ضارما و ردلیزم یرات وطر شم روق و شعتبایب و ریک هنن ك وضع ےس
 بالکو ردلتاق هلیثا را شن یژنک | ندنتبرمش رادقمو لهسم یی هج زا لوضف و دیفم هن راتلع خافو قہبو لصافم |

 ۱ (قبرخ واال رولوا لهدم هتبلابارشلوم"ندنمز وا كنهعصآ یکیدت هدنراوج و بنج و ردکلهم یررزانخو | ۱
 وهو قبرطنا نم ءا لا یرجا لاه روند هنس وزارت وص هدننز و حرز (قبرطا) ردندح هکر دیس هنک حورن ماس

 ۱ هنوتاخ ولد وکی ربا قرهلوا نوزوا كییوب هدننز و لابرسم (یایرطنا ردیع"ا ص وصخ ضوحر و ءالادعصم |

 | قابرخو ردیعما ياع نال وا بقلم هلان ديلا وذ هد | وررب قاب رخ ورونبد هن وتاځ نال وا رر و كاج لوق ىلع روند

 | ىثملا ىف عرسا اذا اقابرخ و ةقنرخ لجراا قبرخ لاش هنسانعف كع رود ریت ربت رول وا ردصم یک ههرخ

 ا هسفن ا هرعص اذا االف قبخ لاق رد هئسانعم قغ“ راوخ یدسکر و قبح اذا

۱ 
۱ 
۱ 

 ك ةعملا ءاللا لصف روم



 هزوک ك رب نالیکچ همرس ندنجما لزوک دوخاب رون ر وکی غالزق هدک دل رود بون ود قایق هکروندهرب لزق نالوا

 هل و هج رد (دقلا ) رواکق یلاج یعج ردقج هلوا یید كنزو مرا كغابق هکروند هنر نالوا كشت

 <( قوقدنطا وا ددش رنو هینیع جتفاذا هیلاقلج لاق ردهن :تانعم ققاب ]تشدید هکید هب هنسفر بودرابیزازوک |

 هلرصف و یع ك رافاق و هلب رمسک كنناح الیلق و هلا دم (ماقوقدنط و هلبارصق (یقوقدنط )و هدننزو لولعنف هلفاق

 هګ و هراقو لیفرت یناس هدیکرت هنسیّرب رول وا یناتسب و یر راربد دروزا هدیسراف هکر وند هنابن یراکدد قرذ

 یساضعا هکروند همدا یکلس هقلطنا برطضم نوزوا قوقدنحو رار دلیفرتو هحنوو یراص هنسیناتسب و ررد |

 قجا اذکو برطضم لیوط یا قوق دنح وه لاق روند همدآقجاو نیقشاشو رولوا هدنزرط شعشغاق
 قنح ىلع هبلق دقع لاق هل رسک كناح رواک ناتا ین روند هلددش لوق ىلع هنکو ظبغ نیت (ینلا)

 عبا رلا بابلانم اقنح ایا قل لا ردهنسانعم كلثا نیکو ظیغ هب هسکرب رول وا ردصم قنح و هدشاوا ظیغ یا

 ظاتفم و رادننک ق نحو روند همدا ی دنا ظیغ هدشزوربما (قسنطا و هدننزو فتک (قنطا)ل ظاتغا اذا

 ءرلنا ويح ولواط و زوم هلنیتعض (یتنا ) ظاتغم یا قسنح لج ر لاق رول وا رادنیکعبطلاب یک هود هکروند همدآ

 كنهزمه (قانحالا) نام" یا قنح لبا لاق رددرفم قسنح رد راخقتنم ندبضغ و ظبغ هکایوک رونلوا قالطا

 توادع و نیک هدنسهنرک قمالوا لئازو هبضغا اذا هقنحا لاش ردهنسانعم كمر وتک هعشخ یمدآرب هلل رسک

 یربقچلف هرکصندقدنلفوصف یسهلبنس كنیک او "لحال ادقح دقح اذا لجرلا قنحا لاق ردهنسانعم قم وط

 هلبنسافس سشتنا اذا عرزلاقثحا لاق ردقج هل وا قمنلقچلف نوت دارم هکر د هنسانعم قلاب هنرب ول رب بونلج وا

 ه یشید كشا و نطبلاب قزل اذا بلصل|قنحا لاق ردهنسانعم قعشباب هنرق هقرا ندلازه تدشو عینمام دعب

 هدشز و لیعفت (قضصلا) بارمضلاةاک ن م رعض اذا رالاقنحا لاقي ردهنسانعم قلتو ز ندقعشآ قوچ كم

 زوم” هلیصف كيم (قیناح) قنحا ىنعم عرزناقنح لاقت ده TE كنیکا حدو

 هرزوا لوق فالتخا نکن رب وا ناعیا قیناح لبا لب رول وا دض هاکش دهراهود قیزآ لوق یلعرونبد هرامود

 رول وا عایشا یاب كقيناحم TOR هنناب كح راش ٭ ردرهاظربغ ییدض هلغلوا ۱

 بوغوا یهنسنر و هتسنک یا اقوح هقوحا تببلاتقح لوقت ردهنسانعم كمروپس هدننزو قوش (قوطا )

 هکلد اذا ۶ یثلاقاح لا یک یراکدتلزود بوغ وا یهنس قشرون ردهنسانعم كقل زود هلکمردیک نتن وشخ

 قوحو ه طاحا اذااقوح ه قاح لا یک قیح ردهنسانعم كلا هطاحا و روند هریثک عج قوحو هسلمو

 رون ده هنس شل وا ناو قد زدم ولو یک ز وشح ثالذکر وند هب هنس شل روپس هکرول واهنسانعم قوح

 ینعب ینفینارک كنجاغا امرخ مالغر هروک,هناب كساسا فينا رکل اف لغشا اذا اقوح قلا تكر لاق هنمو

 هلازا و قارحابوردشن وط هللا خارج نوجما كقلزود شیر همکت نالوا یرابد كراقاد نیس الق هدنکدزوا
 هنسانعمهقووحهدا رود قووح هکیدمد اقوح امت کر ییح محل ا تفس هدکدروک هللاح و ینو مالغرخآرب یدنآ ردنآ

 لق( قي اردکعد لدقار شلزود دوخاب شلروبس مامت یتیراخاش و كرب بودا eh هلغل وا

 لیقم رلن و و روند ه هنس شلزود بولیردشوغ وا و شاروپس رد رال وعفم سا هدننز و لوقم 6قوصما رژهدنزو|

 هلیصف كناح لوق ىلع ردتفل هد هلق كناح روندهنسهروج كنشاب رکذ هلبعص كناح (قوطا# ردندنلسق لاری

 (قوحا) و هدننز وقجا 6 قوحالا )ر دبقل لرعاشمان قدزرف هلیع كناح رام قوح) روند هنکلمرکدل رکد
 ةا شيف لاق روند هنس هلکر کذ لوي هدنزو ءارج (ءافوحا) روند همدآ نال وا هل وب یشاب كن .رکذ هدننزو مظعم

 ضرا لاق هلوا هجزآ تاب هلغاب زآ رومي اکا هکر وند هضرا لوش هدنزو هلو (تفوضا) زیظع یا ءاقوح
 فوم هدنتسهدام هق رع * ردهنسانعم هقرخم تعاج هل, ےف كناح 6 هق وحا إو رطلا ةلقل تبنلا ةليلق یا ةقوع

 هلغل وا هدل وم دک هنسانعم كمزودزوس نالی هقرح هروک 5 هنا كح راش نکل بویلیا یدصت هدنلصف قرخ

 هب یدن ر وپس هکردبفدا م وهدننزو هسانک (هقاوطا)لرول وا كمدتعاج,ندبا سا ی ور و هو رخ

 ردیدآ عض ومرب )واش واک 6 قاول )روند ه هکر وپشک دی فدا موهدنزوهسنکم(تقوح روند

 شراق یک هقاوح هکایو کرد هن انعم كات وس رازوستایطلخ و هد روش و هدنقح هسک رب هدننز و لیعفت( قب وصل ر

 (قوبطا) و هلنوکم كناب و یصف كناح (قیطا) مالکلا هيلع ج وع ادا هيلع قّوحلاق رول وا شا تالک و
 چو هبطاحا اذااناقیح واقویح و اقبح قیح ه قاحلاش ردهنسانعم كلعا هطاحا هتاف (ناقیلا لو هدننز و دومق
 ندن "االصا بول وا بیصم و لزات هثداح رب ه هسکر و احا اذا فیسلا هيف قاح لاق رد هنسانعم ناشیا هر یعیدنق وط



e ۸۸۵, = 

 ۱ | فوص یا ةقرج اشنا ىا لاق روند هنکو نوبف هدننز و هجر زق رج ا) یک هلدجو هلی ایج رده اکح |

 ۱ ا دوغ وا 6زددنسانعم قل وا زآ قط كندسک رب هدننزو همارک (تفام )و هلنیتض ( قم لالو هلیعط كناح (قجلا)
 | ناکاذا عبارلاو سمانا باسبلانم ةقاج و اقج و افج قج و لجرلاقج لاش رونلوارببعت قلوا نو و قمل وا
 |تدسکا ذا سمالنا بابلانم ةقاج قوسلا تقج لا ردلیعتسم ةنسانعم قلوا یواز لاو
 [ قریب هدن زو لاعفنا (قامح الا لقعةلق یا اا هرق لاق رولوا ځد مس دفاچ هروک هنا كح راش

 ۱ لاعفنا هروک هناي كح راش + قج نعم قمصسا و لج رقم ا لا ردهنسانعم قلوا قجامدآر دو یک
 | لاق ردلهعتس هنسانعم كليا عضاوت و لذ قام او ردذاش یک مادعناوب ن هرکل ردع وض وم هتع واطم هچرک

 مناسب ابو قلخ اخ | بوثلا قمحا لاق ردلیعتسم هنسانعم كيكسا ساسبلو عضاوتو "لذاذا لج را نما
 رد هتاف طاتکرعو له اهم ەچ زود واو تم ادا قرا تبا لاق ردلعتسم هنسانعم قمراو

 ( قام سالا) قلا لعف لعف اذ! نالف قم لاق نو سلوا یشان ندنلهج رکو منصت كركر ونلواریبعت قفاز وغوا |
 باب هدنزو رجا( قجالا) ق یتعع لجرلا قمصسا لاقت ردفدا رم هدربخا و لوا یانعم هلا قامحا |
 قجالجر لاقت ملو ونارچ وند او ۇس زر دق وك هدیه زا روت هاو نو و زوغوا ردتفصندسسماخ |
 ندعبا ر بابهکرب د ح راش * حضیویراکسک قاجو ی کیک چینو نیتصب قجو قاجتوسنوموق و ءاقجةأرماو |

 ردشلوا امم هننکرب هلکنو و ردهخ رت رغصم ندنظفل قجنا هدنزوزنز (قیلا)هتزو فتک رد ی

 یسیدنکو بول وا یسهودكاکرارب كقيجرو رم قجا ناکناو دقلا اذه فرعیا »هلجقیج ف ع+ لئلا هثم و
 كحهد الا ردا ىنسەودەنى هد هسا قجا واک دنرهنالف لثموب ید ا رونات یسهود هن نکی مدآ نیقشاشرب هناد |

 هرزواهج وو ییلصا وتیاور هلن رابع هلجاقیج فر راضعب رونل وا برض هدر كجهبد ردرا و یروعش ردق |
 م وجه هر ز وا قيچ- ن وکر یدیشلناتفلا و سنا تیاغب هلکن و بول وا یسهودكاکرا رب قیج رو نم هکی دلی تیاکح |

 نادانهروک هل وا لوق رایدلیاریسفت ود یدلب یییردق كتيج هود راّضعب و رایدلیا دا ربایعالک وب ہلکا رادخزو |

 تفلا و تافتلاهروک 4 یتاثریسفت و رول وا دا رباهدننع نایب ینغج هل وا تراسخ ور رض مزاتسم هرخ الاب ت فلا لم |

 یمدآرب هسکر هروک هلّوا تیاور ضعبلادنعو رونلوا برض هدعقوم كجهد زلوا ابه و رده ناک مک

 مرکز ر رک دم هو هه زرشک ( وا3 رر وادا ربا هدقدلوا ردا متسو اذااکا منا هل رافضتسا و فاعضتسا |

 ردنداعصا قلا ورعو ر وند همدآلربس كم یلاقص ی وه اجر شب و روند همدآ زوغ وا ردفص و ندعبارباب |

 دشرولقعهلازا رد ردصلاب فص و رونل وا قالطا ههدابقج و یدنلوا ۳2 هلی كناح قلا ) |

 یا ندا جورخ ندجرف هلنیتصق (یملا) رمطنا یا قبلا برشی قجیا ناکنم لاقب یدنل وا قالطا نویی هلی
 هدشز وهریج هد دشت كم (ةقىا وهدن زو هکوصضا (دَقوج "الا رول وا هدنلکش یذم کروند ا

 هدننز و نسح (قحا) روند همدآ نالوا قجا هدهحرد تیاہن یک ی حح و هقنبه هدننز و هنوک (ةقوجل او |

 سرف لاق روند هغا رمق نالوا ر روغوط مدقاندرارت اس تعب ن ایمل وا قوبسم یل ود لوق ىلع روند هنآ رماض هم یو روق |
 SAR خر

 یدآر هب رسک ك نەز( قاج الا )ر وند هت ر وع نال وا یداتعمكلنادیلوتدل و قجا هدننز وحابصم(ق اها وملا |
 زوعمقرهلوا تعن(ءاقم ا ةلقبلا )و هلتفاضا (ماقا هل ) قجاهدج و اذا انالف قجا لا رد هنسانعم قلوب قج |

 باج( قام 1 ]) و دنن زو با غ قام الى دنلوا |قالطانوچکیدتهدرارب نالوااکیابامناد هتسانعمهلجنر روند هنتوا

 روند هنتلع كچچ هدننزو طبطج (قبقح الو هلبادم (ءاقیج الو هل رصقكفلا و ىع كناح قبال و هدننزو |
 تاب ر هدنتز وما( قاتال زد ا روهظاحاح هدناسنا ند رد ل ف هدنزرط كح لوف ىلع هنسانعم یردج | ۱

 هکرونل واقالطاهردصک لوش هدننز وتان  (تاقمما)ردیدآش وق قآ سنجر هلیعط كناح (قیقبحم) رددآ |
 حابص ندنفیدلوا یم هرزوا aes باح هج رادقمرب هدنزککب وا كنان کل بول وا باتهم نوش

 "نظتفمغ هن ود نم نوکیدقو اهعیجیفرمقلا علطب یتلا یلابللا یھ و اچھا ورش وانت هن وا سابق شلوا
 لاقت ردهنسانعم كعد ردقجا ییعی كلیا تبسن هتقاج یعدآرب هدننزو لیعفت (قیمصلا) تح رق كلا

 (قالج ا ورا ره اهانت دا ىلع لجرلاقج لاق ردهنسانعم كا هدابو قملا ىلا هبسن ادا هقج
 رد راد دا هنر روید روچ زود و تم( وله و

 هدنز و چ ,|كغابقىأر ىلع و روند هنسهروچ ضا نالق هدنراتلآ را اداما اذ هوم یر روک

 (۱۱۲ ) » ین »
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 و التم نکل ھل: رعشو قیلح رعش هک رایدلیا لامعتسا قرلوا رک ذم ییتفص هشيمه رابع هلغل وا
 | (قالحال) ردف صتندعبا ر باب ردققیلح هدا رود ورایدع د ةقبلح رايد د ةقولح ةرنعهدنفص و یک شغل وا قلح
 ۳ :الم اذ ضولا قلحا لاش ردهنسانعم قمردلوط ردق هن زاغ و یتاق دوخاب یضوح جدو هل رسک ك نەز

 |هردنردو هر هردو هرلارج نالوا هدرب هلتبسانم و ردیعج كقلح نالوا هنسانعم زاغو هلبعص كناح (قولحا )

 ( ملا قالحمو) اهشاضمو اهتدوا و اهیراح یا ضرالاقولح لا رارداقالطا ضرالا قولحهرازاغو راط و
 لوا ردین وک هم یرلکدلیا موجههرز وا لئاو نب رکب كنس هلمبق بلغت ل وا و ردف ورعم وب رب برعلانیب هل رسک كمال

 ۱ هنسانعم جر هعیطق (فقلاطا )اید اسآر لا قولح یع وهج هکیدنا كن | شارت ینیراچاص یرلتمالع و راعش هدنوک
 ۱ مح رلا ةعيطق یهو دج هلال ا ءاضغبلا مالاءاد مکیلا بد ثیدا هنم وج راشلا لاق ردشغ وا قالطا ةغلابم ردلهعتسم

 | رسروغواو ةبیصل | یناهرعشقلح یا ةقلاح یه لاق ر ون د هتر وع ندا ش ارت نچاصهدنماکنه تبیصمو ام هقلاح و

 | نالوا هدنفارطاو *یلتع یا قلاحع ضلا روند ه هغ ولطب وط هل اد وس قلا ا) ې 3 ک قلاح روند 4 هنس مّوشم

 | عفت ارلالبیطا یا قلامحانم طقس لاق روش ذ هغاط كسکو كن و روند هب هعصا شا راص هراقوبچ راسو هنر الاد جاغا

 1 ةقلاح و قلاح صص لاق روند خد هقلاح ةغلابم نوچ کیدلیالابقا قلح رونل وا قالطا ه هنسن موشم زسروغا و
 | ضام یا ةقولاح لجرو فیس لا رول وا فص و همدآ و دملق ثللشباو نیکسک تیاغب (دقول الا ) موئشم یا
 3 2 اع هدنچ رنات روو هلفتشا بک رم تلکرا نالکت سار هکر ونل وا قالطا هبکر م قاق لو تاق( يقلل ا)
 | هکردتلع هنوکرب هدننزو رهوج (قلوطا) اهجر یف ءاد اهباصا یتح رها اهتلوادت یا ةيقلح ناتا لاق هلوا

 تف و ناسنالا قلح ین عج و وه و قلا هباصا لاقب ردقج هلوا را 5 وا تدا ةن نانو كلانا
 | لات رونلوا قالطا ه هیهادو تفآ ا دلم دتز و لقیس( قلیط الا ودینسا لجرزنو زونوا قالطا ه هیهاد و

 | یمانا هدماکته لو ارز روند هغلق یواب شیدلو انا هلرعض كناح (قلا) ةیها لا یا قليلا و قل وحاب هل ای
 | هدفاس هکر وند هنمتاخ ت راما و تالعهلب رسک كناح (قلحا) لکلا یا قلا همال لاق ردا شارت نچاص لماما

 | قطان ییغلهاش هدکدلیا ا ا هاشهرلیدنک یی هسکرب سان و بودا ذات رهم صوصخ رانل وا ریما و هاشداب

 3 رهم یلارفط ص وصخ هننارضح ماظع نیطالس الاح و یدا رردبا اطعا هریما و هاشداب هعسلا دعب بوردزاق رهم

 | كروزم ماخ هکید دراضعب ردندلسقل وا ځد ترادص رهم یراکدلیا اطعا هراهظعار زوو ردهرز وا هدعاقلوا
 3 ماخیاقلخایطعا نالفلاق یدبا رول وا ك وکح اکا یم رو مسا هکیدبا رول وا ندشموکه داس بویل وا یشاق
 ا شار یت اات یک یکیدلیاش شا رب یرللبق كالحرونل وا قالطا ه هریثک* یشاوم یتمیریثکلام قلح و رم ایت ٠اعد كلا

 ۰ نشخو تشرد تیاغب و هنسانعم یسوم روند هبهروتس وا هدننزوربنم (یتلا) رده ثعاب یرلفدل وا ردا

 | ماطق (قالخ ) نشخ یا قلح ءاسک لا ردا هلازا یرالبق بوروس ید ندنتنوشخ هکرونل وا قالطا هسابل
 (ةقالخا]) ةسنلا یا قالحو قالح س کی اوقس لا رونل وا قالطا همول وا هدننز و باح و مدننزاو ۱

 | هرعشنم قلحام یا یزعلا ةقالح ذخ لاق هنمو رونلواریبعت هشارت هکروند هرللیق شغل وا شارت هدننزو همام
 نا وسن ثالذک:كشا قعناتو قلطاعج و یا قالا هذخا لاق روند هنسیغ آزاغو هدنزو بارغ (یاللا)
 وند هنتلاح قلواریسق بویلاق هب دن نکیآ راشا رلککرا هتسیدنک لراه لراه یتیعب بویع وط هعاج یف
 قماغ وا هنتلاح قالح نانل وارک دیمسقتروع وكشا قجناق ( ال الا رول وا زغوط لود هلغغسا یراچر

eكلذ ىلع قلعتالو دافسلا نم عبشنال نا وه و قالح اهیف ناکاذا ةأرملاو نانالا تقلعسا لاق  
 از نال ر كنو و هدنزو حرحدم (نقلحا) و هدننز و نافع (ناملطا) 2 ًارلا ثاذکو
 | لاس ردةهنسانعم قغللیغ | یآ جدو هدننز و لعفت (قلصلا) ردهناقلح یدرفم روند هنغبروق امرخن هجالا

 ۱ از اذا موقلا قلحت لاق ردهنسانعم قلوا سلح هقلح هقلح سان و ةرا ود هلوح تراص ادا را قلحت ۱
 | ردببقل متنخ نب ۱ یادی و روند هعضوم یرلقدل وا شارت هدانم كجاج هدننزو مظعم (قلحا) ةقلح ةقلح

 هلا هقلح رومدرب بونق وطقوا هنسهرهچد وخاب ندنفیدلاق هدن زرط هقلح یر بورصا یتیزوب روب متآ شیر
 هاق شلوط دهن زاغو یتعب ریکسک ا بویلوا زیربل هدننزو ثدح (قّلما) یدنلوا بیقلت ندنفیدنلغاد
 | یکن اقلج رونبد هنفیروقام رخ شا وا بطر یناثلث ی علی رب رادقر و للان ودیا یتلح ءانا لا نون هاب ال

 | ندنسهدام هقلوح فلوم کرد حراش * لوزهم یا قلح نأض لا رونلوا قالطا هنویق لوزهمو قبرآو
 ردکعد هللابالا وقالو لوحال ردندنماسفا توحص هقلوح ارز ءانب دنمیدل وا جی ییرع ارهاظ یدلیا توکس ۱

 (هلکع)



۰ 

 | م وةلح روند هزاغ وب و م وشلایا قلا مشع لاق ردا هلا زا ب ودنا شار رب لابقا و لام كاك روت اقا قالطا

 مالک وشح ردلکد لوح هتققح کردن دن هللا هلناق و هادی تبرت ءامد هوک و و ردن دننز دم ن رخ دوخاب لیلق | 

 جاغاعونر هییش ه هصاقلح و + رول واد ورسم من ماقم عت ی ژک اردندا دع هل EE ندانعم ردهدنل | ۱ غ

 ملا قلح لاق ردهنسانعمقم را وهعافن را هح رد بکو کو ةرا ودهلوح تراص اذا ملا قلح لاق زاول وا ۱

 دز NAV زی

 | ین كلاس رو قلوه شا روک قلعه رد هفبعص ته دوخاب نریم ی ز وا ناو یجب

 | لس هفیص هد : 6( ناتعلطاو ردهدزابز هد هل رسک كناح هلن وا هلاک رولکتاقاح و یکرد و هرد ES كمالو

 | نیو رولوا هدنح وا اجب و یر واخ ما چاہی رف قشر نکنه زا ء ندهقلح يکا نالوا هدنراج ر كنا وسن

  مدلیا مد مدفن و قبس یالفن رد عو رولوا ها هددنف و ضیحو بول و ها لزا هنا ك 1 هفطأ هکر داق كن هفطن

 ۱ ًاشحاذا " ى ق ورد کور و ما سم ول هدا رو هنسانعم هتقبس از دهتفاح تم 4نفر كج هد

 هقالح هدار و رارد رولح راد ع Ex و و یراکد رکک رلع وصعم كجو ا ور هةل دعد دعلح كسا قلح ام ملح

 | ردقم فوذح یظفل قلح لوهح هدر و رم مالک سو یک ایعرو ًابقس ردقلطم ل وعفم و ردصم ندنظفل قلح

 هدنن ژ و قلخ (قلطا ر ردهبانکندکطاب 1ط سلوار هکر دکع د نوسل وا شارت كماب یرخادعب هم هل وا

 رەش لازا اذا ییاثلا بابلانم قالك و اقلح هاو قلح لاق رد هنسانعم نیا شار هدنزو راک ذت (قالصلا) و

 | ردصم هرس اه عطق یزاغوو ردع وض وم ات یی ایت زا و قلح هروک هننای هدب اد روم كبغار هکر د جزم

 یسانعم قم ردل وط و یدنل وا لاہعتسا ردکلیا شارت زن دنسانعم رعش عطقه دعب یدنل وا لامعتسا و دحا قروه وا

 عاش را هداوه لواربط قیلح و یدنل وا دا اهن قلح جد هقلح و یدنل وا دحا ندب شاه زاغ و ۱

 هل رّوصت تیسانمهرر جد 9 اس و یدنل وا لاھ ا هدعافترا ق ولطم هدعب بول وا لتس هنسانعم نارود و

 لوالابابلا نماقلح هقلح لاقت رد هن یاس ق وظایف روا هني زاغو كنهسکرب قلحو+یهتنا یدنل وا لامعتساو ربت

 یهنسر وه : الم اذا ضوا قلح لا ردلهتس دنسانعم قم ردل وط یاقر ر دوخاب یطوحو هتلح تباصا اذا

 هفل زس روغ وا قلحو هّردق اذا *"یشلاقلح لا رول وا شل آ 4 راظن ٌهقلح هکر دلمعتس» هنسانعم كنیم و ریدقت

 الح ارقع$ لاقف تضاح وا تجفف : اهنا رفنلا مو دا ل نبح ی < تش ةبفص) مالسلا هيلع لاق وبشاو هنسانفم

 رقع نال وا ظفللا ل ورنمرلنوب و قوس ر وورد ام زاغو كن | یلاعتقح ی عل د اهةلح ۳۳ دل ااهداصا یا ن وتاب

 زد و ی یلامعتسا د صع 4 5 اهر ون : هدن وت ا اناج اهةلح و و رقع هللااه رم مع ردرل ردصم ندنرظف) قلح و ۱

| 

 راضعب رول وا فیطلو شوخندن وص نامرلا بح ی وص و رار وق هرجا رفصع ینیوص راربدےگند طب زر ردیعا |

 سا | نالیس هدکدلبا عضو هرونت شغل وا ریهطت ندل وکو شم وس یشتآ بودیا عجب ین د راخاش لرصشوب هکیدید |

 تاهتلا و یارفص یرش رول وا راهنسا ی هک !تیاغب یمعط و ايس یول شل وا دقعنم ه رابهراب یکی لباب كشک یت ةبوطر |

ge |ید رفم ورود هرله ود اب روک ذم یاغم یرلکدید دماخ هلنیتعف (قللا) ردلیدغ ف نوجا نیک  

 قلوا هاب ب ویل واق و ب ورا ريق هلې قع ق وج ه یشیدیرکد تاکشا دوخاب كن آ رول وا ردصم قلح و ردهقلح
 رارجا و ریشقت نم هبيضق ىف داسف هباصاف دفس اذا عبارلا بابلانم اقلح راجل او سرفلا قلح لاقب ردهنسانعم ۱
 ردیعما یس رف كنهسک مان رح ن هّللادىبع و روند هراه ود شل اباغمت یراکدد هقلح ځد وب هدننزو ریظعم (تعلصا)

 قلح یتعم هسأر قلح لاق ردنوجما رشکت یسان نکل ردهنسانعم كلتا شارت سدو هدننز و لیعفت (قیلصل)

 بولیکج ینعب قغآ یرفو یدوس كنسهم كناویحو هناربطف عفترا اذا راطلا قلح لاق ردهنسانعم قج وا
 هنسانعم قفل روقحبوتاب ورا یرازوک ندقلن وز لراوط و عفت رآ اذا ةقانلا عرض قلحت لاق ردهنسانعم كع

 هةلح هکر دلعتسم هنسانعم یغالیغا یاو تراغ اذا لبالا نویع تقلح لاقت رولوا هقلح دقلح هکر رزهعتسم

 كمروشیش بودرابق یترف هنسذر و «یمر اذا هيلا * یشلاب قلح لاق ردهنسانعم قم نر همدآرب و عفت را اذا |

 ردهنسانعم كلت E 2 یدو هدننزو لاعتفا ( قالتحالا) ینیطب خن یا یی واف احاوص تبرش لوقت ردهنسانعم |

 هقأخ و قالطا دیج سأر لاق ردهنسانعم شارت رده هدنزو باتک ( یالطا) هقلح ینمم هسأر یلتحا لا
 هرز وا ادم زر را دقاحن لصتم هو یار ید را وا یعیافص یا اقالح ےھت وی | و مط ارت وا ندنظفل
 لا و ةقولح یا قرلح ةي لاق هنمو ردکع دش! واشارت هکر دهنسانعم قولح هدننزو ریما قبلا راب د روق |

 نص وصخ فص و لح هنع ەق رعش ورولوای واسمییم اب ولک فتهمووآ وا لوعفم نعم لیعف کر دهر رقم دع “هدعاق 2 |
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 ند هلعافم قاقح و یدنل وا و کند ل رسک كناح (ق اقل  هنسانعم ءایسالا راغص ىف صاح

 دنا وریفاک قبال ا ص ذوا قالا صف ءاسنلایا نغلب ادا 9 دنع هللایص ر"یبع ثندح هنمو رولوا ینا ردصم

 قافلا ىلعاف نردقوا رومالا قیاتح امف نفرعو اف نلقع ىتلا ةيافلا نغلباذا يا هک یلوا ةبسصعلاف یرخا
 تفولا یا رافصلاةيابن نفلباذا یتعلاوا هب قحا انا ءايلوالانم لک لاتفمصوخ یا امف قّوحوا ماسلنا یا
 قاتحال وا یدل وا رداص هدن اب ءایل وا طارتشا هدهریغص حاکن موقرم 2 وا مولعم نهرغص هیف یہ قلا |
 ۱ ادب تردق هب هعصاحت و هعفارع سفنلاب دارم سز ردهنسانعم هعصاح ردردصم ندناب هلعافم هک روک هنتاورا

 AT روص ای هلیساوعد قامعسا ی رابل و ه دنص وصخ یک ور دوخاب ردعل وا غلاب هب هب رک كج هديا

 هلامعتسا و بوکر هکر دهقان شمراو هنشاب ت رد هکر دیعج كن هقح هداروب قاقح د وخاب ردقلوا غلاب ه هج رد

 ہے وا غلاب هنس هب ره كجا تردق لیصح دفرت هدنروما اسس و تیحالص هک وز ریقانعم س رول وا قیفح

 هربغص ه روک هناور قیاقطا "صا و ردهنسانعم اهتنمو تیاغ صن هدارو و ردشقلوا هیبشت هلبا هقح هکر دکعد |

 یرغص كنهریغصانعم لصاح سپ رولوا كد هدقدرا و ه زک رم كج هیلبا ناعذا و كل رد یلاوحا و ر وما قیاقح |

 یس هبصع هدنراص وصخ یح وزن و دهم هدنع واب هزک نانلوارک دو ردالوا یمهدلا و هنص وصخ یدهعت اا

 نم دک 1 هقح و قیقح یا هنم هب "قحاوه لاق ردلیضفت لعفا ندنظفل قیقح 6 قح الا ردکعد ردالواو ها

 ۱ ا رو را داضا تواب هعضوم ا كن رالا یني راقابا نکررو هکر ونلوا قالطا هت لوش قحاو

 هنا نالوا زلرت الصاو هدب عضوم هلجر رفاح عضب ناک اذا قحا سرف لاقت ردذوخأم ندنسانعم توبث ردنداعم

 لاق ردهنسانعمقلوا .قحاتآ ردردصم هلنیتصف (ققلا قرعیال ناکاذا قحا سرف لا رونلوا قالطا
 قاقحا ماد ردلعاف مسا ندقاقحا ( قمح ال نب روزلا نیبنعلاب قحا ناک اذا عبارلا بابلانم اقتح سرفلا قف
 دنسنک هکروند ه یشاوم یشید لوش هلب ھك 67 قاع اإ لطبم ربغ یا قحوه لاق روند همدآ نالوا ردا |

 مالک مک نیم تیغ یکدالوف هضِی هدننز و مظعم (ققحا) هل وا شل اص یا هر

| 

 یا |
۱ 

۱ 

 قة بوث لاقب روند هب و شغل وا چ مکح و قیص ول هفتو نیصر یا ققح مالک لاقب تی
 عرب ا كد تعوصخ و عاز ردن وا تکراشم هدننز و لاعتفا (یاقتحالاو جلا م

 یدیب "قلا ام دحا و ا لوت و نا ثلذو اعصتخا اذا اقتحا لاق ردنرابع ندکلیا هلداحم تو تدناقح |

 ینیدحاس دوخاب یغیدروا كب راض یدآرب و نم اذا لال تالا ردهنسانعم قفل واط تبوروعراوط و یعمو |

 هتلتف ادا ةنعطلا هب تقتحا لا ر دهنسانعم كلیا تباصا هنشاب یم هچلاق لوق ىلع كمردل وا لالا یف هنسذ

 هب هنعط لوش هدننزو هقتشم (ةقتلا ل رض اذا سرفلا "ققتحا لاق eR اور ویک تباصاوا
 TES را بورا و ءهوضعنالوا دوصتم بویعاص هتم" ر و بوياش الصا هکرولوا فص و

 لاقت رد هنسانعم كعشکپ بونلک ود رب هدننز و لاعفا (قاقعالا) تذفش دق و اہف غیزال و دة

 * وشلا قعسا لاق ردت رابع ندقل وا را وازس هکر د هن انعم باجلسا (قاقتعسالا) تدشنا اذا ةدقعلا ت
 (تتسن ارے ادا ربنا ققحت لاق ردهنسانعم تل وا جګ و تسرد هنسنرپ هدننزو لعفت 6 ققصاا) هبح تر

 سفت الصا لوق یلع كمترو دیدش و دنت تیاغب هد هنر E ne هزاز

 اذا هناویح دو 5 د كما ریس هدنل وا كنهصک دوخاب كما مادقا لراه لراه 4هزود ر , كردیعا

 | ریسلا رش 2 ال ثیدا هنمو رد هنسانعم كلنا مادقا ردق هحل وا هدن ام ورفاب بول وا كاله هلحار دوخاب ردتج زو

 اتت یتح ریسلا ف جب ناوا ليلا لّوا ريسلاواريسلا ىف جاجللاوا رهظال هبعتاوريسلا عفرا یهو هک هقصتحا
 اوعصاخم اذا اوقاحت لاق ردهنسانعم كعشدا تموصخ هلرب یرب هدننز و لعافت ٤ "قاصلا عطقتوا هتلحار

 لاه ردت رابع ندکلیا هعزانم هلساعدا تیام هکر د هنسانعم كاا دجماع هلا هس رب هدننزو لعافم (ةقاحل اإل

 نا (ةقلطا رونل وا ریبعت نازبارط هلش رګ هکر وند هن ارد هدننز و رفصع (قفلحا#) هعصاخ اذا هقاح

 هيلع و ءاحلاقب ردندنلمیق هیعسآ ملک هلیسا لّوزج ردیسابلكنج هکرونلوا قالطا ههرز هلیوکس كمالو یصف
 ردق هن رانک ض وحلا ةقلح و رونل وا قالطا هباق شلاشو و هنسانعم لبح رونل وا قالطا هاو عردیا ةقلح

 صوص هب هود هقلح و نوچکیدنر وکه دننئیه هقلح ر دترابع ندنتشیه یکل رییکسک !ندولط دوخاب ندنغل ولط

 رعت هفلح ید هدزعاسل ردا او هک ملا ةَقلح و ردیسهقلح ويقف هک بابلا ةقلح و ردیسا افت یمرکد هنوکرب ۳

 كقلاح الا ردق و هقلح هلیصف كمال ہد رع مالک هکیدد راضعب و رولواروسکم و ح وتفمیم ال اليل هد رانو رول وا

 ( یج)



Feی ۸۸۵  

 هزاع باکترا هلغل وا هفصتم هاعوقوو تو و بوجو اهن تمايق مو ن کل مهلع موق "لكل قح وا رومالا

 ۱ لاق رد هنسانعم قلوا بلاق هرزوا " قح ریصخ ی دوب هلبسسک كنم زم (قاتحالا) رول وا " نظ ردقو تعحاعن

jمک و هيج وا اذا : ىلا قحا لاق ردهنسانعم یا ڈالو بجاو یهنسار و "قلا ىلع هبلع اذا اب الف قحا  

 یدروا یراق دوح تراص و سم و تفوتسااذا د لاتا لاق رک ذیساک رد هنسانعمقل وا وح هود

 نعي اهلتف ادا ةيمرلا قحا لاق رو اوا نش لیا تابا تویغادلق ندنرب رکر رلهعتسم را كمردل وا ا اا

 و ىلا ققح لاق ردات یا مزالو بجاو قامت ت یدو هدننز و لیعفت (قیتعلا») ی رلا دعاس |

 ۱ روند هروقح نالوا هدنشاب زوما هلبعص كناح ( "قلا هقدص اذا هققح لا ردهنسانعم كلنا قددصت وهبحا

 لدهکلا قحنمنه وانالفرما لاقب رونید هن وا كحروا و هفتک سآرف یتلا ةرفط ایا هفتک قح هه رض لاقت
 | برض لا رول وا هدار وا یکیک كنشاب قلب وا هکرونید هنشاب ناب و هنشاب هع وا هددجلاق و تویکتعلا تا یا

 لاق ردنرابع ندر یدو یئ زوما روت د هنج وقت ناو زنم تم همش یذلا منا یک قح

 زود تبسهنفا رطا بول وا قع ! لوفیلع هر یر ق e لا هيف یذلا هسا ا هدضع "قح یکتشا

 نالوا هدریو ةعفترلاقللا و ةنثمطملاوا ةربدتسلاضرالایا "قلو قحلکف عرز لاق روند هر یلقاروتواو

 تععح ناثل وا دو و تاوان سی و و یک یراناروئاح |

 ۹ وک رولوا ا ید ندم و اذ لعفت نات قح ثالذک ردندعبار باب هکردذوخأم ندنسانعم هلعفت نا |

 اوناش رولوا قوق هسلآ رول وا ندبنات بابو ی ک یسهلک ریقف رول وا شلوا و یا باب ردقم

 هلتیسانمو رده راشعا فوص وم یان ۶ رده ورد هعفا و و هات هدننز و هنیفس ( قيقا رب دج و قیلخ یا ھه قیقح

 لهاو هيلع لقشلاهلصا و هامتنمیا "یشلا ةقيقح لاقت رونل وا قالطا هنساهتنمو لصا و هنک نالوا لقش هثیشر"

 ندنسانفه توش ردنلماقم زا روم رابع دک نالوا لصتسم و تباث هرزوا عضو لصا هدنحالطصا ناب

 سومان و ضع رونلوا قالطا ه هنسن نالوا مزالو قحیتیاج و تیاعر همدآ هقیقح و ردهیلقن ءاه ردلیعف ۱
 ردن قم نالف هدزغاسل هبمک ن | هيلع قحام یهو ٌةتبقحایماح نالف لاق هنم و یک تدوموءافووا| ۱

 هامرخ سنج ر هدننزو رب ز ( قيقا تان هنسانعم هار ر ونل وا قالطا هغاحس هتقحو ردندانعمو یریبعت |

 لتق هنع هللایضر كيتع نب هللادبع یروفسم هلا یوبل ترضح ما هکرددوجرب قيقا یا ن مالسو روند
 برو لاق ردذوخأم ندنوب ریتح روند ه هود ندادهج و دج ه دم رو هدننزو رار (یناسقحا) ردقلا

 یاهم زيت رود اهر و قوقح ورد قح یسنج عج روند هب ول وق هلرعض كناح (تتل اڑ داع یا یا

 ردیس هش كن هتح یظضفل ناقح هدنعارمصم * ناقح هاید "ناک+ هکر د د حراش * هلرسک كناح رولک قاقحو رولک

 هدنو رول و اقالطا ه هیهاد و تف هقحو ٭ یهتنا یدنلوا فذح ءات هرزوا ساب فالخ ىدا ناتفح یلصا

 ( قلا ردیعما امرخعونرب هلیع كناح ( قحا) هنسانعم هآرع رونل وا قالطا هتروعو رد راج هد هلیصتق کا |

 قالطا قح هدەشۇم هلواشلوا لخاد هندرود بودا لیمکت شب چوا هکروند ه هود لوش هل رسک كناح ۱

 ردشفل وا قالطانوچغیدل وا اص و قيال هبارض دوخاب هلامعتسا و بوکر  یعسقءود هد هترک لوا یکهقح روتلوا

 | هدروب رم یانعم قحو هلنیتعص رواک ق ةح یبامجو هل رسک كناح ر ولک ق اقحو هدننزو بنع رولکق تحیعج |
 عضو هقان هک "قحو ردق و یریظن كنهرو نم 3 هدشاب یتقفاوم لردصم هلا مساو رک ذساک رول وا ردصم

Êردن رابع ندکماعا لج عضو ز ونه توک یس هنس هکر دهنسانعم كلا هدایز یس هنس هدنص وصخ لج  

 رهر ولا زسا لاقو لّواماع هف تبرض یذلا تقولایا اهمح ىلع تتاو “قحا تزاح لاقت ا

 تراصاذا قح ةقان لاقت روند هب هقاشلک ود یراشید ندقل هج وق كىو اف تبرسط یا مایالایبع ةقانلادزت نا

 روند ههود یثید شمربک هنشاب ترد هکر دن وم كنلعفل ىح رک یا (ذَما) امره اهنانسا طقس دق

 ةقحو "قح یهو ینالا بابلا نم اقحو ةقح لبالا تقح لاق هنسانعم قلوا هتح هود رولوا ردصم یک قح و |
 یتقح هذه لوقت روند هقح نالوا مزالو بجاو هقحو یدنلوا رکذ هکهتن ردقو یریظن كرتنو و ةقحا ةن یا |

 كنوتاخرب (هقح ما )یدنل وا رکذ کهن رولوا "صخا هکردتفل هد هلیصف كناح ءاهالب و دحاو ینعم قح اذه و
 یراکدد طفرع هل رسک كناح (طفرعلاقاقحال ردبقل كنسهدلا و دل عاشمات ر رج هقحو ردیس هک یتعب یما ۱

 هدنعج و هقح اپت هلا قم به ریغص و ءدرخ راب ع رونلوا قالطا هنر وا بغض و درخت 9
 رر د قاغا قل هناهسل وا ردا هاخوا عازنهسکرب نوا را هنسن جان و ءدرخ اترا ا قالطا یاتح |



f ANS و 

 قح هاک لا لمف لاق ذها و رونل واقالطا هنالوا دج وم همکحا یضتقم بسح اینا "قلا وه هللا فلیق اذهلو
 ةنلاو باقعلاو باوثلا و ثعبلا ین نالف داقتعا انلوتک رونل وا قالطا هداقتعا نالوا قباطم رمالا سفن اثاث

 | الوقکر ونل واقالطا هلعفو لوق نالوا عقا و بجصیذلا تقولا ین و بحامردش و بج ام بسحاعبار «قحرانلا و
 هدوهب هکروند هثبش نالوا ققحم و تباثو رونل وا قالطا هم رکن أرق "قحو *یهتنا "قح كلوق و "قح كلعف

 یالطا ههدامو ما شغلوا اضقو لصفو مکحو لطاب سیل لیصا تباث یا "قح وه لا ردیلپاقم لطابو
 دادولدعو ةيالا و یاب الا هکنالما لزننام ل یلاعت هلوق سسف هب وح راشلا لاقو "یضقمیا قحا لاق رونل وا

 یتوبث رونلوا قالطا هکلمو لأم و ردلهعتسم هنسانعم مالسا و لدعلا یا "قلا لها وه لاق ردلهعتسم هنسانعم

 هکروند هثیش نالوا عقاوو تباث و دوجومو بجا و یا كيلع "قح وه لاق ردهنسانعم بجا وو هل رابتعا
 هکر د هنسانعم قدص وراکنالا هموجموحالتباثدوج وم یا "قح وه لاق هیلوا جیم و اور ولردرب یراکنا

 اةدرص یا افح نیما وه لاق و قدص یا قع هل و لاق رد رابع ندلعو لوق نالوا قباطم هرحالا سفت

 جدو هنسانعمتوم رونل وا قالطا همول واو ةقداصاب وریا هک "قلا یأر دتف ینآر نم ثیدج اهنم و ح راشلا لاق

 ردهلب رّوصت قلوا بیس هنو كنەنسنر ردلم تس هنسانعم تریصپ و دشرو مزح و رده راتعا یعوق و و تو

 ةبلط "قح هيلع یللوقت ردترابع ندهنسن نالوا تباثو بجا و هن رزوا هکر هکرولوا درفم ندنظفل قوقحو |

 قحو رک ذیساک یک رک ٌهطقن رونل وا قالطا هنسهنروا مامت كنهنسرب یک هق اح "قحو هيلع ةبجا و ةا

 ۱ ۰ فلات و ارا اش هدنفرط يدك قم 5ة نناقش ىل واتلاغ هرزوا وعن هصصخ رول وا ردصم
 ردموس م قرهل وا ند هبلاغم باب انعموب هدساسا هکر د ح راش + "قل ایلع هبلغاذا لّوالا بابلا نم اقح هقح لاق

 بجاو یهنسن رو هتبلغف قا انم دحا و "لک یعداو هتصاخ یا هقحا هتققف یحاص تققاح لوقت وهو

 ؟قح لاقت ردهنسانعم كقك هدنسهتروا مات كلو و هبجوا اذا "یثلا "قح لاق ردهنسانعم قلق تباثو
 ردهنسانعم قمروا هروقج نالوا هدنشاب یزوما دوخاب هنسهنروا كنس هت كمدارب و هق اح بکر اذا قی رطلا

 ۱ لوقت ردهنسانعم كمرونک هلعف بورب و دوج و هشبارب و هفتک "قح یفوا هسآر قاحیف هبرضاذا انالف قح لا
 ۱ ل وقت رد هنسانعم كلیا كاردا انیق بولوا علطم هنتقیقح كن هن فرب و هرذح ناکام تلعف یا هرذح تققح

 | همدار كلشيا یشیار و هتینا اذا االف تققح لوقت رد هن انعم كلک هب هکر و هتنقبتو هتققح اذا مالا تققح
 عبا رلا بابلانم هلعفت نا تققح لوقت و لوهحا ءان ىلع اذ لعفت نا تال "قح لوقت رد هنسانعم قمل وا ازسو اور

 لاق رولوا فص و هنسانعم نابسج و قیالو اور یک قیقح "قحو هلعف اتیقح تنکو كن اقیقح هلعف ناک یا
 یتوبث كنهدام رب راب عینعب اهیف كلذ تدث نیح یا اھ ؤاح سسکیو اهحاقل قح دنع مهلوف و ریدج یا هب قحوه
 هلغل وا عجار ه هقان ريم هداروب و هل رسک الیلق و یف كناح را رد اهحاقل قحدنع تالذناک هدننعض نایب یتتقو

 رارقتسا و توب "قح هکرول وا كمد یدیشلوا هدنق و یفیدل وا بابث و عوق و بایتروص یلج كنهقان هدام لوا

 نال وا یتدرفم قوقح هاه هدرخآ و یصف كناح (ةةلا رول واشل وایسا هل رسک كناحو ردشلوا دراو هنسانعم

 كشيا رو صوصخما قح یا ىتقح هذه لوقت ردفورصم هصوصخ تدح و ءاه ردصخا ندنظفل "قح
 بیصمو لزا همدآرب یک هقاحو هتقیقح ىلع یا مالا كلذ ةقح ىلع تفق و لوقت روند هنتنیقح كنهنسنر و

 لا رد هنسانعم قلق تباثو مزالو بجاو ییهنسنرب و رک ذیساک رونلوا قالطا ه ها ٌهیلب و هثداح نالوا
 تباث ههبشو كش یو بجاو هنسنر و هبجواو هتسئا اذا یناثلاو لّوالا بابلا نم ةقحو اقح مالا هللا قح

 باذعلا هک تقح نکل و # ییاعت هلوف هنمو"كش الب عقوو بجو اذا مالا قح لا ردهنسانعم قلوا عقا وو

 لاق هل راشعا توب رونل وا قالطا هنسهنروا مامت كنهنسن رب یک قح هلفاق ددشت (قاحا) دز نب رفاکلا یلع

 لوقت زدن وغام ندنسانعم" قدص یزدی اتم قداص و كحرک و هطسو یا هقاحو ا "قح ىلع طقس

 ترم ینعی امف لماکی ا امهقاح و عاصشلا "قاح ولجرلا قاحلجر نولوش و هقداص یا عوملا "قاح ینذخا
 رداهب ندکچرک و مدآ ندکجرک ید هدزغاسل ردقدص یعجرم كنو و ردمدآ لماک هدتعاص دوخاب هدننناسنا و

 مهتذخالاش رونل وا قالطا ه ها هیلب و هثداح نال وا عقاوو لزان یک هقح هد دشت كفاق (ةق احا ) رونل وا ریبعت

 یکباقع و باسح و باوت یتعب روما "قاوحهدنآ اربز رونل وا قالطا هتمايقموب و ةناثلا ةلزانلا یا ةقاخاوةقلا
 كموق ره دوخاب رولوا هلیلیوأت هقالا وذ دوخاب هلتهج یزاحم دانسا هسبالم سپ رولوا عقاو لاوحا تباو
 «قاوح اهبف نال ةل یاهگذقا ا یلاعتهلوق هنمویدنل وا قالطا هقاح هتمایق نوهکیدلیاتابثا وراهظا یرللاعا

 ) زوالا (

TOP OIL ۳ی ۹  

۱ 
۱ 
۱ 



a ۸۸۳ F- 

 قیبیضت و ساح رد انعم هفزرح هدننزو هحرحد ررر بنطا ىلع اهعماح اذا را EE لاق

 ۲ رابلاق زح لاق رد هنسانعم قل ەط رض هل وکس كازو یھف ا (قزطا ر هقزرح یتعع هقرزح لاق ردکلیا

 ردهسانم قلا قیصوكو كمردشکب بو ج مک ییس هل وقم شدت یاو ۳ بالا نماقزح

 هبصع اذا هلحر قزح لاق ردةنسانعم قمراص یقراص ےکح هوضع ر واد دش اھا دحاذا رب 9 او طابرلا قزح لاق

 0 هطغفص و ہر صع ۱۵۰ یشلا قزح لاه ردو مات عم قیردشهه تب وصق مرز قجهراطر یهنسنراب یمدآ ناز و

 ىسهلوقم :da سس راط یئ ابا ۵ دات ز و یا (قزاحا# PE اذا لب ا De a3٠ لاق ردهنسانعم نکا کو

 اهطغض ىا هلحر قزف دوو هلع قاضنم یا قزاخ یآرال لاق هنمو ردل وعفم ی ¢ : لعاف روند همدآ و رفص

 ف زطحا) و هلل رسک كناح (قزطا ) اهتض a قنعلا قوزح قدر | لاق هنم و ردکعد شل ردشعص (قوزحا)

 ۱ هتعاج قلطم هدننز و هم البع (ةقازط 9 وەدننزو هذنفس (فهز ار و(قیز ۹ از و (هقزاحا »و هدنز و دو رج

 | ندهنسفره و نوید هب هاب هکر دبفدا مو هدننزو هون دح (فَس زحا ) نوسل وا ندا 2 رکو ناتسا هآ رک روند

 .هدنن زو"لتع( قرا اهلنیتضر ولک ق زح وردسنج هکر واکق یزحو ر واک ا زح یمج رون ده هچراب رب وه هعطقرپ
 نارو قره امد رخ هد رخ ند :راعدآ ندنفیدل وا هربخ وهروج دوخاب رون د 4 یش 5 رودوهدنزوهلتع (فقزحا و

 دین هنم و ح راشلا لاق * هدب فعضص) هوطخ براش نم وا ربصق و یا ٤ دو زح و قزح لحر لا روید همدآ

 رق لوشو روند ه هتسنراطو هک ةقب نی قرت قز هوس 9: ۱۳ رسا صقر مالسلا هيلع هنا

 | همدایلیدنقص راط یحنا و روند همدآ یوخد وهوا ررو زر دا :راقانیق هکروند هرودو كوي |
 ۵ کر رو هدران : و هلبعض كىا زو یصق كنا (ةق زا و هدننزو هبط رط( ةقز >الا) ر دیم" | بعل هن وکر هةزح وروند |

 ۱ هی كرازوی و هق ز زج و قزح کر اید دراضعب و روید ر ودوپ وی رق نا وا ررر وچ ب ویتلاچ یی رقاق ۱

 ی رد قزج مسا ندانعموب د هصطش كرم و لي یس لالی داد و درو |

 ردغطیا ربعت هلا قا رخ نوچ |نزوترورىضەدنىەت رم لر و نم یشادنرقرقدوخ اب یزرق کرد اک کک 8 1

 اقا زح * یراال سرا وفلا قف قیعبلقا * ردتب وہشا دارم ندیم و ردشلا مه و یرهوج هکدتن ردلکد یسهدلاو ۲

 باعا رولوا هیبش هد واه كچ وک هکردیعسا بکر هل وکر هل ا4 ر طفل ۰ نم ةراطاکینیع ور

 هنسانعم ظیلغ را روس روند 6 والپ نیلاق هدننز و باتک (قا زطحا#) رارول وا بک ار بوتاج هرزوا هود ی د دشاط |

 تداغب هژیس هی لعاف ےس و عدم اذا 25۰ زحا لاش ردهنسانعم كجا هل رسک كن هزم (قازحالا) | ۲

 تاذ هلراشعا نعم 09 كن ريغ كارو € یک

 یلکنرید ی ءاضعا نو سکو دف (قل وز ادج لیخ یا قزح” لجر لاق روند هیرج سک ان ولیخ
 رفعح (قلفطا#و و هذننزو سلع (قلفلا  قانا مقحم ربصت یا قل وزح لجر لا روید هرودوب جابوط 9 ۱

 ند هیهلا یانسح ءایما هلن دن دشت كفاق و یحضف كناح } قاز روسډ a سک نیفساش و قجا فبعض ىلعع ودنا

 هدوح و قتعلا هتفیتح د وج ولا هد ه اهن ربثا نیا هکر د ریتح جرم » ردند هیافص ءاعتا شضعبلادنع ردشیش مسارپ 0

 هل هللا رسد اشا رک اشدچا ریست اضف رزو نانلو ماقم اق هدهچرت نیحو ردشللا ناب هلی رابع هتیهلاو
 ردیاب فو ناب هلا هریثآ "هربت و وبشا هدنح رش ییسح ءاعما یرکدلیا فلأتو مظن یرات رطح ای

 چ یک یخ نیرو چ یاد یوا ی
 و تانا لق یفیدلوا ىح مه تاذلاب تبا هللا یدلوا . # ۳

 و۶ تياانغا كناذ یدنک هلی ارسپ و :٠ تبااصحاهدنوک کز ود یآ و۶

 هک 1 مولعم ردصلت مهظع ثععرب هدمالک ع یسهرابع هنافص نم وا یلاعت للا اما نم قحا كفلۇم کیدلاقو |
 و یو ردیظفل یراعا زن عج سال ایفل فال هد وا ییغ دیو تیمی یک كمالکل ها |
 ةیقیقح نالوا واقتشم و نول وا یربغ رک و قتشمل رک ر دن رابع ندهنسننال وا لاد هناذ ذ مسا دندن یر

 قلاخ یا مسق و ی کر داق و ماع لوا مش رول وار قن هن ال وا "لاد هتبسن ج راځ نداع* تاذ هلا تاذلاب هم اق 2 ةيعدق |

 2 اهدندنع راضعب ارظن هروکذم یانعم یب رش مسا قحسد یک بورضم و براض ردهنست نالوا لاد ههم |

 رد هنسانعم تعفاوم و هر اتم قح لصا هرو هناي هدراصب كفل وم و * ردتفص دلار دعا و

 رو لوا et نالوا ۱ چیخ هبضتَمنام فح یبا + .روتلاول لاتا هرزوا هحو تردو



 f ۸۸۲ قس

 هن وتاخ نالوا د ذل تعماح هلغل وا ریکنا توهش بول وا راط یب رف هکر دد وجم فصو ص وصخ هناوس( قوراطا)

 روند هنکلاب لوق ىلع هشنآ هلنیتصق (یقرطلا) رونلبشآ جاغآ هکر وند هنلق یشآ هلبسک كناح (قراآ) روند

 هن رثا قاقناینال وا ض رام هزب ندنسع رچ بوک و د قوچ كراج رچو اهسهل وا رانلا یا قرطانم هّلاب ذوعا لوقت
 | رالبق ندندب رول وا ردصم قرح و راصقلا قدنم قارنحارثایا قرح بوثلاف لاق رونلوا ریبعت هغ وکه کروند
 (تیاقرطا) لسنو عطقت اذا عبارلا بابلانم اقرح هرعش قرح لاق ردهنسانعم كلک ود بونلو كلو تلو

 راشلا هتفرحاام نول ىلع یا ةماع لاق هلوا قتمارف هدننول ا 5 هک روند هدنبلد لوش زن اعف

 قشم یا رعشلا قرح لج ر لاق زولدابمد نالوا وليك وف بونل و یراج وا كن رفت و تک (یزلنژ
 هدننزو روبص (قورطا ) قربلا ددشلا یا قرح باص لاق روند هاهم نالوا دیدش یکشعش و فا رطالا ۱

SEs EES۱ ا ا وایت و هاك قا را7 و هدنن زومال ول اور  
 تاع( قارح )ل رول اح قامعج هکر وندء واق ردنط د دشت هد هقارح لوق ىلع رد اج هد هل د دشت كنارهدیکیا و

 هدن و و ةحوللا دیدشلا یا قارح ءاملاق روند ه وص ولزوط كم هدننز و بارغ (قارطا) رددآ لجررب هدنزو

 ءا دعیا قا رح سرف لا روا وا قر ندنودع تدش هک اب وکر وند هنآ هدن ود زيت ولشتآو ردز هد هل ددشت كنار

 روند هلک كحه الشاام رخ و هدننز وباتکر وند جد قا رح روند همدا ا نال وار ردا هان و داسفا بوزو "یشرهو
۱ 
۱ 

 هل دش و روز ی هنسار و ایش قم ال تناک اذا قارحرات لاق هل وا نم وقرا ند هنسن یمددارغ وا و بوش ود هکروند ۱

 فف كناح ( ذقرطا ) روند هلق یشآ هلدعص و یف كناح ( قورطا ) ددش یا قارح یهر لاق روند هغ |

 ةهرح و دو رح هف وح یف لاش رونل وا ریبعت كن وک هکردهننسانعم توازن حب هدننز و نفس (دسرطا# و هلرعص و

 ا لوشو روتا و روند همدآ نالوا ردنا هاب و داسفا ین هنس ره یدو هدننز زو باتک قارطا)

 ۱ هل هنا اعاد دصالخ ناق شتآو نا ر واق را ردیعج كن هوا " رج هدننز و تادادش (تاقا را 5 0 را رحیا |

 ۱ شتا قج هلی آ هبادعا هدنکگا هکر دیسآ یک ولردرب هدد رصد هقا رح و نود ییدروط ی ک ناشاغ وا

 اف وةرصبلاب ةنیفس یهو ةقا رطایفا وبکر لاش رونل واریبعت یغیاق شاآو یمیک شتآ رولوا یراشیا
 | ندنس هلمبق هعاضف و روند هنفناب و هغئات رزعما ندقارتحا هدننز و دف غ (هفرطا# "ودعل ام یر نا ريد ارم

 | قیرطا و هرادف ةقرطا عقو لاش روند هنقنایو هفنای ردعمآ دوب هدننزوریما (قیرطا) ردیعما كتعاججر
 ۱ و ا ۱

۱ 
۱ 

 ۱ روند رلق نیکسک ثالشیا و ردروهشرما هکر درذنلا ن نام تش هدشز و هزم (هفرطا ز قارمحالایا

 | ردنوحما هغلابم ءاه رار ول وا فص و هلق تالشبا هد رانوب هدننز و هسومام (ةف ورم ا) و هدننزو هنامر (ةقا رطا)

 خد ك ږذنم ن نامعت یراهدلاو هکر دب رالغ وا كن + < ن بلع ن e EE © هلیص كناح (ناتقرطا)

 | هلیصف ءل راح دف ورطا# و( را ردت دننعیات کردین م الغ ڭنەرو نم + هدرح یقرطا نجرلا دبعن ءالعو

 ۱ | هلا نوا رادقمر یی وص هکر دماعط ولر درب لوقیلع ردیشآ ځالو و وق هکر ول وا ظلغا ندابر وچ هکردماعط ولر ودرب

 [ ر رک تم حاحط یراکذید هقب رح هل رسک كنهزمه (قارحالا# راقلاق بورابق نکیا راتیق راردبا 2 ط بودی جالو

 | «ناقرطا ) هفرح ییعم تولا قرحا لاق ردهنسانعم قابو ةع رطا ذا اذا لجرلا قرحا لاق ردهنسانعم قعان ۱

  لاکاسصا یاناقرط | تذخا لوقت رون د هنسماب ب وشجآ كلراقاح هلکمنر وس هم ری رب یراقلیوا نکر رو هلبعض كناح ۱

 هدزاغو هدنن ز و هوقر (ةوقرطا#) رد ردا ر كنهقرح نانلوا رکذ هدننز ورم ز (یقدرح») هبا مهقاریحا نعي نیذتملا ۱

 همدآ نیشتآ ولتدح هلع كنارو یعط كناح (ةقىرقر اإل رد رزوا قامط هکروند هنفرط تس وا ثالد كچ وک

 (قیرحهلا) روند هنشید لروناح یجنرب هدشنزو بحاص (قراطا) دیدح یا ةشرقرح لجر لاش روند ۱
 لبالا یعرلا قرح لاش ردهنسانعم قفاصوص كن و هقرحا نعم هق رح 0 زوم اپ ققاب كن یی هن ا

 ۱3 ا ا ق ردنا قمای هدننزو لعفت ( قره )و هدننزو لاعتفا 6 قارتح الا ) اهشطع ادا |

 . | ن ناصنا نب قّرحمو رددآنصرب صوصخم هنس لبق لئاو نب رکب هدننزو ثذحم یر ا) قّرو قرتحاف
 هلشت آید آ رفن زوب نديون هکردببقل لدنه نا ورع و ردمبقل ادم عاش ماندبع ن ةراعو ردیم عاش رذنل|

 ادتا ییسههاط بص هدنرارابد یدن ہک ر دمبقل ردند هنفح لآ هکر ع ثراح نالوا ماش ثالمو ندا یار

 ا نوا ا ن میت ورما ق زح و رايدحا قالطا قرح لام رانا نوک یدلبا قارحا لوا هلشنآ
 a) رار دروب ندا مع ندق رحم هدنتډب + داب : و کر * ق رحم لا دعب لم وا اذام + وبشا هل عاش مات
 ا

ddكلبا عاج بوروتاب وانی وخ هدننزو هلعاعم (قق راحل ا# رد رفرب هدهماع هدننز و  Eزد  

 . ( لاق )



e~دی ۸۸۱  

 دشدح و لكلا نم ةعطقلاوا ءانبلا هطاحاام "لک و ا رضشاو للا نم ناتسبلا وا رجشلا تاذ ةضورلا یا

 لتق هدنناب كن آ رددآ یناتسپ ر كياذکلا ةلیسم هد همام نجرلا ةسدح و رددآ هبرقر ند هشدم ضاعا

 هدنن ز و هننهح 6 هقدح) یدیشلنا هیعست هللا نجر هنسفن یدنک نوعلم لوا رایدلیا قالطا تولا ةَشدح هل وا
 یس راق لز وکه کرد هنسانعم ققابهلتقد ه هنسنرب هدننزو لیعفت (قیدحتا) ردد عضومرب هدندروب عوب رب ون
 یلکت ر د یساضعا هدننز و ر ونص (قلودلا) هیلا رظنلا ددشاذا هیلا قّدح لاق رروط بوکید هروظنم بویمانب وا
 د٣٤ وضع ر ندند لوق ىلع روند هنسهراق زوک نالوا لوس هدنن زو هطبلع (فَمل دا روند هرودو جایوط يص

 ةةلدلا ةاشلانم بئذلا لكا رابع هلکنو فلؤم +« روند هزوک دوخاب نوسلوا هسرول وا وضع قق روند

 هنسانعم هریرخ روند هنشآ ځالو زسنا هدننزو هبطرط هلا هم لاذ ( ةقرذا ) ردشلیا اما هن رالوق

 كلا ادیب تراهم بونرکوا یکی کر کی تعنصو لر هلبصف هل راح (ةقاذخا )و( یاذل الو هلبصق كناح قد
 لمعلا وات لا یصلا قذح لاق ردذوخأم ندنسانعم عطق رونل وا ریبعت قلوا ذاتسا و زوا هکر د هنسانعم

 ردا رک را هدرلن و هيف رهم و هلکه عت اذا عبارا و ییاثلا بابلا نم ةقاذحو اقاذح و اةدح قذح و

 قذح لاق ردهنسانعم قغاز وا نوح ا كعكه لبس هل وقم قم و هرهد لو ىلع كومەك ییهنسنر قذحو هقادح و

 رد راح هد هل سیک كاخ رک یساک ردهتشانعم كوتکا یادو هو و لمف د .تسوا عطف )6
 ةن ینهلوقت رجخ و هک تو اهبف را ادا الاما را قذح لش رد هتسانمم تیار بوروت وا نا راوط غابوا

 هدننزو هباتک ( هقاذلا آل هضبقو هزج اذا هاف "لیلا قذح لاق ردهنسانعم قمرترو بورو و بوقاییرغا
 دو اذزح مو اذه لاق رونلوا قالطا هنن وک رخ هدننز و بات :ک (قاذطامو)) روند هغلداتسا و هفلز وا ردعما | ۱

 هدننزو دوعق (قوذا) روند ههنسن شاسک (قوذحا) و هدننزو ریما (قرذطا) نآرقل هقخ موا | ۱
 هقاذح هریغو نیا اذکو ضج اذا یناثلا بابلایم افذح و افوذح لا قذح لاق یکقذح رد هنسانعم كعتکا |
 لاق روند ه یتنس هح زج هقاذح و رد رد نطبرب ندنسهلسق دایا و ردبدج اش مات دآودوباهدننزز و همام |

 ھما ناسللا یصفو رو روند هنسهبوص بک هدنن زو نا (ٌقاذ) ماعط نم *یش یا ةقاذحهدنعام | ۱
 یناذح و نایقاذطا قصماو دم و روند هغاح نیکسکو حف یا ناسالا قاذح و "قاذ هلا لا رونل واقالطا |

 روند هن رل هچ راب تیا شلسک هدنز و باغ( قاذا وهدنز و باتک (قاذطا رد راثدح قاذح ن دیج نا 1

 قاذحا لبح لاق و اعطق یا اقاذح و اقاذح لبطا تکوت لوقت ردیف دارمو هک دنز وهعطق رد هقذح یدرفم

 هچراب هچراب بولیسک بیاهدنز ولاعفنا (قا اذن الا اقذح هنم ءزج "لک اسب جنت نا قذح عجب هناکقالخاک ۸

 قلذاتسا و قلزواهدننز و هحرحد لذا دیو هعطق یا قذحافلبطا قذح لاق ردهنسانعم قلوا

 هقلذح هدنن زو حرحدن (قلذهلا» رد هنسانعم كلتا اذا تقاذح هدایز ندن رادتقا هدهع دوخاب كمر

 هدننز و هجرحد ( هقزرطا ل هدنعام يک داوا قذطا رهظا اذا قلذح و .لحرا قلذح لاق رد هنسانعم

 ید هدنزوقض (قرطا هسبحو هقیض اذا هقزرح لاق رد هنسانعم كلا قییضتو سبح ییدار |

 یسازجا كن هنسنر و دربلاب یمی هدر اذا لوالا بابلا نم اقرح هقرح لاق ردهنسانعم كلو رود هلا وپرود |

 ا کر دچا ناف هتعمب كحاذا * ك رددنشانعم یدردشخ وا ناو 8 یو |

 یمهدام قرح وبشا ارز ردص وصح یانعم یر ره ن کل تولوا موس رم هدننروص دخه انعم یکیاوب هداروب و

 ردهنسانعم قادر 3 بوروس هنر یر یراشیدو ردعوضوم هنسانعم ترا رح عاقیا بیهل ریغنم هثیشرب ۱

 رانلاب هق رح لاق ردهنساعم ققا و فیرص هل مع" ییح هقح اذا لوالا و یناثلا بابلانم اقرح هات قرح لاش |

 کس یا نال وا هدن راشاب ناب لوقیلع رول وا هدنراشاب ناب هکروند هن راشاب قلی وا (ناتترالا) ةف اعقوا اذا |
 هل رکر وند همدآ نالوا شارا ندنرب یسهچ# وا ینعب ہد یشاب ینلیوا(یورضلا ) رولوا دنزجوا قایوا ۲

 نالوا هدنج وا یر كنجرو رونل وا قالطا هشنآ(ةقراطا )روند هنشيش بابکو نوسل وا یضرام رک و یا |
 یایاماد و قالما ةقيضلا یا ةقراحةأرما لاق رول وا راط یسیرجما كنجرف هکروند هنوتاخ قج هراط یرابعش |
 ندنح و ط زۇ كن وهش هدم امن نیس روند هنر وخ ولت وهش ور هتروعنالوا رردنا عاج بوتاپ هرز وآ | 1

 راجا ندنصرحو روز هلکلیا هشیدنا و رذح ندقلناب دوخاب ندقمادلروخ دوخاب ندکلیا دابرف رادتخای یاب |

 هرزوایناییتروعهقراح و روند هت روع نالوازا ردنابز و رازالدامادهن راوشموق و هلوا رروسهن رب یر یتیراشید
 روند هعاج نالوا هلغقلاموط دوخای ردعماو و رونل وا ریبعت عاج یکیناب هکر وند هعاج نالوا هدلاح یعیدناب |

 ۱۹۱ ) + ی +
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e ۸۸۰ e 
 ب لا ردهنسانعم كل | ز زو هلنیتهف (قوجلا) ةعاجب یا سانلانم ةقوج تئاح لاق روند هبیناسنا
 ردفص و ندروب زم یانعم هدننزو فتك( قوال وهدنزو رج ا(قوجالالاماذا عبارا بابلا نماقوج ههج و
 ا قوجا لجر لا روند «یثک یینوب نوغو قوجاو روند همدآ لرودو یرکا یضوط هفرطر یزو

 قمرقیحو مهعج اذا مهقّوج لا ردهنسانعم كمردکیرب یسان هدننزو لیعفت (قیوصلا) قنعلا ظیلغ یا
 لج رلاق روند همدآ یرکآ یراهکچ هدننزو مظعم (قّوحلا) جو بلج اذا هیلع قّوج لاق ردنسانعم
 «قوبهبحا» اوعقجااذا |وق وج لاقت رد هنسانعم كمك رب سان هدننزو لعفت (قّوصلا) نیکفلا ج وعم ئا ق وح

 آی رع یوم كرانوب هروک هنناب هدهدامرس كفلوم * هنسانعم رافلاءرخ روند هنسح هراف هدننزو نوب اريح

 هک ةلمعلا ءالا لصف زم ىلاعت هقيفوت زجن ردظ وحلم قلوا یطبن ىك و بّرعم ىیك بویلوا صلاخ
 دغلعص بلق بول وا لدکت هلسپسیدنقیص ر دوخاب لخ هدننزو هجرحد هلا هثلثم یاو هدح وم یاب (تقنبح ا) |

 هکر دیدآ تابنوبشوخرب هلنیتصف ( قبلا ) رجط وا ل نم سفنلا قیضیهو ةقثبلا هتذخا لاق روند فارسیده 
 ج وذ (حاسقلا قبح ) و(ءاملا قبح ردنابن یرلکدید زو رای تابن و رول وا هییش هنابن یراکذید مامن روند توف |
 لیفلا قبح دوخاب هلا هحوتفم یاف (انفلاقبح)) رد رلکدید یسهنان ناب و یزوپرایوص هکر دیعما یربن |
 (رقبلا قبح) ردناب یراکد د هقبت را و هکر د فساصت رب (یعارلا قبح ]لرد راکد د شوکناح رم هکر دیعا شوج ز رم |
 رد زو راب هجوق هکر دیم ورم (خویشل | قبح )لرد راکدید هب دا اب یراص ویزوکر غص هکلب رد ه.داباب کرد وبا ۱
 لفنرقلا قبلا ) رد راک دد نکلسف یناطاس هکر دمرفسهاش (ینامرکلا قبلا و (یزعصلا قبل اإل €|

 ردیعون نالوا لوک ام ندیکم لقم ( یناصرلاقبطا رد رلکدبد یتوا كسمو یزوب رای لفنرق هکرد كسه رف |
 ردلمتسم هدنعف یک و نویق و هود یژک اروند هغروص وا هدننز و بارغ (قابطالو هل سک كناح (قبلا)) |
 هدننزو باغ (یابطا) و هدنزو فتک (قبطا) و هدنزو قبس (قمطا) رکذ یساکرولوا ردصم قابحو |
 و د رج قبحو طرمض اذا یناثلا بابلانم اقابحو اقبح و اقبح ربعبلا قبح لاق ردهنسانعم قمروص وا اورغان 

 ح ۱ )ا لاو لیل-اب و د رطاب هب مض اذان الف قبح لاقب زدهننمانعم قمروا هلیسهلوقم یچماقو
 روند هت روع ناغروص وا هدننز و ماطق (قابح) ربع ةطرمض یارنع ةقبح یواسیام لاقت ردیفدا مو هدنز و |

 با ضدوخاب هدنن زو باتک( قابح )لر ون د هام رخ ر کس نج رب هدب : زوریب ز(قسحقذع ) قابحاب ةمالل ن ولوش و |

 روند هنادان و لهاح هلناصف (ةقبط ال روند هکع روب هلتعرس هدننز و یکمز ( قبال رددآ نطبرپ ندی هدننزو [
 لتعلا لیلق هدننز و د رص( قبا )روند همدآرودو هل د دشت كفاق و هلنبت سسک(فقبطا )لهاح یاةقبح لج ر لاق |

 بودا تلوهسو تم الم هدننعص هنس رب مدآرب هل رسک كن هزم (قابحالا) رد هقبح یینّوم روند دمدآ نالوا ۱ ِ

 مدآرب هدننزو لیعفت (قبجنا) اوداقناو اوسلس اذا مهدنعامن موقلاقبحا لاق ردهنسانعم قلوا ردنا دایقنا |

 هعاتمقبح لاقت رد هنسانعم كليا نیتم نیتمو م کح یکی کرک یشیا بوردکیرب ینیعاتم و لام نالوا هدنکأرب و ناشیرب ۱

 سنجرب زو سلم (قلبط )رم داصا قبعما نیس ردن دال هدنز و ث (یقبحما) هما ر کحاو هعج اذآ ۱

  10 Eeeرفصع (قبدطا) روند هننالوا زسهثج و هدرخ كنعسف یکع لوق یلع ز لپ |

 (تشدنلنا) و هدننزو هقودنص (ةقودنطا) و هللا (ةقدلا روند هرودو زانقط جاب وط یسهدوک هدننزو ]
 قادحا و ردیسنج عجب هکر واکقدح یعجب كن هقدح هنسانعم نیعلاداوس روند هنسهرق لزوک هدنزو هلینز |

 ردهنسانعم قماش وق بودنا هطاحا یفارطا كنهنسن رب هلبصف كناح «قدا# هل رسک كناح رولکق ادحو رواک |

 رظن اذا “ثلا قدح لا ردهنسانعم قاب ه هنسنرب و هاوفاطا اذا یناثلا بابلانم اقدح هبموقلا قدح لاقت |
 (قادحالا) هتقدح باصا اذا انالف قدح لاش ردهنسانعم قفقوطاب قمروا هنهایس كنم زوک كنهسکرب و هیلا |

 لا ردهنسانعم كلغ هطاحا یتفارطا كنهنسنرب هدرلنوب هدننز و لاعیعفا (قادیدحالا) و هلب سمک كنهزمه |

 تقدحا لاق ردهنسانعم قلوا مجاب ولجاغا رازنچرب قادحاو هباوفاطا اذا هاوق دودحاو هبموقلا قدح |
 قردان وا هت وای رب یتیرافابق بودراب نی راز وکه تسخ لح ول واهدننزود وعق (قودطا هَسدح تراصاذاةض ورا |

 ضبرلا هدساسا ردزاحجم یلوق تیلا هداروب ۱,4! فرطو هینیع عتق اذا اقودح تیلا قدح لاقب ردهنسانعم قاب |
 ولوص هدننزو هنیفس (ذَسدحا) ردءربس فورعم هکروند هناحداب هلنیتصف (قدطا) ردمو سرم هللا ونع

 هلا زا وید یفارطا دوخاب روند هناتسپ نالوا قلجاغا راس و امرخ لوق یلعردقیادحیعججرونی هب ها ولجاغا ۱
 ةشدطای هتأر لاق ردذوخأم ندنیع قدح یع وم روند هنسهعطق قلامرخد وخاب روند هناتسب نالوا دا

 )ای( 



 هد ایه و ۱ ات

 | رد راکدید یجاغا EE ینرف دوع ناعشیش راد ردلکد یراکدد ناعشیش رادو و ردیمما جاتا لاکر ۱

 مق وم كرکو هداروا كر کن نکردن لا ی اوج دام د ابا
 ه دن رات مومن ر یدلیا راجات هعبتت بودا شید رحابخ یرتفو هلکمالبا ناب و رک دهدعضوموب قحل وا یرکد

 هدنخ رات دب وم تلم تیاهن راشمالنا یدصت الصا هدراخ رات راس بودا افتکا هلنابب یتسهنس یراروهظ نامه
 یل م: لع باغب ةما رهو ج رفالا ن م دشا مه و دم رلخا یراصتلا مانع لوا و هلی هرابع وبشا

 مه و ناذیتسا ریغب رخالاراد مهدحا لخد و یلبت نایلا مهبلع اهنوکز نی لب مهمايت نولسغیال مینا مع زنمو ءاغاو
 که دنسیلاع سلدنا هج ه ۳ ندنخ رات زویکیا هدفلس هصالخ » سلدن الا لام یف دالب مهل و عاهبلاک

 ندناف ص ولقع یک ماه و "دشاندنس هفاط كنرف رانا و ردشلنا روهظ یسهشاط هقلالج رد رلتهج كنلفو هسذارف |
 قلج تیابن ردندنلبق هقمارجو هسلاطبو هقلام هتبلا رویزم ظفلو رایدا موقرب راد سو رسدوخو شارتانرود
 هقراع اد هدنرب كناتک ایفارغج هدعب ردک رک كا تاسف نداروا هقناط لوا ارهاظ هلغل وا هیحات رب هدسلدنا

 هاب رکندا وددخ نو یار (یالجا) رول وا نرم هة رایاد هقلالج سپ ردشل روک یغیدل وا یمهمناط
 بصع اذا سوقلا قلج لاقت ردهنسانعم قمراص ریکس هاب هدننزو هجرحد هجا رون د هریکس نالیراص

 هلع قلی و رون د هناتفق نانل واریبعت هماپق ردیعچ كل هکر د هنسانعم قمالی هل رصف كيج (یمالطا ) قالا اهیلع
 | هرهم ردقلا و هدرخ هدرخ هکر د هنسانعم قدن هدننزو طبالع (قهالطا) رد رغم هلب ید قلج ارهاظ ردیب رم
 | اهلج هدنمج روند هنغمو كالا هکیدا هلج هدیسراف ییصا و راراتاهلبا كفت الاح و هلا هرکناک هدفلس رول واریبعت

 تبسانم هدنشب قمو هللا روک ذم هرهم ردذوخأم ندنو یقالطا قهالج رول وارببعت ههلوج هکگناح و روشد
 "ندا روهظ نکروناسق بولیچآ یی وق كلوب هلب رادعف كناب و رامال و كوج قلبناج) ردهلهتهج تروص
 | ندننوص كنسعابق هکر دقلب یر و ككنس هلجآ کردن لج یر زدن وفم ندهلک یکیاو و رده اکح ندنسهقارط

 | (قیلفنطا )قللنا ةثیسلا یا ةقنج ةأرما لا روند هت روع برشمد و یوخدب یدنن زو هه( نقش لرد هاکح

 كنج هکردتل آر هدفلس رد راج هل مسکو یصف كيم (ینصلا )یدنل وا رکذ هکر دهنسانعم قیلفعج هدنن ز وریفدنق

 نال وا یسراف اضعب و ردب ّرعم رانوب و رار د ځد قونم* ردیلد, كن آپ وط الاح یدبا راراتا شاط هلکنا هدنماکنه

 . لصاح هکردکعد م هنسنوا بع هنن هنسانعم یندوجاام رونل وا رکذ هرز وا قلوا برعم ندنظفل » كين هچ نم

 | ندرکذ یظفل رک ذت دقو هدننرابع اهتیسراف رکذت دقو كفلوم + رولکق یا و قناحم و تاقنمم یعجج ردانعم
 یغیدل وا تغل ید قیلصم هلمال ارز ردبلغاو و رول وا یلعاف بئان یظفل اهتیس راق هکر دلم قمل وا لب

 قل وا لبقتسم لوهح ندرک ذو یدلیارک ذاضرم هلي س هغیص لیلقت هلغمال وا "یضم هدندنع و یدشلعا تل

 رک ذیساک ردص یدوب هکر دک درول وا رک ذم البلق و لیلی وأت تلآ ردیعاعم ثن وم یسهلک قرص هر دلت ید

 | ناز كنون بول وا هیلصا كم یهک ءلرانل وا بهاذ هنتیب رعو ردم ولعم لاح هر وک هنغیدل وا بّرع» «یسراف سپ
 ا یه و روند ریاضع هدنعج كل روعضیع هکدتن هل.طوفس كن و روند قا هدنعج ارب ز یدل وا بهاذ هنسلوا

 رول وا ندنسهدام قنج هکیدل وا لث ات هنس هدایز كنون و كيییکو یدل وا بهاذ هنس وا دیاصا یوو دناز لوم

 ندیسراف نونجتم راضعبو یدلیا تبث هلبناونع قونجم ءاّرفوو ردصنام هنتب رع یدوجو كفاقو ےج نکل
 كين كچم” + راضمب و ردعالم هنلوف قونجم لوقو و ردانعمرب یکخرچ دوب روند هال ود هکریدید ردن زعم
 ی ّرعم تابنح* هدنآو ردح ورشم هدعطاق ناهرب کت روند هب هدیعش هل وکرب كيم و رايد د ردب زعم ندنظفل

 انا هلیسهلک انا هدارو و ردتالقحا برقاو و رایدند قنصم هلس رعتو فیفخت لرهدیک ر دتبثم هرزوا قاوا
 موسس هرزوا قلوا نکا ندنریکذت شن ات بولوا هدنزو لیلعتف هدحابصم و ردطلغ سه یندوجاام

 یا عالانبا لاق و قنج هلصاف لیعفن هنزوو ةاز مبل لوق نم موم واسم واو ی دهم اوه و قنا یه لاقیف و
 تاقىم مجلاو لآ هنال لا رسکب یتنحم لبق امت رو نونصعو نین لاش اک قونصو قبنمم لاش
 نوقنجیاوقنجدق لاق و ردظ وح قمل وای عم یسراف ةنکنم قدم و هکر د جیم + ردموق مهلت رابع قجانمو
 ] ىي” و قسنحت و قنج سپ ةيلصا ملا لعج نم دنع ةقنحم اوقنح لا و قلاب اومر اذا اقبح اوقنجو اقتچ
 | ن هللادبع دعوا نداهتف و رول وا هنسانعم قآشاط هلا قشم هدننزو هجرحد هقنحم هر وک هر د رد هیلصا

 | هیحانر هدنسهکل وا سرافو ردعضومرب هدنسهکل وامزراوخ هدننزو نامتع(ناقنجال رد وسنم اکا قنا ىلع
 ۱ تعاج هلرصف مج (تفوجار دو قز هدنساضق سخرس ین هل نیک نوا یف ا (ناقنجا) ردیدآ
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 | وهیلبا قالطاو ضیصخت های هوا كنا قوهرجو نایک توا ی قوم هاست و نش وبن لاما | هکر کما
 مدع و یزاوج كحسم هرزواران وب ردف رحم و ذوخأم ندنآ زم کید د نیچلاق م هکر رد نیچراخ هدرېنلا ءاروام و |

 هنل وا لعو طبض ه رزوا نمرب رفت هلغل وا رشک فلاخت هدننمط ینا كنو ردح ورشم هد هبهقف بتکی زاوج

 (قزولجا روند هیلک عونوب هلرسک كيج < "قمرا روند هریکس نالیراص های هلی رسک ك يج (یقامرجا) |
 رددآ هیحانرب هدنساضق رولاسن و زدی ّرعم یسراف هزوک روند هنسهزوق قوم هدننزو رهوج هلا هم یاز

 هدنساضق تارهو ردنداروا "یزوطا هللا دبع ندم نالوا ینلّوم كناتک مات فلتخلا و قفتلا هدش دح نف

 رده رقرب هدنساضق نادم هدننزو ناولې (ناقزوج) ردنداروا ق زوم لا دجان قحا ندندتدح رده رقرب

 دتأر لو هنسانعم صقروند هکشوک هلبعف كنيس و كيج (قسوطا) ر ديما تربشعرب ندنسهفئاط دارکاو

 لیجذو ردسقل سم نب دم ندنیثدح قسوجو ردي عم یسراف هسوج و هکر د جزم + سصقلایا قس ولا یف
 ر مضلا مهار با ن لع نب لیلخ رده رقرب هدنساضق ناورهنو رده رقرب هدنساضق دادغب و ردهبرقر هدنساضق

 | یرو ردهب رقرپ هدشنارت كاللا رنو رددآ هعلقر و رد هب رقر هدنسوشراق سببلبو ردنداروا قسوا "یرقلا

 | ندنوشروق هدنطسو یدنل وا ان نوجما هفیلخ ردتقم هکر دیعما یارممرب تار صحرا

 | كنیس و یعط كيج (ناتساوج) یدا لقشم یلوط عارذ زوتووا و یضرع عارذ یمرکی هکردرا و هکرب رب لوم
 لاف (قیلفعخا)) ردندلاحر ءاعما هدننزو رفعج هلا هثلثم یان ( قثعج )ل ردهرقرب هدنساضق نیارفسا هل صف

 دما لاقي ردشمافل وا ناب یذخأم ن ركل رد زعم دوب روند ترو نامزد لکیهلآ ةيظع هدننزو لمبجز

 | ملا ةرثک یا قلفج زوجملاش روند هب یراق هجوق نامش هی هدننزو رفعج ( قلفج ) دهظع یا قیلفعج

 ۱ | هلیهج و ایر و قرز دار هکر د هنسانعم كلا شروتسوک هقلخ هدنرلتلاح ملکت و یشم هدننزو هجرحد (ةقلفاا)

 هلددشت كفاقو یرسک كيج (ذَقحا) ینارب یا یثلاو مالکلا ىف قلفح نالف لاق ردکلیا ملکتو كم رو

 | بابلا نم اقج رتاطلا "قج لاقت ردهنسانعم كلئدح یعسق شوق هدننزو "قد ( "روند هەتا هجوق كب
 وه لاق روند همدآ قاتلش ناغرغاج و رددآ یمارحرب ندهرهمون هدننزو لجرفس (قبولج» قرذ اذا لوالا

  بلطا یا ةقبللا هذهام لاق ردهنسانعم قمغاب بو ضاچ هدننزو هجرحد ( فقبلطا ۸ بلحم یا قب ولج
 | دس و تخنرونل واریبعت نازبارط هلفرحت هکردبرلکدند نی زا رادهدیسراف هدننزو رفعج ( قفلطا ل ةصضلا و
 | هدیکرت هکر دمولعم ءاع و هلیرسکو  یصف كمالو یعض كيج و هلی رسک ك مالو كيج( قلا وا رار ر وچ هنر رانک
 | ردتاقلا وجو ردقیلا وج و هدننزو فئاصص رد قلا وج یعج ردب زعم یسراف “هلا وکو هلاوچردف رظیراکد.د لاوچ
 | كنسسهطوغ دوخاب كماش قشمد هدننزو بنق قلج و هدننزو صج هل رسک كن هددشم مال و كيج (قلح)

 هب هود اکر او ردیدآ هیحانرب هدسلدناو رولوا هبیش هبادغب هکر دیعما هلغسنجرب هدنم هدننزو صج قلجو ردیعسا
 اقلج هسأر قلج لاقت ردهنسانعم كلا شارت شاب هدننزو قلح «یقلجا) ردندنناوصا رازآ و رجز صوصخ
 | لاش ردهنسانعم قجآ ین یتیراشید لوا هلکلوک بود رص دوخاب نیر تروع ناوسن و هقلح اذا یتاثلا بابلام

 ۱ ا ر اذا ج لام رد هنسانعم | شاط هلا قين و تفشک اذا اهایانثو ابهعاتم نع ةأرلا ت تقلج |

 | (ةقلجاإ) ردذوخأم ندنسانعم فشک ارهاظ ردهدل وم نکل رونل وا لامعتسا هنسانعم ےلص قلجو قینجاب

 |( قال ال ةعلج یا ءاسنلا نم ةقلج تءاج لاقن روند هرلیراق ایج یب زسهدرپ هکر دبفدا مو هدننز و هعلج هلناصف

 !قلج هقالج لصا ةقارج یا م ةقالج ه امام لا ر رونل وا قالطا هنسهچراب تا هج زج هدننز و همام

 TE هصج هلن سمک كنهددشم مالو كيج (ةقللا) هنسانعم هشارت روند ه یتنزاقندنسانعم

 ۱ وزر هیق فا (هیقیاچل روت د ماقا هجوق كيو «یراق هج وق كب رول وا دن كه یاخوا

 هدفلس هکردیفدا مو هدننزو قن (قیلصلا) ردهدلبرب ندنلاعا ناتسصس هلة كمال (ناقلاح رددآ هدلب رب

 ۱ و شپندنشاوا لف کا توط رکص یدا رارات آ راشاط یربا هلکن آیدا كنج تالآ مظعا ا

i RE۱ ینون ك قن دوخاب رد زعم یک یقینجتم دوخایرولچآ یکه چاپ رارب  

 لجرلاق هل وا راچآ بور, یک جوباب یتیزغآ | نکر لوک هکر ون د دمدآلوش هدننزو نیکسم (قیلحا) ردهلدبم اما

 هک وا رهاظ یسهن وا لراشبد نکرلوک هدننزو لعفت (قلصلا) حلا دنع هغ فشکی یا قلح ناکاذا نرو

 | سارضالا یصقاو دب تح كصحلا ین هغ حب یا كحلا دنع قلوه لا ردهنسانعم قج بورا ردق

 و یلاچ هدننزو 0 17 ندیاسانمم فشکی رارامعتسا قتل هنسانعم ءانقسا كنم هکر د د خا

 (یینکیرب)
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 لعاف سا ( یرفثلا  "یش یا قورفت هلام لاقب رول وا هبانک ندهنسن ریچان هلا قورفث و رولک قیرافت یعج 1

 (یقرفشلارزدعب برب لیا قرفثم نیل لاق روید هد وس شمامراو هنن دح دروغو یتعی شماع وا زونه هژیس هی

at ۸۷۷ Fem 

 | قدا لاق رد دنسانعم كعا ینوشوا سان دنتسوا كمارو تخرسا ادا هاتان زب تفرش لاک رد
 مدلوب رک امن و بابن هلدب اب یسان یتعی نیریغم یا نیقدشنء سانلا تدج و لا هنمو او دنا اذا سالا كيلع
 مق هدننزو روفصع هلاف (قورفللا) ردیعتا 4 رق ویب رب صوصحت هنس هلق سود هدننزو رفعج (قورت)
 دود رزق بدوا تاور لوا لوق ىلع روند هب هنس قشیاب هدنزرط لو هدن د كنامرخ هکر دهنسانعم هرقلا

 هناهلبا هدننزو هلزاز هلفاق (ةقثلا  اق رفثم راصاذا نیالاقرفت لاق رد هنسانعم قل وا قرفثم دوس هدننز و ح رحدت

 مالک هک هلوا مولعم ےلا لصف ي ةقاملا مالك ماکت یا لجرلا قثقش لاق ردهنسانعم كوس زوس

 كيجو هدننز و ره وج (قبوج) هلوا توص د وخاب بّرعم هکرکمزلوا عقج هدهدحاو هک فرح فاق هلعج هدي ع
 ناحهاشو مو ردندار وا "قیوطارهاطن لعن دجا روهشس بیدا رده رقرب هدنس هح ات فسن رد هدزایز هلی

 هدننا رت رواسب هدننز و هره وح (دش وج) رددار وا قبولا "یلعن ےھت رکب واندمالعا ردعضومر هدنساصو

 ةثلثمیا و دحوتفم یاب و هموصم مج (ةقیخا) ردنداروا "قب وخا بوبا ن دج ا نب دم ندنندح ردعض ومر

 ردب رعمای ر ود نم ظفل ارهاظ ءوسلا ةأرلایا ةقثبنج یه لاق روند هتروع راکه مارب هدنزو هقشب وا هلبا هنک اس

 ردرلب "رعم هنآتالک راسو و سپ یدنل وا رکذ افنآ یقیدلوا عقج فاقو مج هددب ىع ظافلا ار ز رددلومای

 ردهدلب یکیا E le نو یدنل وا یک یار صالباح هکهتن رددآ هدلب رپ هدقسشم هلک كلاب (یقلباح) ۱ د

 هلرصف كن هثلثمیا (قیلثاطا) ردد وج وم هدنآ یسهلج كن هين وکر وص ردهدننناح برغم اضلباح و قرشم اقلباح
 هد هک اطنا کروند هن راس ر نالوا نک هد دادغب نعل هدمالسلا ةن دم ندمالسا دالب كنسهفاط ی | :

 هلغل وا مالسلا راد دادغب دفاللا راد هد تا رول وا بوصنم ندنفرط كن آ ییعب هادند نی اش رطل نالوا | 1

 یم هنر ندقیلئاج و یدبا ردبا تماقا شیشکر هددادغب ندنفرط یی رطپ یتعی ساباب شاب نال وا نکقم هد هیک اطفا | 1
 ندنفرط نارط» هکر د فقسا هرکصن دنا و رول وا بوصنم ندنف رط قیلئاح هکر وند نارطم هسابا نالوا نود |

 ردینعم كيل وت اک قیلثاح هروک هنناب كحراش » رد ساعت هدعب سیسق هدعب ردشیشک نانل وا لاسرا 4 هدلب ره ۱ :

 ساعشو كتاب قیرطپ الثم ردب عم یع و كنهروک ذم ظافلا ا رهاظ رد راک دتا ریبعت س ولسن وق ییعب لشق الاحو ۱ ۱
 | نارطم ابلاغ رار د ديل وب هزم هنیک و راردتوپسد هنیک و ش ويفسد دنیک كران و هدنناسل مور الاح ردی رعمزوقنا زا ۱

 فیغر روند هكا نا واریبعت هدرک هلی كلادو كيج (ذقدرط )رد رعم شيشک سیسقو ردی زعم كنو أ
 هدننز و هقدرح لا هم لاذ (هفذرطا) ردعاشرب هدننز و قدزرف (قدنرطا را ردیب رعم یسراف هو ورک نیا ۱ :

 ددا هروحو درا هد رو هسانک (ةقارطا) روند هنشوق هود كاکرا هدننز و بروج «قروطا# ردیفدامو

 كحراش + هنم یشیا م ةقارج هیلعام لاق روند هنسهچرا تا یوزج و لیزهیا ةقارج لجر لاق روند |

 (ذقمارطا ) رون د هثیش هد رخ و كچوکر دی رعم یسراف رج ارهاظ ردشمالنانای نکلردب رعم هد ران و هر وکه نایب

 یناغمرا رددرفم یناقمرج رایدا نک هد ی لنو هدمالسا .لئاوا هک ی دا موفر ندچ هدننزو هقلالج | 1

 "فخ هر وک ن رلناب كتغل لها هک لوا مولعم روند a N نالیک هرز وا فخ هدنز وروفصع (قومرطا) هدتز وا ۲

 راد ع هرات ردقحهل وا ت رک دنک-الاخ کروند هنناق قابا ندآرتس ییسهقرا كابا بولوا ردق هغ ويط ۱

 رارد قوم هل رعت و فخ هدي عو هزوم اکا هدبس راف یدا راریک ییاق قانا هن وکر دصبق ی وق هنر را ۱ |

 زادېچ اکا هدیسراف رولیک هرزوا فخ هکردی زعم هزومرس قومرجو رار د قاموطو كداو نافوص هدیک رو ۱

 هن را هه اطییاتس ور و هک ارت هدرارب هنواندسا ویس كانیل وطاناو راردنارببعت لدچ رانا وسنو همزج هدیکر ترار دید
 هغاباتاقر لصاما و رددودعمندنماسقا همزج لواو رد راو ید ییاق قایا هل وکر رونلواریبعت لاتسو صوص ق

 هسرولیک ییاققایا هل وکره دن رز وا كناردو دقوم یکت سم زید لاین یا ن روندفخ هنالکا ۲

 ندنماسفا "فخ هم زج هدنسهدام چمک ر دط زم یلو اف دوز همزح و یکه مزج مزارون د قوهرج |

 زغلوا قالطا فح هسرولبک ندنرزوا تسم هسخو رد بم هنبرامتعا یکی دلیک قالبج نکل یدنلزوا رب رحت 1

 تحاصعرول وا قومرج یهدنتسواقومو فخ یکه دنا هسیک تسمیکیا ندنرزوا یر یرب سپ روند قومرج |
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 < ةثلثمل اءاثلا لصف جی

 ج د

 و انت دکلی هد مدارا یخ یفا کا م دق ےکح ما سخامو ارا عاّزخا ےہ کین

 نالوا یانو لصالایف یظفلقایرت ارز ردم وقم ندا هیعست هلنا قایرت و یدل وا لماک لب اهرو نم مول ر
 ةع دی ودا هلا دم اءاقو روند هس نالوا عفان دنعد] هیعیس ما وه ارب ردبک ندنسهلک |ءاق هلی هلک ازت

 | ریست هل او بودا بیکرت ندنغیدل وا دوج وم راهصاخوب ی E ه ه ورشم

 اهر وا ین لنک ردق هنآ یتلا لمعلا دعب رو زم قایرتو رایدید قایرت هل رعتو فیفخت هدعب یدلیا

 مدېمد هکر ول واندنن وق ناوجهزات ردق هب یم کی هدهدراب دالب و ردق ه هنس نوا هدر اا هدعب زل وا یرثأتو

 فوف و نس تدم هنس یمرکی هد هزراحربغ و هنس نوا هدهراح دالب هدعب رول وا هدقلوا دادزم یریثأتو یمکح

 3 ا یعامس اس تولوا فاضت هوم هدعب رول وا هلان لع یک
 لوا دارم ردشلک ہرکص ةنس ناسکس زویکیب ندنآیسیر و رو رم یر بول وا ممکح یکیا سخامو ردنا نیصوت

 | هدناسا رخ بنا نور نیک لمقو یر نت ندا م قایرو ردن وګا ناي یتغیدل وا

 ۳ قالطا قار ەدە هداب و ردیعسا كنار صوص# هنس هلسق حرزخو رددآ هرقرب هدنساضق تاره

 كنشاب زوما هل روقچ زاغو ردلکدیاحیعض كنات هدنو و هلع كفاق و ىح كنات (ةوفنلا) روند ید قار

 هلیء دقت كناب رولکقیارت و رولک قارت یعججرونل وا ریبعت یکیک كح رب وکو  یربنچ نوي هکر وند هکیک نال وا هدنن
 یافت تا و رعنا مظعلا یهوهنسانعم هتوقرت تبصارلربدفاقرتهتیقرتراب صقر ز ردهولعف یز و كنو و

 ۱ | بول وا یسهدام قفو یرک ذ لح كنهدامو اههاص یا ةبعکلا یافیت لا ردهنسانعم جاع و وشرق هلبسسک كن

 ۱ EG هدننز و روفصع ( قورفتلاز) یدلیا تل ید هدارو فلوم هدهلیسهنظم قمل وا هیلصا كنات

 هلرصف كنات (ق ةاتفتلا)ل هنسانعم هرقلا عف رولوا هدر یکیدت ییوج هکروند هب هنس قشپاب یک لو هدنشاب

 قو قاتفت برق لا روند ه هود هدنور و تسج هلیس هين لعاف ےس ۱ (قتفتلا) و هلبعص كنان قنافتلا) و

 | فنع و هکر ح یا 2 ةعد رس ةقتفن هل لاق ردهنسانعم ی هحرحد (فقنفتلا  عیرس یا قتفتمو

 | ةیاکح هکرد هنسانعم كعش ود هنسفرپ ندرب كسکو و افینع ریس یا قتفت وه لاق ردهنسانعم كعرو هلئدش و

 لاق ردهنسانعم قمتاب ورحا بونل روقچ دز عقو اذا لبطا نم "یشلا قتفت 7 لاق ردف رصتم ندنناوص

 | دومق (قووتلا) و هدننزو قوس (قوتلا) ردیشوقوص عون ر هدنزو حرز (قلغتلاژ ترانا ءانیم تفت
 |ةووتو اقوت هیلاقاتلاش ردهنسانعمقل وا دنم وزرا و قاتشم هلناصف (ناقوتلال و هدننز و هباتک (ةقاشلال و هدنز و

 | قمثیچ قوا نالوا بولطم نکیا رردشراق هنوا یر ینیراقوا راقو قاتشا اذا لوالا بابلانم اناقوتو ةقايتو

 | هنسانعم كلا تعرسو دصف هکلشسبا یشبا رو ةلاح الا دنع حرخ اذا رسیلا ف حدقلا قات لا رد هنسانعم

 | قفشا اذا فنم قات لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلتا رذحو ةفخو هلعف "هاذا "یشلا ىلا قات لاق ردلهعتسم
 | شاب نالوا یعبنم یشاب زوکو ام داج اذا اوتو اناقوت هسغب قات لاقب ردهتسانعم كمر و ناچ قوتو نافوتو
 كىاي شلروق و نووئشلا نم تجرخ اذا عومدلا تقات لاش رد هن انعم قمتیچ بوبانیق ندنکیک یسیتاچ
 ا با قوت 0 رک كنءزمه (قنالا) اهعزن دشاذا سوقلا قات لاق ردهنسانعم كمکچ توق شیرک
 هرادسک شلاق بولی روق یکی ندکل هتسخ هاف (ةق وتلا اهقا نعم نوتا قالا لا اردفدا رم هدریخا

 روند هکلیرکا نالوا هدکنکد هلص كنات (قوتلا) ضرملا نم نوهقان یا ةقوت مه لاق من یا روند

 هناب وا و یدا ناقوبت یلصا كنو روند دمدآ یحصاریصص تولا هلتدش هدننزو نامیه هلا هددشم یاب (ناقیتلاو

 هب هنس قج هنلوا اهتشا تیاغب هدننزو مظعم (قّونلال بثولا دیدش یا ناقیت وه لاقب یدنلوا ماغدا و بلق
 قهر کهن کت كناب و یصف كن" (یشا) ب دما ءاثلا لصف روس یهشم یا قّوتم “یش لا روند

 راک ذن قابلتو قبثو اهعمد عرسا اذا یناثلا باسبلانم اب نیعلا تقبث لا ردهنسانعم قمقیچ هلتعرس
 هژامژنک و ه رج عرسا ادا اقابلت و اقبث رهنلا قبث لاه ردهنسانعم قا هلتعرس بولاغوچ وص رهن هدننزو

 ردیعما یداورب رکیداو یداورب هدندرو لیقعون و ردیع#ما یسرف كفرطن دقنم هدننزو بحاص ((قدا)

 قاب هلتعرس و تدش روم هلیصف كناث «قدشلا) لئاس یا قداث باص لاق روند ه هنسن یجقآ قداثو
 یداولا قد لا ردهنسانعم قفآ بولط هلا وص هردو دج اذا لوالا بابلانم اقدث رطلا قد لاق رد هنسانعم

 یننرق كنهحاذو اهلسرا اذا لیلا قد لاق ردهنسانعم كمرویلاص هناب دوخاب هیشوق یرلثآو لاس اذا
 ویلس توالیعلاص یرلنرف ران ویو هدنزو ق قد لاعب 2 ۱ و هو لاک یادت الا ]انف انا هاشلا قم لاقب :ردهنسانعم قمران

 ) رد هن سانعم (
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 دسف اذا لاسلا قاب لاقن ردهنسانعم قلو الهو هبتو دساف لام و اش مولتقف اوعقجا اذا هيلع مولا قاب لاق |
 لاق ردهنسانعم یزدان نامه نسروتسد هتیعجر دوخاب هسلحر لوق لع كلبا یذعت همدآر وراب و

 لاش رد هنسسانعم قلروغوا هنسنرب ندهسکر و مونا ربغب موق ىلع مشوا ناسا ىلع یدعت اذا نالف قاب

 ۱ تقابل لاق ردهنسانعم كعثربا هبهاد و تفآ )هن هسک رب یدو هدننز و لاعفا (یاینالا) ےھقرس اذا مولا قاب

 ردهنسانعم قم ردلاص ابا یف تیز رند هتیعجر و ردشلنا رارکع ین فلؤم * مهتاصا اذا موقلا ىلع ةقنابلا
 (تقابلا هل اذا هب قابلا لاق ردهنسانعم كليا ظ همدارب و مےھنذا ریغب موق ىلع مادا نالف قابلا لاقت

 ه هنس تیق یو تفم (قابلا) ةمزح یا لقبلا نم ةقاب هدب لاق روند هتواو هه رپس غابرب هدننزو هقاط

 هدنماکنه عاچج هلب ران هرزوا رسکو  نوکسو هلا همم یاخ ( قاب قامنا) هل نمئال یا قّثاب عاتم لاق روند

 یا قّوبم مالک لاش روند هزوسلطاب و هدوهب هدننز و مظعم (ق وبلا ردهاکح یتوص ندا رودص ندجرف
 ترا اف عفو ا اذا ةيشاملا ف قوب لاق ردهنسناتام كمرک نیفربف ه نشا وم هدننز والات( قۋا از لطاب

 هج هتف و ض رام هه رشب رهاظ هکر ول ایفای رول وا هوکی کیا ردیدآتلع رب رول وا ض راع هناسنا هلدیتع(یقهبلا)

 | کرولوا دوسا یونر و ردنا تشن ندنس هبلغهرزوا مدكمقلب و بورا و هتدورب ناز زف نسل و و

 | هب هرشب رهاظ یرلتلع صر و قهب وبا رداقتمربق یهرشب بول وا ضراع ندنتطلاحم همد كنادوس " ها

 قم ندن هلا عفد بوللادغ یناوضع یاد دسل وا مغ اب یلتج وزا هد هنسن نالوا ادغ هوضع ردرلتلع ضرام

 ی عیج بول وا هدنجم ال وضع یسهدام كصرب رد یر وانت هدیسیکیا رول وا لصاح صرب و |

 رول وا ضراع دوسا قهب ند وادوس مد هج اکو رولوا هدند رهاظ و هدن رد یسهدام كقهب و ردنا رییغت و داسفا |

 لئامهضاب رکا و قهب هسراقبج نافرکا هدقدلقوص هنکیارب نب رز واو رول وا لثام هبیزمرقهاکو هب ورص هاکو
 ردی عم یسراف كهب هروک هناي كحراش » رول وا ریبعت قلشربا هدیکرت هدهنسیکیا ردص ر هسراقیچ ضایای و ۱

 یقآ لئام هترفصو ردق دوخت زود وا ریبعت یراتنم رغص هکردیعا مدنج زوج لوق ىلع ردیدآ تابنرب (رحعاقهب ال
 هدنن زو لقیص (قهب ردهنسذ یراکدد ی ب هنقایق کوه رام هلا رڪكلا زازح هدناد رغم عیجچ نکل ردراهناد |

 هدنضراسموق و ردنداروا لیععا ماما E دلوو قبلا نیا نردجنا ماما رد هیحانرپ هدننرق روب اسان |

 هن روع ول رهچ لزفكهدننز ورفصع(قلملالوهدننز ورفعج (قلملالو هدنز وج رز ( قل ملا رد دآعض ومر | ۱

 (قلب) و رددآ تعاجرب ندب ص قله و هلوا زفک و د یزوس هکروند هتروع قاشکی ول زوس قوجكو روند |
 رفعج قلب و روج بغض یا قلبب وه لاش روند 4 هسک طاش نان ضا و برمشم كات هدننزو جربز
 کلا ءاج لاقهنمو روند هزوس نانلیوس ةهجاوم ءراکشآ هلصق و یرسک كنابو روند هنالب و تفآ هدننز و
 یا قلاهبلاب ءاج لاق ردقلهب یدرفم روند هرلهنسن هدوهب و لطاب (قلاهبلا) رتتسیال ةهجاوم یا اقاهب
 فازکو فال هد وهب و رک یا نالف قلهبت لاقت ردهنسانعم كمعا ثاریکت هدننز و هجرحد (ةقلهبلا)) لیطاب الا
 ةيهادلا یا ةقلهبلا هتاصا لاش روند ه هیهادو تفآ هقلبعو ذمرط اذا نالف قلهب لا ردهنسسانعم كلتا

 یتبقل یا نالف ینقلهب لوقت ردهنسهانعم كعثروک بوشلو كرهدبا هباطمو شزاوو هدنآ شوخ همدآرو

 جدو هدنزو جرحدت (یقلهتلا) بذک اذا لجرلا قلهب لاش ردهنسانعم كئوس نالیو هناسلو همالکب
 دادغب هلا هروصقم فلا و هحوتفم یاب (قیهلب عماجإل بذک اذا لجرلا قلهبت لا ردهنسانعم كلیوس نالي

 یتوقو تبا هرچا رانیکا رول وا نوز وا ندکجب رم هکردن وا عونرب هل رسک كناب (ةیقسبلا) ردیدآ عماج رب هدنسبب غ

 هکرد هناد عونرب هلسمک كناب ( ةقمبلا ) ردعفان هن راتلع قتفو لیقو لصافم عیجو رولوا هدنوق كجم
 یلاعت هن ومب زحن راردارببعت كمد رم هدیکرت راراب ماعط ضعبو بودنا كم ا ندنآ رولوا لشیو كوي ندقچرو

 عبا را بابلا نماق أتءاةسلا قت لاق رد هنسانعمقلوط هلیصف كنهزمهو كنان( قاتلا ج ءاتلا لصف روح دا و

 (یتانالاو ان زحوا ابضخ "التما اذا اد ز قثت لاق ردلمعتسم هن انعم قلوا ردکر دوخاب بضغرب و التما اذا |
 لاق رد هنسانعم قمردل وط بوروق یاب و هت الم اذا هاقسلا تفت وخت یهفتسانس نچلی قر ی

 شاپ راشو عیرسهروشو مش ہد ورب( نالا )و سارو فنک (ققلال اف هل قرغا اذا سوقلا قأتا
 روند هلآ ۳ ؟ قان وا نالوا تراطش و شبنجرب و ّمشلا یلا عبرس یا قئتمو قثت لجر لاق روند هبهسک

 هنسانعم بضع تّدش روند هفلنغراط كب هلناصف (ةقأتلا) ابابشو اطاشن *للتع یا قثتمو قئت سرف لاق
 سینغام هکر دبکر ع یا ودرب هک ات (قابزلا) دوو بضفلا ةدشیا قات ه لاقب روند هکلکباجو |

 یا لصف و



AVE -اه  

 فاو ارزو لیعفت (قیلشلا) ردهدلبر هد رق باو الاباپ و دن رد هدننز وناولهب (ناقلی )رد هبرقرپا

 ردهنسانعمقمراکو ا بودا مح ر هر رهت جاس نیتم ه را ودو هنا نوڪ ا كماکوج و وق شل زاق هدر عالما

 حالصا هرزوا روک ذم هجو هدننزو هعظعم ( ةقلبلا ) جاسن تساوت ها اذا ةلهسلا يلا قلب لاق

 راریجا (قاقیلبالا ) و هدننزو رارجا ( قاقلبالا) قیلدتلاب ةحص» یا ةقلبم ةيكر لاق روند هن وبق شغل وا

 راصاذا اقاقیلبا "قالبا و اقاقلباسرفلا "قلبا لاق ردنعضتم یی هغلابم هتبلا ن برق SS زا وا قلا تا مین رو

 ققثلبا لاقت ردهنسانعم كفل هراکشآ بوقبج هغیحآ ندلح ۳۳ لو هدنن ز و اكن ا (یاهیب لار قلب ۱

 قاشکی ولزوس قوچ هدننزو جرب ز (قولبلا ردعضومر هدننزو رفعج ( قهلبا) ءریغنم حطو اذا ی رطلا |
 هلیس هل وقم هرکن اکو افت هلیعط كالاد و كناب (قدنبلا) یکقلهب روند هتروع ول هرهچ لزق ك و روند هئروع

 هنسانعمزولج روند هشم نانل واریبعت قدنف و ردهقدن یدرفمرولل وا ءرهمهکر وند ز ناد قلا وب هدرخیج هلبآ

 هن راخوفای كالافطانما دوس هلیغاب نوت ز یقوح و عنام یتسقوص برقع قییلعت هب وزاب ردیسراف ظفل هدانعموب
 ردهدنل زنم قاب رتریثکیعفانم راریدهتر هکیدنه قدن و ردعفاد ینغللزق كن رللبقو ییکلکوک كنب رازوک الط

 هکهتنردب رد لبق رب هکر دهطم نیا هلباه (هقدن و ردرت ی اما نا کا ی

 €( ةقدنبلا إل را قالطا هنن زب ناتک العا سنجر هدنزو یرفصع ( قدنبلار) یدنل وا رک د هدنس هدام دح

 .قدان هلعج اذا *یثلا قدن لاق ردهنسانعم كليا قلاو هدرخ هدرخ یک قدنف یهنسلر هدنزو هجرحد

 هلا دادغب هلبصف كناب (قران إل هيلا رظنلا ددحاذا هيلا قدن لاق ردهنسانعم قاب هیق هيق هلئدح هب هنسف رب و

 (ةعينبلا ردە رقر هدنساضق وه هل کف كناب (ناقرس ر ردیدآ هب رق رب ندنلاعا یرام رهن عقاو هدننلب هنامعت

 هنس هراب زب مب منالي روا هنتلآ یرلقتلوف كنس هلوقم ناتفقوو كلموک هدننزو همنع (ةقنبا) و هدننزو هنفس

 هنکر دنک | كناشدوخاب رار د جد هبل ہدی ع رونل وا رببعتیتلآ قتلوقو كتشخ هلا ریبعت یسراف E هکروند

 یزاغو هک رفو ندا کوک اشو هاب ر رج وا هلی ةقنلا و ةقينبلاعماو صیق لاقي هنسانعم ناب رج روند

 كنهعصآ و راربد ناتقین هنسکیا راردنا ریبعت هتفح هد هرلنآ ۱ هکروندهن رب كن هرب اد یکیا ندب وت مق او هدنرزوا

 بویلکا هلیصف كناب ( قبلا إل روند هراب وت هن اکی نتب هدنس هت روا كن روقچ یروکو كنآ و روند هنزوک

 هلوصومیا ةقونبم ضرا لاش هنمو لصواذا لّوالا بابلانماقن هيلا "یثلا قن لاق ردهتسانعم كمردشت

 (یقاسالاژ "یدولا نم ادحا و اک ارش سغاذا نالف ی قن لا ردهنسانعم كهكيد ران ادف ید را و هرمص و یرخاب

 قانبا (یسنبتلا) قن نمم لجرلا قنآ لاقم ردهنسانعم فلات درو اد هلبا هرمص یخدوب هلب رسک كن هزه
 هدنک ار یزوس و ماقا اذا ناکلاب ق قن لاقت رد هتسان عم قل وا مقم هدر ر و ا رعع قن لاه ر ردهنسانعم |

 | بوزودنالپ و ها وس و هعجاذا همالک قس لاغ ردهنسانعم كل وسراومه و ولتسعج و مانتوی ا نوش وز

 كنهسکر و ا اور اههنصاذا بدك یس لا ردهنتسانعم كمرو تروص هلت ز هجش وخ نوجا قمردنان ۱

 یهنسرب وهعطقاذا طوسلاب هرهظ قن لا ردهنسانعم قمرا نوزوا یکیزغا قلاب بوروا هلبا چاق هنترص

 ناسنلوا ریبعت كتسشخ هنب راتلآ یراقتل وق a GD ٴیثلا قن لاق رد هتساسنعم كما دیلقت

 | قچآو شیکک یتسبراقوب كنشکرت قواو ةقین هل لعجاذا صیملا قنب لاقرد هنسانعم قمروا هچراب روک ذم
 هلی كناب (قوبلا) اهلفسا قبض اهالعا ج فاذا ةبعلاقنب لاقي ردهنسانعم كلعا راط یتسیغاشا بودا
 لطابلاب یاقوبلابءاج لاقب رونلوا یتالطا هب هنس هدوهب و لطاب و زا ي ادیت هکر غو 4 یرو
 | هصح نالوا نمالفاصس الصاو اروز یا اقو قطن لاق رونلوا قالطا هزوس نالی فرص همزودو

 اروند ه یرو یراقدلاچ هدنلکش یراقنم شوق لری رکد و ردهدزنابز هدهلصف هدنو رونلوا قالطا

 ۱ + كب دوخاب روند هرومب ولقنافو ندا لوزن ندرب هقوب و ردهقو یرادرفم ېک ی رازون و هلرایشاتکب |
 | ةدیدش هنم ةعفد یا رطلا نم ةقو اشاصا لوقت هدننزو درص رولک قو یعج روند هنر کما
 ( قوبلا) ذیهاد یا ةا هتاصا لاش زولک قّئاو یعجب روند ه هیهادو تفآ (ةتئابلا) ةر أ

 تاموصلنا و "مشلاب ءاحاذا توب قوب لجرلا قابلاش رد هنسانعم ك كأ ادب تموصخ ورش هدننزو 0
 هرزوا مدآرب هسکرب و مهتاصا اذا موقلا ةقنابلا تقاب لاقب رد هنسانعم كعشربا هیهادو الب ه هسکرب و
 كن هنسنرراب ثامدآرر و ةسغ نم كيلععلط یا لجرلا كب قاب لاق رد هنسانعم كلک هج یناهک ان ندنتمس زمن روک

 | ید هام کلا لق هرب قحان یعدآر بوکی ر ساو قاحاذا هقاب لاقت ردهنسانعم قمتاشوق یتسهروچ |

 (لاب)
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 هک قبلا ن رهاقلادبعن رفظمو هق فاذا مالکلا انیلع قبقب لاق هنسانعم ققعاط بوجاص یزوس رول وا ردصم

nتبسن همش موق مو ردشغلوا لتق ینبم هلال هقدنز قفبلا ندجا ح#  

 لوقیلع روند .زوص شمکیر هرب و هلب سمک كن هم یا و یضفكناب (قثالبلا) روند هک قاشکی هکر دشفل

hv:ةعقنتسلا هایلایهو ةريثك قثالب ضرالاف لاق هدننزو روفصع رددرفم قوئلب روند هراوص  

 بلط هنسنر هلتک ازن و رکمندهدرپ سپ هجول یک هدننز و جرحدن هلبا داص (قصلتلا) ضرالا ىلع ةطسباملاوا

 قلوا بّرقتم هتعاج و سانورکمو فلطل و ًافخیف *یشلا بلطبیا نالفقصلبت لاق رد هنسانعم كما سسحت و
 امرخ نالوا لصاح ندنرهش نام هدننز و رفعج (قعلبلا)) سانلانم بّرفن یا قصلش نالف لاق ردهنسانعم

 یا قعالب ةنکما لاق روند هرلناکم عساو هلبصف كناب ( یعالبلا) ردم امرخ عونرب نالوا یمالعا كنسنج
 قلب ه لا روند هغل هجالا ولهرف ولقآ هلیعط كناب (دقلبلاز و هلنیتصف (قلبلا) ردقعلب یدرفم ارهاظ ةعساو

 رول وا ردصم هدرلانعمو وروند هفمرا وردق هن راقلی وا لیکس نالوا هدنغایا كن قلب و ضاب و داوسیا ةقلب و |

 عفترا اذا قلبو سرفلا قلب لا و ضایب و داوس هيف ناك اذا ساحنا و عبا را بابلانماقلب قلب و "یشلا قلب لاق
 لاق روند هتفاج نالوا ریطنهس و هثسانعم هاکرخ و طاطیبق رون] وا قالطا هرداح هرف قلب و هبذف ىلا هرس ۱

 سنجر هدنرایدنع وهنسانعم باب روند هب وبق و هنسانعمماخ رر وند هشاط مم رم قاعص و دیدشريغ قجیا قلب |

 قلوا ناربحو هتفشآ (قلبا)ل و رون روک هنسننالوا هدنفرط هت وا یبکروللب و هچ رص هکرودءهرشاط قارب وقآ |
 هجالآ ولهرق ولق ردفص و هدننزو رجا (قلبالا) ریحاذا عبارلا بابلانم اقلب لجراا قلب لاقت ردهنسانعم | ۱

 ردءاقلب ین م رونل وا رببعت قاحالا روند هلا تکرا ش شمراو ردق هراقلب وا یلیکس بقا لاو یونی هب هنس |

 تلطتآكکرا نالوا | دیک هلکش ده هبکقوقع وه !ثکراهجالا قلپاهداروب * قوقعلا قلب الا بلط * مهلاتمانمو

 قوفع قلبا هکید دراضعب روت زا نر هر کوب بلط هنس نایلوا نکع یلوصح رول وا كعد یا

 حراشلالاق * ردشفلوا ذخا هلبتبسانم حص قاقشنا ردهنسانعم قش هکر دندنظفل قع ردراعتسس ندنتق و حابص |
 نصحر هدا ضرا (درفلا قلبالا) * قونالا ضی دارا هد لب * » الف قوقعلا قلبالا بلط × صاشلا لوق هنموا

 ترضح لۇق ىلع كناب داعیردب رد رقم یدوهب اید ن لوس نالوا لثم برض هدا و دهع یافو هکرددآ |

 رثکی عسه ہری و ف یهعلق ماند رام نالواهدنتتم و ۍرو م نصح یز یسهکلم برد ر ان کو

 یدلباتد وع هلنارسخو تببخ كرەد × قلبالا“ عو + درامد رم + هرخ "الابیدل وا بای رفظ هلهج ور نکل ب ودا | ۱

 نالوا دنسم هب قیقح ثنوم کرد ح راش + هلکلنا دارا قر هلوا رک ذم یلعف هدنناونع ءاب لا هدصق هدا روب فلوم |

 ةأ ما یضاقلا تءاج و ةا ما یضاقلا ءاج هکهت ردزراج نیت وریک ن هدلحم یغیدنل وا لصف یتببام هلیلعاف تالعف |

 نکردا قبس یرلتآ هلج هکردیعما كنآ زکورب و رددآ وصرب هدننز و ريب ز ( قیلب ) ردزناح یرایکر |
 هك نانلوا حدقو مذ نکیا لعفلا ليج * قیلپ مذ و قیلب یرح » لثلا هبف و ىدا رونلوا بییعتو مذ هم |

 رددآهدلب رب هدنس هکلواماش ءاقلب و یدنل وا رکذ هکر دش ؤم كقلبا هدننزو ءارج (ماقلبلا) رونل وا دارپا هدنقح |

 هزوج ( ةقّولبلا ل ردیعسا یرلسرف كن هرازیعو كرفعج نن صوحاو رددآ وصر ه دندروب رکب ییاون وا
 نام دوخاب روند 4 هوا زود قشموب یعاربط لوق ىلع هنسانعم هزانم روند هنبای رد راج هلبعض كتابو

 جد قولد روند هه وا ريق نایملوا یع# توا الصا ذوخاب رو هبا رعص نال وا روج توا یراکدد یعاخر | ره

 رابرع ردا عضومرب هدهجم رقوب ندهعظاک هدنس هیحان نب رح هقولب و رواک قیقالب یعج هدننزو رونت روند ۱
 هدنعارصم * قلالبلا نعانم تدروف * وبسا تراط ن ةراع و راردا مز یهاکرارق e دن اط "نج یآا

 تعرسهدننزو د وعق (قولبلا ردشلیا دارباقرهل وا عجج هل راشعا لحر ینورجره دوخاب نوجا تر ورص ۱

 یرلشاط ی وص لیس هدننزو قلخ (قلبلا) عرسا اذا لّوالا بابلانم اقولب لجرلا قلب لاش ردهنسانعم كلا
1 

 لوق ىلع قجا ید رب ره كنوبق و اهفجحاذا اقلب راحالا لبنسلا قلب لاق رد هنسانعم كمروتوک بویلراو | ۱

 لاق رول واّدض هلغل وا هنسانعم قمایق یب وبق واد دش اعف وا هاک هکفاذا بابلا قلب لاقت رد هنسانعم قجا هلتدش |

 هل رمسک ڭ نەز (قالبالا) اهضتفا اذا ةيراطا قلب لاق رد هنسانعم قمزاوب یب نک رق و هقلغا ادا بابلا قلب |

 قجآ هلندش لوفیبع قجینب 9 رھ كنوبقو قلبا راصاذا "ی لا قلبا لاق ردهنسانعم قلوا هحالا ولهرقولقآ |

 اقلب دل و اذا لعفلا قلبا لاق ردهنسانعم قلوا ییاط جالا رغنا و هقلب ییعع بابلا قلبا لاق رد هنسانعم

 هدنساضق ورم هل رسک ك مال( ناقلاب )ق لبناف بابل | قلبا لاق رد هنسانعمقلچآ امامتوبق هدننز و لاعفنا (قالبنالا ]|



 ةرثک ةکیهو ةداز ذئنبح ءابلا نوکتف بوئلانم ةقاطب دشت اهنال ثلذب تی لیق هنمف اماتم ناک ناو
 رادهنخر دوخابفرصم كیوک دوخای كضوح هدننزو هجرحد هلا هثلثم یا (ةقثعبلا)ل صم لاعتسالا

 ةبلا فلوم ارز ردلت قلوا ردصمو مسا قب هداروب ردهنسانعم قفآ بوقیچ وص ندنفرط نالوا
 یفرطرب كضوح هدنزو جرحدن (قثعلا» ردشملا مد هلي رابع ةياخوا ضوح لئاغ نم ءاسلا جورخ

 اسهنم جرخف ةيحان تركنا اذا ضوطانم ءالا قثعبت لاش ردهنسانعم قا بوبلقف ونص هلک هنخرا

 قزعب لاش ردهنسانعم كا ناشیرب و هدنکارپ اا هدنزو هقبعز هلا هع یاز (تقزعبلا#

 ا زر با (قامبلا) ردولقم هروک هتناب كحراش + هقبعز اذا فلا |
 هلتدشو لباو "ی اضرطمیا قاعب انذخا لوقت روند هرومعب ندا روهظ هلتدش یناهکانو ردکعد ددش
 قاعب و ردتغل هلیئالثتاکرح كنون هدانعم یکیاوبشاو رون دهن وص لیس نالکقرهیلراب وط یناکه نکو ا وقر هلآ
 اهقش اذا لّوالا بابلا نم اقاعب ضرالا لباولا قعب لاق هنسانعم قمراب بوریص یرب رومخب دیدش رول وا ردصم
 هدنن زو قعص (قعبلا)) قاعبیا قعاب لیسو قعابرطم لا ردفدارم هدربخا یانعم یکیا هللا قاعب (قعابلا)

 ردکر ک قمل وا ندل وا باب دوب هرز وایسهدعاق كفل ؤم + هرح اذا اقعب لا قعب لاقت ردهنسانعم قلزغو هود

 هفشک اذا اذک نع قعب لاق ردهنسانعم كالا فشک ییهنسن رو ردلقح ید ندلاث ارظن هقلح فرح نکل

 ت هکردهنسانعم نالا © كنيع و كاب ( تاقنعبلا ) اهرفح اذا بلا قب لاقت ردهنسانعم قمزاقوبوقو
  قمرابكی یهنسنرب هدننزو لیعفت (قیعشلا) ةابنقع یا ةاقنعب باقعلاق روند هنشوق لو ط نالوا هيب

 كلا دودروو روهظ هلفغلا ىلع یناهک ان هنسنرب هدننزو لاعفنا (قاعبالا# هققش اذا هقعب لاق ردهنسانعم

 [ قغاشو ندروغ وارب هلتدش رومغ ندباه«و نورعشیال مه و e اذا فوخلا هلع قعبنا لاقب ردهنسانعم
 | ردلبعتسم هنسانعم قمناشوب ءزوس لراه لراه بودنا قلیوکر پو رطلاب مبنا اذا نزملا قتعبلالاق ردهنسانعم
 | (ةقلا) ردهنسانعم قاعبناهدننزو لاعتفا (یاعتالالوهدنزو لعفت (قعشلا عفدنا اذا مالکلا قعبالاق

 ۱ | هج صو ردشفلوا صیصخ هنکو هدناهمآ راس هنسانعم هض وغب روندهکنس یرویس هل د دشت كفاق و ىح كناب

 هذهی ةقبلا یتفلقالوقت ردقج هل وارفاک یرلکددیتب هت  کزدآ كو ر یون هلسهدانز و یر ول هثج

 | ریبعت یتب ریصح ردانوکتهد راریصح هکر د رآ وی دیعون ر كلوب ةنتنم ءارج ةصط رفم ةب وداذکو هتض وعبلا یاةلیلا

 ردیعما كتروعر هش و رونل واقالطا هه روعقوچیدالواو رد دا عض ومر هدنب رق تیهد وخاب هرحو رونل وا

 [ ةيطلا ف عسوا اذا لوالا بابلانم اش لجرلا قب لاق ردهنسانعم كمر و هیطع ناوارف ولو هلی كناب (قبلا)
 ردهنسانعم قعای بودیغاط یراهنسف نالوا هدلح زرح وللثم جروخ و هبکه و ردن یس هس ةمظعلا هدارو

 ۱ ردهنسانعم كل رامرات یبهنسن رب و ردطلغ یراهضسن هلایع هدارو اهیف اممشن یا اهمشن اذا هایع قب لاق
 ۱ ا يج راغط و علط اذاتبنلا قب لاقت رد ةنسانەمىلشابەرۋۋاۇغ ب وانيق رات واندنرارب و هق رف اذا هلام قب لاق

 اهدال وا ترک ادا ة ةأرلا ته لا ا قلواقوح یدالوا كنوتاخ وهقش اذا با رطا قب لاق ردهنسانعم

 ژنک اذا اقا و اهلوقلایبع “قب لاق ردهنسانعكلئوس رازوس قوچ هنهیلع هسکرب هدننزو باح قاق و "قبو |
 یهنسنر ځد و هدننز و لیعفت (قیقسلا) رک ذیساک روند همدآ یوکرپ ولزوس ق وچ رول وا فص و "قب و همالک
 | یدنلوا رک ذ هکردردصم هدننز و باح (قاقبلا) هق رف اذا یشلا قق لاق رد هنسانعم كل رام رات ب ودیغاط
 ۱ رون د هش وقناغرغاچو هعاتم طاتسا یا مهتنب قاق قبو اولحر لاقب روند هنابسا وا ترم ترخ رولوا مساو

 راثکم یا ةقاش و قاق و قب لجر لا روند یخد هقاقب روند ه هسک ولزوس قوچ یک قبو ردهقاق یدرفم
 كن هسکر واهدالوا نکا ذاةأر لا تشا لاق ردهنسانعمقلوا ریثک ی دال واكتر وع یخ دو هل رسک ك ن هزم( قاقىالا)

 كلا ناوارف و قوچ ی هنسنربو همالک ژک اذا لوقلا ىلع قبا لا ردهنسانعم كوس زوس قوچ هدنقح

 یداولا قبا لاق ردهنسانعمقلساب هکع بوانبق یرلت وا ندرد وهعسوا اذا ارشو اریخ مهقنالاقب رد هتسانعم
 ردهتمانعمكک ودلودنکیآ لوزهم وقیراهدلب قاروق یک و نوبق و ردف رحم یس هک هقاش هدا رو هنابحرخ اذا

 روند همدآ یوکرپ ولزوس قوج هدنزو نح «قبلال لیذاهم یهو تدلو اذا بدان منغلا تقنا لاقت
 یا قاب قالقل و قب قللجر لاق یک قب روند هب هسک هناچهزرهو نازوا دو هدننزو راثرت (یقابقبلا)
 دوخاب بوردلاط 4 وص یهنسنوللثم قدر هدننزو هلزاز (ةقبقبلا]ل هنسانعم غ رونل واقالطا هغآقابق و راثکم

 || هتبش و ردهباکح ندننوص ندا روهظ نکرانیق هرصت كلذک ندننوص ندا روهظ نکرردلوط وص هنس ول همش



 وی

 سگ ۸۷۱ زح :
 1 5 و 3
 .قشل باوصلا وا دیصب الو رفت هناف دیصلا نع هزحک وا رطلاین ناربطلا نع یشابلا یه رطلا ةونکل رفسلا نع

 ند روس وریس قلخ یک یز تاذلاب ندراکش 0 یک یزم ندتج وا كنشوف دحامآ هدر وب دوخاب رب دناص وا ۱

 رلیدناب هروماج هکر دقلوا قمل دوخاهلمال ردقملوا "ٌقشل نالوا تباوصهلغل وا نخ تیا ورو دوخاب رلیدل وا زحام

 ۱ قشل فل رم هکر ید حراش# ردکعد ریدلاق بوشباب هنر یر یرلقلی وا نددومف هکر دمل وآ قشم دوخاب ردکعد

 | ردکعد رایدلاق بوشیاب رول وا دوخ ام ندق وسل هکر ول وا یوعه ندهزمه نیس هلکماطا د هدنعض ود یتسهدام

 هنشوفهحام | هدننز و رحاه (قشابلاز رول وا هن رانعم قفل هجامنا ولالم و سدح و رحات قش هروکهل وا هح و سد

 دیعص هلیصف كنءهزمه (قاشبا) رددآ هبرق ر هدنساضق ناحرج هلنرتف (قشبا) ردی رعم یسراف ةشاب روند

 ه هودهدزکو صاخ و روند هنجاغاامرخ سنجر قاصب و رونلوارببعت رایلاس هکروند قیر هقدلوا هدرغآ و

 رد هنسانعم كمرکوت هل ره ناب (قصبلا) رد دا كغاط ر هدنتلب هاب دم هلا سصم و ردرارب یچج و درفم روند

 املح اذا ةاشلا قصب لاق ردهنسانعم قعاص وف هكو قز اذا لوألا تابلانم افصب لجرلا قصب لاق ۱

 ضاب قاض رهقلا ةقاصرو ردعص ومر برق هب هکمهدننز و باغ دوخاب هدنژ و دماق ( هقاصب دل و اهنطب قو ۱

 آی رهقلا رخ رهقلا ةقاصب هد هبط تادرفم نکل نیک سهم ضاب قاعص رول وا قالطا هشاط |
E rd a |۶ دک ۰ 4  

 زج و فیفخ و ضا رونلوب هدنرز وا راشاط هدب عراید و هد: رغم هدتاق وا یکل هدایز رق ردشاط یراکد د کوک
 بونلوا قالطا هشاط یتا ّر و ضاب برعلا دنع رمقلا ةقاصب هکرد راج نک ردموسم ود ردرا هنس فافش |
 یج روند هغاشاطەراق ڭكسکو هدنز و دعصق (هقصبلا ) ره وا شنا قالطا هد وهعم رګ و ذخا ندرانآ ءابطاو |

 ڭكنەزمھ (قاصبالا) رونده یک و هنوف نالوا زآ كییدوس هدننز ور وبص (قوصبلا) یبک عاصق رولکق اصب |

 :قاسورکسع رس لوش ندنرارکسع رم مور هدنتغل مور ینعیرونل وا قالطا هشاقرب ندمور داّوقهدننز و تیر ۱

 ردیغ و یاب رفت كب شب هکر وئدناخ رط هنالوا دهاشا ندن و هلوا هاپس رفن كي نوا هدنطبض تح هکروند هنکب |

 ثیدح ین هیاهنل اف لاق وردهرز وایزا>تغلانعم و هروک هنناب كحراش * ردیغوبشاب رفنز ویکیا هکر ون د سموقهدعب |

 وه وم ورا ةغلباهروما و تراب قداحا وه وقد رط) عجبیه ¥ م ورلانم هتف راطب هدنع و هبلع الخرف ۶ لقره ۱

 هدناهر و رولوا لاری نالوا ا ر هرزوا روک ذم هج و قیر طب برعلادنع لصا | مه دنع م ذقت و بصنموذ ۱

 سانلانیب رد اتماقاهدنرهش هیمور هکرلر د باب ه هسک نالوا یسیع ترضح ٌهفیلخ ادتا هرزوا یغیدنلوا ناب |

 ا هکر دی زعم كىرتا وو ردهدنل رزم بهذم بحاص و دهتح ی راصنل انبي هکر دقی رطب هدعب راردا ریبعت اب عر ۱

 یضاق نارطمو ردا تماقا هدهیناغعلا ةنطلسلا زاد الاح یدا ردا تمافا هدهکاطنا هدلئا وا هدززابز هلی رم |

 یحاصززعتواداو بانجو رف قیرطب و ردهدنس هباثم نذّوم سام و ماماقیلئاح و یرفم سيس و یتفم فعسا و ۱

 (ناش رطبلا را رد هق راطب یچج رونل وا قالطاهش و زوعو ردذوخام ندروک ذم یانعم رونل وا قالطا هب هسک ۱

 همدا نوزوا كس هدنز و طبالع (قراطبلا)ل روند هن رر نالک 6 ص كرفان ندنربهعصا شوا هلیس هين همش

 ناصخلا یشم یثع یا قرطبش وه لاق رود هنشیروب كتآ یراشحرغبآ هدننزو جرحدن (قرطشلا) روند |

 روند هئسهراق لوس لژوک هدنزو هاتک (ةفاطبلا) رددآ هرقرب هدنساضف ناهفصا هلن مسک كناط (ناقرطاب ۱

 لوا هدنا رونلوا دن هنغاصص كنراپوط شاقو زب هکروشد ه هتفانو ه هلصو الج وک لوشو هنسانعم هقدح |

 كنغاصص كوطینآ هرکصندقد زابیتساهبكوطلوا یرلکدید هقاطب اکا و رول وا شفا وانای ور رعت یف كراپوط
 هقر و نالوا باوص ردف رحم یظفل هقدح ال وا کردا لقنندهدیسنا ح راش » ردیتبم هنر کدلیا دن هنس هقاط رب

 رب رج یتساهبكن هعتما و ییرادعمو نزوكنايشا نالوانبع اکآ هکر ون ده هلص و وه هتفاي ل وش هقاطب ه دع) رد وا ۱

 راردبا هلماعم هرز وا لاونمو راحت ءاکرش نالوا هدرخآ رايد هکدتن رونلوا عضو هرجا دعتما و ءابشا لوا بودی

 "دشت امال ەد هيم هجو هروک هفلوم هکیدلاق + رول وا رع ظفل ند هک ره وج ءاب یهدنظفل هقاطب هر وک اکآ یھ
 هجو لصالاف بویلوا ندهلک رهوج ءاب نالوا هدنسهلک هقاطب عقاو هدنسهرابع ب وثلا بده نم ةقاطإ |

 ءافتک او ذخا هلهج ووب هد ع مالکو رلیدلیا لامتسا هلی وا رابع كردیک هدعب یدبا "رج فرح هرزوا روک ذم
 هددع وا هنزوف انیع ناك نأ هيف لمح ام رادقم اهیف تبثی ةریفص ةعقر ةقاطبلا ةياهنلاىف لاق ردفرا ت



 لطم

AV: B= 

 ۱ هروب قروبهروک هننای كحراش+ رد رالا بیج هدنل [ماوفالط 4 هناعورک ذ هلیغای قب زاب هلاب وام زا یرنامحم وص
 هورتسا و و هنسانعم ظیلغ جاب د روند هاب د نیلاق هلیصف كن هیقوفءان ویرمسک كتەزم ^( قرتسالا )ر ديب رعم یسراف

 ول هفتو قیصیک ابد دوخای , روند n لوم هلن ادب الف و همرص ینعب هلن وتلا قربتسا لوق ىلع رد رعم

 هل وا هجا یک یس هعطق شیرک ییلدره هکرد شاق یزمرق شفلبد هنغلنزوا ماد میاد دوخاب روند هشاق ر رح

 ريغصت و ردبس راف هکر دی رعم كربتسا هدندنع راضعب و ردینات و یظعل هوسا هکربد د جرم » روند قرببا هدنرغصم

 یغیدنل وا راعشا هدنسهدام بیرعت هکیدلاق ردهنسانعم قمادلراب رول وا ندنظفا قرب هکرددؤم ینتیبرع رو زم

 نال وا عقا و سپ ردشل وا ب بهاذ هنعوق ومدع مالعاژک |یدنل و | فالتخاهدنعوق ور عم ظافلا هدع رکنآ رفهرزوا

 هکروند قرټسا هدي عو هربتسا هدیسراف هظیلغ جاید الثم هدنروص و رول وا ندناسق تاغل دراوت ظافلا ضعب

 هکرد ضایع نا هدننز ویز( قبرا )اردنا اضما هلوق و ج دیرهزا ر ول وا از ءاتونیسو هزم ردندنسهدامقرب

 ندیسراف و و هدننزو لسز ردقیزرب یدرفم روند 4 یناسنا تاعاج هلرصف كناب (قیزاربلال ردیلذه یعاشرپ

 | ندیس رافكملوم* روند هنک ولب یراوس نال وازآ ندنکومد وخاب هنسانعم ناسرف روند هراراوسلوف ىلع رد رعم

 ول واقیزار ورایدند قیزارب ب ودا فرصت و بیرعت هدعبروند هراوسهکردکعد ندنظفل ن زرب یکیدد رد رعم
 باوص نکل ر ددا تاب ر ردهدنز وره هج هکق زرب هرز وا قیا و ر ثيل و رون ده رال و ه رص ه رص ندړکه دنفا رطا تال و

 | رد هنسانعم قما غ وطتاهدننز و هج رح د هبا ه۶ نیش( ةقشربل الی دنل وا رکذ هکهتن هلا وا ١ قوزا نالا

 (قاشنر الاب 4 هه رض اذا طوسلاب ان الف قشرب لاقب ردهنسانعم قمروا هلا یچماق و هعطق | ذا ممللا قشرپ لاق

 لاق ردهنسانعم قجا كح < جاقاو ر سس و حرف اذا لحرلا قشذرا لاق ردهنسانعم قل وا داش ی جا

 روفصع هلفاق (قوقربلا) قتفتاذا رونلا قشنربا لاق ردهنسانع قمتیچ بوراب كچچو ره زا اذارجشلا قشنرا
 ۱ هکرا و سلدنا یتالطا هب یسیقنکل هنسانعم شعشم روس ده ی اق و دداع راغص صاجارون د کرا هدرخ هدننز وا

 ۱ [وزوا هکرونبدءهراتنمهن وکر و رونندهرب یی دنا هنیمز كغم ر اهدنزو لسز 6 قیربلا ر دتغل ماش ورصمقالطا |

 | نطب ردهسکرب نددعسون قیر دوخاپ ردنطبرب ند صع( قبر ون لرول وا هايس وهدرخ لوقیلعرول وا ی نهرو
 ۱ رد هنسانعم كمرکو تهلبصتق ك ناب( ىرلار ون د هکر کو تهدننز و باغ هلا هه یاز( قارلار ولوا بستنماک اروب نم
 | شفوکو اهرذباذا ضرالإ قر ea نماقر لجرلاقزب لاق

 | هنسەم ۳ قدم وط دقات هک كمر . مش 2 2 2 اذا قاری E0 ۳ O قغ وط

 2 هکر دی رعم یسراف ةتسب و هکر د ا # یا قتسبهل لاق هنسانعم مداح روند هراکتمدخ هدننزو
 ناتسب هلا ردقل وا یناقتسب هروک هنب وصت كح راشهلبصف ككنات وكناب (ناقتسلا رول واقالطا هراکتمدخ وهلوق

 ۱ هلع كناب6 هقوتسلا  ردس رعم یاتسو یاقتسن هزوک- هام كح راش * روند هنسیسب ناتسب لوفلع هنیحاص

 ۱ ردهنسانعم قاصب وود هکر ک و هدننزو باغ( قابلا روند هب هربج و ه وک كچ وکه کردی رعم یسرافیوتسب

 | لاق رد هنسانعم كمرکوت هلن وکس كني و یصفكناب (قسبلا) ردیعا لرهشرب هدزاج ورد دآ كغاط ر هدنافعو
 ۱ ردهنسانعم قمازوا بوللیو یاغاامر < هدننز و د وعق (قوسلا) قصد ادا ل والا تابلانم امد لحراقس

 | مهالع اذا بلع قبب لاق ردهنسانعم قل وا قّثف هننارقا مدآرب ولاط اذا ل والا بابلا نم اقوسب لا قب لاب

 | (قوسبل )یک عصق و عاصق رواک ق اسب یعج رو هم قلْشاطهرق هدنن ز و هر  (هتسلا لضفل | یف مهلاطیتعب |

 ۱ هدنز و بحاص((قسابلا روند 4 وبقنال وا نوز وای راک ما كنس ەم هدننز و حایصم (قاسلا» و هد ز ورویص ۱

۱ 

 ۱ هدننز و هیحاص ((فتسابلاژردیدآ ر رق ر هدنساضق دادغبو رول وا فرطل وشوخ تباغب هکر دام رخ یراص سنجر 1

 ۱ هدنس هک مدا ندزصغ وط ةقأب لب سبک كنز (یقاسبالا) روسد هبهاد و تفآ و روسد هاج” فاصو شاب

 | هدننز و نسج (قسلا» جاتنلالبف ابا احرف حقو اذآ ةقانلا تقرا لاق ا كمروتک ز وفا 1

 | لا ر :دهنسانعم قعاز وا (قیستلا) رولک ق ساب م یعج نی 4 هان شمرونکزوغآهنیسدم مدقم ندم ضوط | ۱

 ۱ نک ۸ کس كن هر نیش و ىح كن (قش قشیلاژ لوطت ال عيل وطت ال یاانسلع قست ال لوقت و هل وطاذا هس ۱

 ۱ و ی هق هیفو هسض اذا یناثلا و و بالا نم امشب هقشپ و اصعلاب هقشب لاش رد هنسانعم قمروا |

 ۱ رطلاب مالسلاو ةولصلا هبلع ىنلا یدال 3X یراصل لا ےک نم ءامیتسالا ثیدحق و رظنلادحا اذا نالو یش

 | زحم وا "لموا سبح وا مدقت رخت قیر عنمو رفاسلا قشب هللا لوس راب لاقف هبلالحر یتا اع ویسا فا

 ( رفسلانع])

O NTC TENTES 



A ۵۵ F- 

 هلکنا هکردبق رولکن ما فورعم هلی رسک ك نەز (قیر لا ردلیزم عا یکیاكننلع قبمالطینکو کو ردیقایرت ۱

 یربآ هکر د جزم *رولکق ی رابایعجج ردیسراف هکردب عم یرباو وروند قیرا ید هدزاسلرونل وا یضوت 0
 ردفصو ندند ر نالوا هنسانعم طّوغَت یسهلک یراربز یدیا بسنا یدیسل وا شد ییّرعم زبربآ ندکم د یی عم |

 قالطا هب ه وبحنال وا نابات یک س املا یسهرهچ ب ولوار لد و بوخ ورونل وا قالطا + انایادل راب ويل يشیا قبرا و
 (قربالا) رونلوا قالطا هلق ناباتوقا رب وققا را ءانسخ ا ةآرملا یا قیربالاد نم قیر الابةوهق تب رش لوقترونل وا
 روند ځد ءاقرب هلوا ترابع ندقچلاب و موق و شاط قشراق هکروند هضرا ظیلغ و تضم لوش هدننزو قرزا

 قربا لوق یلع روند هغاط نالوا نّولتم هلنول یکیا و رولکتاواقرب یعج ءاقرب و قرابا یعجج كقربا یک ءارعص |
 هاقرب ع لاو ضایو داوس هيف ناکاذا قرا سبت لا هلوا هجالاول هرقولقآ هکروند هثبش لوش اقلطم
 هدننا یا هظفاحم تّوق هکردیعما یسراف ءاودر قرباو دوس تاقاط ضیالا اهفوص قشت ىتلا یهو هاقر ةاشو
 .هلیسهین هشت (ناقرالا) ردعضوم رب هلنفاضاو هشت (دایزاقرا) رددآ شوقر و ردعفا و دیج تیافب

 | هرکصندلحم مان یوللا ةلیمر هدلو كلاس هیکم ندهرصب هکرولوا دارم همایلا رج اقرا یژکا هدقدنلوا رکذ

  ۱قرهلوا فاضماک او قرهنلتفص هلا قراو رددآ وصر هدندروب رفعج ون ناقراو ردقج هل وا یرب قانوق نالوا
 | تا ءدلا قربا × نانطا قرا» عومبا یذ قرا + یدابلا قربالا » ردرلنو هکردرا و هددع عضاوم هدناتسبرع |

 قرا + هبلاقرا* شاشعالاقر ا لدحالا + قرا + نایصقربا * ناحورلاقربا * هد رلا قر | + ددحیذ قرا ۱

 درفلا قربالا + موشيعلا قربا* نارعقرب+ فازعلا قربا» نزام قربا لسالستاذ قربا + نزطا قربا ٭ رولا
 | دع هلق كنهزمه 6 قا را)رد چاق را»حاضولاقرب ا+راعنلا قرب ا*م ود رملا قر |× یدملا قربا * تی ربکلا قر

 | هدمور دالب هدننز و روفطا(قوربالا) رد دآوص رب ندنراوص هلم هلی كنه زمه( ةر الا) رد د| لبج ر هدنس هکلوا
 قرابا )ل ردعض ومر هدنتیال و نام رک هلی كن ەز( قرابا )رار دبا تراز یراصن ونول سای اد ینا کر دعض ومر
 | هدننز و دا دش( یتا ر ]لر دعضومر ر( قرابالا بضه لو (ساکللاقرابالو(مسنلا قراب لو( مان یرابا)لو ( ندا
 | كنرمه هلناعلو نسح هدننزو هدادش (ةقارلا)) ردندنومادع قار نو رعو ردغاطرب هدننایم رجاح هلا ءاریع#

 | هدجارعم “هليل هدنز و بارغ(یقاربلا)لقیرب و ةح4!تاذیا ةقا ر ةَأرما لاق رول وا فص وه هب وع نالو | ساما

  ۱ندبکرعو كچ وکن د رطاق یتئیه ردیعما كنه ادیرلقدل وا را وس كن رتضح ایا لضفا هيلع یندا وا برق رهظم
 | هدنساضق بلح قارب ورد هیعسآببس یتعسس یک ر دوخابیناعل و قیر كنکن رهروک هنناب كح راش« ید ا كج وي
 فغردقر یعجرون دهر ولغچلاباګاج و ولموق وولشاط طلتخم یک قربا هدننزو هفرغ (تقربلا) ردیدآ هبرقرب
 لواحالاةقر +دامالاةقر × هل ګا زا ردض راز واج مند زو ردروهشمو روکذ ملا هقر هلم ابهکب رعلا قر و هدنز و

 :اةقر «ىوراةقر «مامراةقر +مزحاةقر +ذا وحاةق ر« بدحاةق ر + راجا ةقر + هلوج+لوجالاةقر +دادجألاةقرب
 هل رسک كن هزم »رب اةقرب»+دادوالایذةقر +رجوالاةق ر +دقنا ةر +رامالا ةف ر +ح امالا ةقر × عفا ةق ر +رایعاهفرب

 یعسحذق رب +هلسح فق رب * ضرط اف ر* براح ةفر ءاب جا ةقر+دم ةف ر +رونلاهق ر + ملم ةق ر*یدانهق رب *یرابهقرب

 هبیبمنادقرب + لالا ةق ر + خاخةقر + هزوح ةقر ×ىجل ا ةقر + تیلح ةقر» اصطاةقر» رد یسحدوخاب هل رسک ك ناح
 معرتقرب *ناحرحرققرب « نيتمار ةقر + خ دةقرب + ثأدلاةقر + فنيخ ةقرب + وخ ةقر + ر نخ ةقرب *ءاجرلا ةقرب |
 نجاوشلاةقر + ءاعشدقرب «نانعةقرب *نینالسةقرب + رعسةق رب * دعس ةق رب + ناحورلاةقرب * هوا ۇر ةقرب + ءاكر لا ةقرب |

 حلاعةق ر + لفاعةقر × بذاعةق ر + لاحط ةف ر + ج راض ةق رب + كحاض ةف ر + افصلاةقرب × ةارصلا ةقرب « رداصةقرب
 ناغ ىذةقرب * مسع ةقرب » لمع ةقرب + تاريعلا ةقرب » قهوع ةقرب * بانعلا ةفرب * قلع ىذ ةقرب * سعسع ةق را

 كيكللا ةقرب+ علعلةق ر+ فكفكة قر»ناویکلا ةقرب+ خالقلاةق ر +راقىذةق ر + مداقةق ر +روضغةق ر+اضغلا ةف رب

 "ىم ةقر + دحل هر + بوح ةقر + دشنمةق رب * لتکمةقر* ىروممةقرب * لوح هقرب + لسامةقرب + یوللاةقرب ۱

 تژیهقر * ىل وه ةق ر + نب ةق رب + براهةقرب +ءاد ولا ةقرب× فک اوةقر +طسا و ةقر *فجا ودقر +رينلا ةقرب

 درفم الب !رهاظ روند ءراک ردیعجج كبض هکر د هنسانعم بایض هلبعض كناب (قربا) رد راعضوم مان ةماعلا فر
 ول التیا قیر هیفلاش روند هب یدل راب رولوا مس و یدنل وا رکذ هکردردصم هدننز و رما(قیرلا )لر دلهتسم ۱

 بینر هليا طلخ بوکۉ دغابیفاص دوخاب یغایشی ورچ رادقمر هدوس هکردماعط ولرد رب هدننزو هنیفس (ةقىرلا
 یلبج و یام رول وا فنصجاقرب هکرد راکداریبعتهروب هلبصف كنار و یعضكناب(قروبلا)رواکق ار یعجج راردنآ |
  سولج هدنسوشرف شتآ بوداداعض هرز وا نطب ینقوص ردوب یراکدند نورطن هکرول وا یرصعو یمرا و ۱



B=ه ۸۱۸ - 

 تشن ندقمل وا هدنسهاثم دو: هلغلاق ندلعو كرد هناسف هرصاب رلتلاح و رص لف شهدوا فرطبال یتح

 یغاب هرک نالوا هدنجما هلغغثوط یّسا همولوط قرب و رولوا هدنعوف و تالاح شهدمو شحوم تیاغب کردا
 قوربو عقج ملو عطقتف هدیز باذف را هباصا اذا ءاقسلا قرب لاقت ردهنسانعم كفلوب هتل همقل بوی را
 تعمل ادا ابا را و اقورب ,ایسلا تقرب لاق ردهنسانعم قعالپ بودا ادب كش دوخاب قمادلرا دولب ناق ر و

 هنسانعم كلا دیدهنو فیوخت قر هیقاش بوبقاق یک كشعش ید وب هل رسک كنهزمه (قاربالا) قربپ تئاح وا

e EET a BEكم بونشوف بوزودتروع و ردشلیارارکت ینو فلؤم +  

 كمرسوک ینتروص تاهبک توردلاق ینغیر وق هقا نابل وا هیکو تن زو تنس اذا ةأرملا تقرا لاق رد هنسانعم ۱

 دعر بول وا رک ذ همعلاب هلیسهدام داعراو جت الب تسال و تفلت و اهسد ادا ةفانلا تقرا لاقت ردهنسانعم

 قا قرب و دعر بام و قرب و دعر مهباصا اذا اوفراو موقلا دعرا لاق رولوا هنسانعم قعشاتص هقر و |

 هفیسب قرا لاقت رد هنسانعم قعالرپ قو قرلاو دعرلاب تتااذا تقرباو ءاعسلا تدعرا لاش ر رول وا هنسانعم

 رد هنسانعم قجآینسهرهچیدنکت روعو هکر اذا رمالانع قربا لاق ردهنسانعم كم عا كرت یشیار و هب غا اذا

 هرانا اذا دیصا قر الا ردهنسانعم قم ووف تودیکروا راکش ندفات و هنزرا اذا اهحو نع ةأرملا تقرا لاق

 E ةاشلاب ىح ١ اذا یصضلا قربا لاق رد هنسانعم كلتا نابرق نویق یک ءار و

 ققاب هکید هکید بوریا ییرازوکو تفت و تن اذا أ رملا تقرب لاق ردهنسانعم كم ز ود تروع جدو

 E اذا نالف قر لاق ادعم كلا رفس »ی دعب و رظنلا "دحا و امهعس و اذا هیلبع قر لاق ردهنسانعم

 + ياا دن وزو هن زادا هلارتم قر لاق رد هنسانعم كل نیزت هلت ز باسا اس و هما راکن و شقن ی هناخ و ادیع)

 هتنم و بعلت ییبحاص هلغلوا كش هربچو نیتچ ك هدامرب و اهیف اذا ىصاعلا ف قر لاق رد هنسانعم كعش ر ود

 | | لکدهبک هدنز و نس( قرب الو هدنز و روبص (قورلا) یلعیعایارمالای قّرب لوقت رد هنسانعم كلتا راتفرک

 ۱ 1 (قربلاژ رولکقب رابمیعجكفربم روند ه هقان نروتسوک ییتروص فال هبک ب وردلاقی یتغیر وق نکیا

 | لاقم یدنلوا رک د که رد هنسانعم قلوا نمهروک ندتشهد طارفا دوخاب قلاق هش بورهل زوک ندنربح طرف

 | نالواهدنم|ندنرارحكمولوط و رک ذ اک رصب اف شهد وا فرطیال یتح ريع اذا عبارلا بابلا نماقرپ رصبلاقرب |

 | قورنویفو مقح فعطقت وهدنز باذف را هاصااذاءاقسلا قرب لاق رد هنسانعم كفل وب هراب هراب بوی رایعاب هرک

 | اهنوطب AE اذا منغلا تقرب لاق ردهنسمانعم قلوا التبم هنسپغا نراق ندکع یتغاربب كجافا یرلکدید

 | رولک ناقرب و رولک قارا عج ردیسراف هکردب رعم هر و و هنسانعم لج روند هیزوف قر و قوربلا لک انم
 ۱ لا ردهنسانعم قلوا شوهدم وی و عزف اذا هنم قربلاق رد هنسانمهعزف كملکلب یر و هلی و یرسیک اب

 | ترارح قول وخابینابهرکنالوا هدنجما هکر و د هم ول وط ل وش هدننز و فتک (قریلا )ل ريګ و شهداذا هنمنالفقرب
 | قا بلا یاناقر مالغلاقبرون.د همدآ قالراب یک روالبیندب هدننز وناطلس ( ناقربلا) هل وا شلرآهراب هراب نداوه

 ۱ ردندننئدح ردندنسهلسف بالکهکناقرب نب رفعج و ردهناقرب یدرفم روند د هکر کج هحالا ولهرق ولقا و ندبلا

 ۱ ردیدآهب رقررب هدنسهیحان ناحرج كلذکا هدنسهکل وا مزراوخ هل رسک ك ناب (ناقر )ل ردهدزنابز هد هل رسک كناب
 لصالا ین هلیصف كنار وكناب (هرگ قر )قر نبح یا جیصلا ق رب دنع ءاج لاق ردنامز مسا هدننزودعقم (قربلا و

 | نب ىلع هلیصت ك ناب 6 هقربل اوذ) ردکعد یدی الب یندرک رلیدلیابیقلت ه یشکر هدعب رد هلج بکر م ندلعافو لعف
 | كناب ( هقرلا) یدلیا بیقلت سابع ترضح هدنسهمحم نینح رد رابقل كن راترضح هنع هللا یضر بلاط ینا
 طسا و رهشو رد هبرقرب هدنساضق  رهش هدناریاو ةشهد یا قرب لخاد لکل لا ردهنسانعم تشهد هلیعف

 هیحان رپ دوخاب ملقا رب هدننیب هیش رفا هلبا هب ردنکساو ردهنیصح هلق ر هدنسیحا و ناورو رده رق ر هدنسوشراقبصقلا

 قالطاتق ورتاسرررغاج كر هد هش رب تقول وا هکردیعما كني نالیشاج هغغاص هدننزو هنیهج(هقر )لر ددا

 باص لاقب روند هد ولب یلکشعت هدننزو قراط (قرابلا)ل ردسبقل كکلام نین وعج (ینادم#لاقرابوذر) زغل وا

 (ةقرابلالردمبقل كن هسک مان ۍدع ندعس نالوایردب هلمبقر هدنع و رددآ عضومر هد هفوک و قرب وذ یا قراب

 سنج هدنن ز لو رج (قوربل ال فویسلا یاد تق رابلا تحت ذنط ا راع ثيدح هنموح راشلا لاق رونلوا قالطا هرج
 اریزةق ور نمرکشا هنمو ردهق ورب یدرفم رول وا لشب بونلهزان هنر وک ید ولب هکر ديما رجش هدرخ و فیعض
 هلیصف كناب (قا وربل) رولو توارط هلی وطر كياصم بويل وا فقوتمهب وص هرزوا روک ذمهجو روب نم تابن
 كنتلع ناقر لک ا ینشمنانیق ریغیف> هلیغاب نوت زو هکرس كنفاس هزات ردفراعتم هلکمد یینخ هکر دیعما تابنرپ

 (ردیقایرت)

 اسب یا یو تا

a DS ی سد 



 یی راج وا نوچجا هاج ندزوت یغاب و ندغاب نالی روس هنب راچاص یتسهلوقم لیدنمو ربنچ یراقدلغاب هن اش

 جرطشلا قدبت هم و هد ز و ردح ردقذب یدرعم ردشش وا فرصت و بی ررعت ندیس راق هدا هکر د حراش | ۱ 7

e ۸۱۷ B~ 

 هلبصف كن هع یاخ و كناب (قصلا) ردو راد یراکد د یمخت قیراب ینراق هکر دیعسا ان وطقرزب هدننزو رفصع

 قر اب ویل وا قشواق ه هقدح یرارانک كن راقابق لزوکرب لوفیلعیا واولقابج و روک نیکرچ ق یرب لزوک
  ۱قلوا لوشودو  BTوهو قح هو لّوالا وعبا رلا بابلا نم اڪ قح و لج را قح لاق رول وا مسا و ردرصم فی

 ارز ردٌشلنا هحماسم فل ۇم هدا ددر هکر د ح راش * دو لح ىلع هربع رفس قتلیال ناوا اصن هرثک | وروعلا جا

  ۷۳هب ورا یس هەط روع كن لز وک ق هدندنج راضعإ وردقمل وار هرز وا روک ذمهحو هکردریتعمر وع حد

 (نقیهلا )و هدنز و ریما ( قیا )و( ةقخابلا )و هدنز و ءا رج (ءافلا )یهتنا رد هنسانعمقا وا ر وکی ر هل وا نیقتاب
 فص و ندنفالطا كل ۇم * ءاروعیا قبو قیح و ةقخاب و ءا نبع لا یک ءاروع لوید هزوکرب نالوا ا

 نيعلا ةفسصما ليقو ءاروعلا یجاضالاین ءاقعلا برغم ایف لاقو ردعال یملوا روك نامه بویلواربتعم قیاس

 كلبا روک ینب زوکر كنه کر هدننز و قه“( قل ا) روند همدا مچکب نیعلا قوح* و نیعلاقخاب و قي وا
 هرشط توان وا ندنرب یس ەط روم زوک و اهروع ادا ثلاثلا بابلا نم ام هنبع قم لاق ردهنسانعم

 ] كنءهزمه (قاخالا) تردن اذا نیعلا تخم لاقب ردقل وا روک قرهل وا قالطب دارم هکردهنسانعم یمارغوا
 هدروق ثکرا هدننز و بار (قاعلا) اهاتفاذأ هنسع قحا لاق ردهنسانعم قم راقیح ییزوک كمدار ا

 | رار روا هن رلشاب رارف هکروند هنس هچ راب ا لوش هدنزو روصع (قنحا)و هدنن ز و بدنج (قنحا) روند | ۱

 | نالوا هدنکو کی نوی كنهکرکچ و روند هریغص سفر و روند هباقن كچ وکو رر ونلغاب ب وکج ندنتلآ یر هکچ |

 | لوب هدننزو هخرحد هلا ه٩ لاد و هلا هم لاذ (ةقرذبلا)ل ردهدنل نم یکلموک كنار وا هکروند هنناق ییالبق

 زا ود هنکوا كس هاا هکروند هبیقاسب هلیسهین لما مسا (قرذبلا) ردهنسانعم هرافخ ینلیقاسپ
 ۱ ه دعر ون درر وجز وقف هدیس راف هلا هل لاد هق رد لصا هکر بد حراش * هنسانعهریفخ ردا هاج ندنزهر

 ندن وص مزوا هلع و یرسک كن هم لاذ (قذابلا) ریدلیا فرصت هدنسانعم هرافخ و بیرعت هلماحما راب

 |هدمور رايد الاح هکروند هیج” شلوب تدش بونلویف هلغمانیق هجرادقمرب یتعی نالوا ح وبطم هلحط یدا |
 ۱ ترش نم ىلع دلا بح لاق ردي زعم یسراف "هداب هر وک هنناب كحراش * ردقحهلوا یراکدتبا ریبعت بارش

 | رولوا عابنا هنظفل قذاح هللرسک تللاذ قذابو ادددش راصف هه یتدا بنعلا ريصع نم حجام وهو قذابلا ا
 رونل وا ریبعت رلاب هکردکم د ناکدای هکرد هنسسانعم هلاحر هدننزو هلطایه (ةقذاسلا) قذاب قذاح لجر لا

۱ 

 هثطاریغص و روند یجدقذب ردهنسانعم ریه رو لیلد روند هزوغال وق هان وکسم تالاذو یھ كناب (یذبلا ق

 لضفا ندنلعف یمالک هدننزو هثدحم (ةقڈبملا) رولک قوذ یعج روند همدآ كالاچو تسج ق رهلوا ۱

 هداب هبطاخم هکایوک ردقج هل وا هسک نال وا راشغاب افص نی ملت بودا رادعو هلئاسل هکر وند همدآ نالوا ۱

 نا هدننزو قرش ( قربلا ) هلعف نم لضفا همالک یا ةفّديم وه لاق ردنوجا هغلابم ءاه ردا بارش[
 باح” یس هیعرش تقیقح روند هکشع هکرول وا درفم ندنظفل قور و ردیعما یسرف كن هسک مان هقرعلا ۱ ۱

 ندنکیرح و برض هلتدش ییاصس نوجما ایسنا هلع نالوا رومأم یراطما كنهنشرف نالوا لکوم هرزوا ق
 | لصاح ندنمداصت هل ردقجهلوا با هکكنءهرخا یسهیبکح و ردا ناعن کردرابشنآ ندا نوک
 هنسانعم ققاچ كشعش رولوا ردصم قرب و یک یغنیدلوا لصاح ندنمداصت كغامتچ ردران "هلعش نالوا

 قم روف هللا رازوس جر وق بوبقاق یک تكشعش یھدآ رب و اد اذا لّوالا بابلا نم اقرب قربلا قرب لاقت
 قیر و قر و دعوتو هددهت اذا نالفل نالف قر لاق ردلمعتسم هنسانعم كمروشود ه وقروقو |

 هجرادقم ر هماعط قرب و مل اذا اناقر و اه ر واقرب "یثلا قرب لاق ردهنسانعم قعالب هلناصت ناق ر و1

 هنمهیف لعجاذآ نم“ وا تیزپ هماعط قرب لاق ردادل اب یعاعط هکر دهنسانعم قموق غاب یناص دوخاب یغای نوت ز

 تنسح اذا ةأرملا تقرب لا ردهنسانعم كعنزب نوتاخ و علط اذا ملا قرب لاق ردهنسانعم قغوط زدلیو البلق

 ةقانلا تقرب لاه ردهنسانعم كمروتسوک یتتروص كالهبک بورادلاق یتغیرب وف نکیا لکد هبک هقان و ت زتو ق
 لنت قرب و قرب و ال الت اذا هرصب قرب لاق ردهنانعم قمادل راب و مقالب تسیل و تعقلت و اهبنذ تلاش اا |

 یسهرسصاب وق ندنشهدو تریح طارفا لوق ىلع قلاق هت بورابز وک هليببستلاح شحوم كهدنلز ووعق ق ورب و

 ریګاذا لو الاوعبارلا بابل انم اف ورب واقر و اقرب قرب وهرصب قرب لاقب رد هنسانعم قملوانمروک یی هنسنر بوم اق



a A روح 

 | هب یراندا شامت ندنتاضو ندنتفاطلو نسح تیاغب هکروند هبهنسن لوش هدنزو ربما (یقبالا» راک

eندنتا رغ ونسح لاک ه نسر ردم” اهلك و یحصق كنهزمه (ققانلا) بت نسخ یا قبا یش د لاش هلوا  

 (قباتلا) بح نسح یا ةفانا هل لاقت روند هنسلوا عبد و بوخ هدهجرد فار وک دبی یرلندبا ر

 مالو تقد ییەنسنرب هدننزو لعفت (قنأتلاإل هبع اذا هقنا لا ردهنسانعم قلق بیح و هرکن ییهنسنر |

 اون قوس کلا و ناقتالاب هلع اذا هيف قنات لاقت دو ف د روک ام ةو ناق و > هارد

 قلر هد زو قوق 6قوالا) هبحا اذا ناکلا قات لاق ردهنتسانعم قلوا ظوظح بونلشوخ یر ربو
 رددآ عضومرب قواو موش یا قوا هب لاق روند نطنز هلقث یا هقوا "ىلع قلا لوقت ردهتسانس

 هنن ربو هیلع فرا اذا اقوا قوب هیلع قآ لاق ردهنسانعم قلوا هلاوح هرزوا هنسنر رولوا ردصم قواو

 ۳۹ لاق ردهنسانعم كمروتک قلزسروغا و لام یا انیلع ف لوقت ردهنسانعم قغآ بودا ليم هرز وا ۱

 | هعاج ۶ س اشا نم ةقوا لاق رد هنسانعم تعاج هل رصف كنهزمش (ةفوالاإ مّوشلاب م ھات اذا م ماع ۱

 در هاب ىڙڪا هکروشد هب ویق شل روا فا رطا نیس یید هدنزرط زب راک هل يعط كنەز 4 م (ةقوالا ]ل

 | ندنسەدام قوا هل كنهزمش (ةقوالا ) روند هن راهو شوق برص نالوا هدن رب هل و ا

 ۱ تلقت هدندشنع راضعب سد یلاعت هلااشنا رولوا مولعم هداروا هلغلوا تبثم ید هدنسهدام قو ردهیلعف ۱
| 

 أ
۱ 
۱ 

 االف قوا لاه ردهنسانعم ققلازآ یماعط كنهسکرب هدنزو لیعفت (قیوأتلا) رولیراص یسهمل كشيا
 مورکلاو ةتشلالعهلج اذا هق وا لا ردهنسانعم قمتا غوا هنن و جرو هب هې مرک رب ییدآر و دماعط للقادا

 قاتلا ر دهاعط نقد ناک ادا قوت لحر لاق زوبد همدا ندا زیخأت ندنتف و ییماعط ماد هدننزوا

 ام و ىك كنم نقی (ناتمالا» قوعت اذا لحرلا ا لاقت ردهنسانعم كمکصک بونلایوا هد ز رو لعق

 | ردیمما یر ریجرج هدندنع راضعب ردل وک امو ضیرع یراقاریب و رول وا یراکچچ یزمرف هکردناب عور لیس
 ا تاتو ر ووا روم ىب لکشلا قمم يتم و هییش دنمخم و هنکچچ هنهل ج و یرلکجخ |

  (ناق الا رون د هنغلیغاق و لوق ىلع هنکیک تاب كرا وط هلی ےہ كوز (قدالاز ردەناقما|یدرفمرول واول ردیکیا ۱

 | ددآر هدنزو رویص (قووبلاژ چ ءابلا لصف ge روډ رو نالوا هک ةرط کیا ل را وط هلیس هين هن هک ءابلا لصف 8

  لاعفنا ( یاینالا ) مهتاصا اذا لوالا ا و ول ةيهادلا مهتقأب لاق ردهنسانعم ق قما غوا تما البا 8

 | بودکن وا ققق [هرب یریغر ,ییرانکكباچەدننز زوراکذ ن (یقاشینلا) وهلي Be و یهگكناب (قثبلا) |

 | ناتنلوا کو قش و ءالا قبیل هطش رسك اذا لوالا بابلانم اقا و ات رهنلا قش لاقت e قمرا

 | ساسالا ىف لاق رها قش عضوم یا قبلا اودس لاق رولک قوش یعجج ردززاح هد هرس
 | قانو قث و قوثبلا دسیف قوئولا لها ءالّوه لا و ردصلاب ةيعسوا لوعفم نعم لعف روسکلا عضولا قثبلا
 | بویلغاحوص هلب مسکو یک ك ناب قش و اهعمد عرسا اذا نیعلا تش لاق رد هنسانعم قفآ شاب هلنع رس ندزوک

 | قمراب بودک نوا قم واص وص هفر طرب ییرانک کاب یدو هدننزو لیعفت ( قشبتلا) روند هرارب ناقبح

 هل رابع * ار بادن لیس ند وج قشن و قخ هدیدالا ةمدقم یرمشنعز دغ نمم رهلا قش لاش ردهنسانعم |

 | لدهن ضا ویف هدننزو د وعق (قوُسلا) رولوا هنسانعم كعا بارخ لیس یییدن كوص هروک کا هلکلبا ریسفت

 نالوا نا هنن نغآ (ةقنابلا) تمط و ت "التما اذا | اقوش ةبکرلا تقش لاق ردهنسانعم قاط بولط

 قالطا مرکلا قثاب همدآ نیتشاط یناسحا و مرک هلتیسانمو ةيماط 2م یا قاب کر لا رولوا فص و هوبق

 لا قشنا لاه ردهنسانعم قفا بوبانیقوص هدننزو لاعفنا 6قاشنالا) هربزغ یا مرکلا قثاب وه لاق رونلوا
 اکبر و هوبسنح مو مه اع لبقا اذا لع لیسلا قشنالاق ردهنسانعم كالاروهظ ینوصلیس یناهکان و رعفنا اذا

 كناب و كيج (قب رج ارد مک لع ی انا لا ردلمتسهنسانعم قعاشوب بولینآ هللازوس ةتغب هرز وا

 مان دمحم ندلا يت كنآ و ردنداروا قب رجابلا نامتعن ورع نب محرلادبع ندایقناو اهقف رددآ هبرقرب هلیخف

 )عسنر 

 1 ترعلا نيد هدنزژ رو باغ (یناوالاموب) انس ودام هاقو ضعبلا دنع و ردندروک ذم قوا نال وا هنسانعم |

 ۱ قجدن وا جین هدنآ هکر ونید هنسهوسام هالج هلص كنزمه (یفا والا ررد ید یی مو ردفورعم مو

 مزد (قّأملا) هاذ اذا هق و وا لاق رجب دعم كليا لیلذت و هق وع اذا وا لاق رد هنسانعم كلا قد

 1 a مهیلع من اذا رهدلا مملع قابا لاق رده: س انعم كما موعش هلبلاصدا الب و تف ةندار هدانز و

 هلا هل یاح (یدحلا) یدنل وا لتف هلا اوتف هلغغل وا مکح هلی هقدنز و لالض عي ځابق هدنقح تول وا یدلور

SACRE BREE 

ENE 



a ۸۱۵ قیح 

 انسا رعع هبت هدننز و بارغ (قالا) بث ولا ةعی سیا قلا ةأرما لاقت روند ەت وجال دار ولي باوا
 هکولا (ةقولالا) قلاش یا "قلا یشلاق روند 4 هنسناشخرد و قالر هدننز و ما (قلالا) رددآ كغاطرب

 بيط ماعطوه و ةقولاانعط الوقت زردی بیرت ندامرخ هلباقعاق لوق ىلع رددآ ماعطر و وح ولردر هدننزو

 یقغشوق بونزودنوناخو عقلا اذا بکوکلا قلات لاق ردهنسانعم قمرادلیا هدنن ز ولعفت (قلاتلا و بطردزوا

 اذا ةأرلا تقلات لاق ردهنسانعم قاب ب وردلاق یتشاب بوناغص هب هعزانم هل رب یر لوق ىلع ردلمعتسم هنسانعم
 قماردليا دو هدننزو لاعتفا (یقالت الا اهسأر تعفرو شل تّدغتساو ةموصخلل ترعشوا تفت و تقربت

 نبعلا ق ام روند هنراکی لوک هلوکس كيم و یصق كنءهزمه (قمالا) عقلا اذا قربلا قلنا لاقت ردهنسانعم
 رولوا ردصمو رورسو حرف یا قنا هلام ردهنسانعم رورس و حرف هلیحف كنون و كنهزمه «قنالا) هنسانعم
 هنسانعم N قالطا اچ قناو حرف اذا عبا رلا بابلانم انا ه قنا لاق هنسانعم قمل وا رورسمو داش

 قلوا ظوظح و نفلبم بونلشوخ كن ندهنسن ر و هبحا اذا *یثلا قنا لاق ردهنسانعم كموس یهنسنر و

 لاترقو هتسانعم باقع روند هنشوق لصسول هدننزو روبص (قونالا) 4 بح اذا ه قنا لاس ردهنسانعم ۱ ۱

 یرلیوت نوزوا هدنزرط یسیلب تآ هدننوی و هدنشاب هکر دشوق هايس هل وکر لوق ىلع هنسانعم هجر روند هنشوق

 هکر دل وا لوقنال وال وع» هکربد جم * رول وایراصیراقنم و لک سیو یشاب وهایس یرایون ضعبلا دنع رول وا |

 هایس كسکرک هروک هلاثلوف و ردیفص ولاترقروک ذم فص وار ز ردر یکلوا هما لوق یکی ردیعالم كنینآلثم |
 "نعاوه × لثملا فو فا لا لاق رول وا لاتر هکردشلنا دعرب یب یا هلا لوا لوق یبحاص ناوبح ةایح رولوآ یون |
 نوچغيدلطر وع بواب هوب هد رلایق نیچلاپ هدنشاب راغاط برص تیاغب یشوق لاترق روك ذم + قونالا ضینما

 هکهن ردراو هدیج تلصخ نوا هدشوف لوا هکر دلوقنم رونلوا برض هدنقح رهنسن نالوا لکشم یلوصو |
 هدرارب نصح هرز وا روکذ م هج و یتس هطروع + اهضی نصح # (۱) رایدلیا نایب و عجب هد هعصسم *هلاقم وبشا رابع |
 راس هرکصندکد وب یرایر واب + اهدل و فلت + (۳)ر دنا هاج تیاغب ینیرایرواب + اهخرف ی + (۳) ردا هظفاحم |

 هب یربغندنشا یدنک + اهج وزریغاه سفن ن کمنالو» )٤( ردبا یس هلماعم دال وا بوتا یسهلماعم هناکی : یک راشوق

 ندع یرلانییبرلیرو شوقرادایص er 7 )زفلتفچ بودیا ملست الصا یتسف

 توسک لوا ندەلج هلغلوا ؛ل ردم ی هققدو شوق ناشل وا و راردا ترشابم هدبص .

Êرداتعجر مدقا ندرویطراس ندقالشقو قالباب * مجاور ا ل وا یف عجرت + (> -) ردیارادنناهکمروتوک* بوروچوا  
 مزح ج دوب زجوا هدنماکنه یکیدهلوت بوکود یتیرایوت «ریسحلا یفریطتال » (۷) ردبجوم یتمالس تهج یدو |

 + ریکشلاترتغت لال + (۸) هلوا عقا و طوقس داش بویلوا یتردق هغجوا یدازوا نوزوا ارز ردیشان ندطاشحا و |

 توشکی یبکشماق هکلب زلیا تردابم هغج وا بودا هرغاکا ن نکیا قثمو و هدرخزونه یرلکلی هرکس ۱

 ربغط | ییعطقست ال * (۱۰) زا تماقا هما ینا آرا تک مدت نه انشا امان 11 ولاب برتال + (٩)زج وا هک دلت وقمت

 كعباس یانعم هکزعشود هرارب روقچ نیزسقلوا کیس یک شماق یرادانق زونه هرکصندکد هلوت » ریکشلاب |

 طقاس هراهکلهم یتعب زمود یرورض هرزوا یراروبق قوا هلغلوا ریفج هلوج هد همن ضعب ردیساضتقم
 هد ورتم صاوخ هیعمت هجوو ردخال یعیدلوا لاترف یشید قولا ندنفالطا كفلوم هچ رک» رولوا كعد زا وا

 یلیهس هکیدد هرکصندکدلیا ناب هلا لات رق هدناویح ةايح یریمد ردکعد بحا هکردیسلوا قنا تاذ هلمبیس |

 ت کا لیلخ نکل ردماو هدهتشیفزف هددنکک زا ر رک د نل وق ان و زونا وا ىدا حرف یشید قوا |

 یلط هنس لاحرب روب نم لثم هروک اکآ س ر ردنا تشذ ندتهج لوا تیلاحم ندنفیدلط روع یعسق ثاکر | هلکلت

 ردصم مسا هرژوا سابق فالخ هکهلرسک كنون (قنلا)و هلبرسک كنءهزمه (قانبالا رول وا برض هدنضرعم
 یتقنآ لوقت ردهنسانعم كمروتک هب یا هادا رایج و هرکنو شوخ كن هنسن ر یدل واهدنل زمردصم ندلاعفا |
 قاونا نالوا یردصم سپ هنسانعف قونالا داطصا رارد لجرلا قونا هکیدد یرهزاو یتبحا یا اقینو اقا |

 ندهروم هدام هسخو رول وا مبقتسم هدنروص یغنیدلوا فوجا بیکر وب نکل رولواهنسانعم كلبادیصلاترق |

 ندنسهدام قوا یک یرادیکرت هسرفا امو هلبآ ام بیکرتوب هل هبلط دشاام یا اذک یف قنآ ام مهلوقو زلوا جی ۱

 فل وم دوخاب ندنفیدل وا مولعم هنم تم و ردفورعم یلط تّدش كنم قونا ارز ردبلغا قلوا بت لعف |

 مهفنم ید ندانعم سفت و ندهرابع قابسو قابس ردهدنر دنا دز اذکیف قثآام ردغلیا افتکا نوجا زاحا

 عالم ید ریسفت مه ا تفاطل و تعالم هدقل وا یضام ا قانا هسخو ردقل وا بحت دغیص نالوا

(۱۰۹ ( * + 

 سا ص سس



 چی ۱6 روح

 4 قالا ىلا بوسنم یا قفاو "قفا وه لاق رد هسک نالوا ندضرا فارطا دارم هکردکعد توس هض را قافآ

 ااو یانعم هدبرع مالک یک | یتزو لعف هلعض و لعف هلنیتصف ردهرز وا سایقریغ قفا هلنیتف هکر د ح راش
 ۱ كنهدامر تبسن نالوا لصا هکیدلاقو ېک و جم و برعو برع رد یتبم هنس هظحالم یرلفدلوا عقم هرزوا

 سپ یک یراصنا رونلوا تبست کا هلغلوا هدنمکح درفم هسیا لع هسرول وا عجج رک او ردقلوا قلعتم هنیدرف
 هکرولوا جک هل رابتعا ع هتقا وم جراخ نعل دص وص ۳1 یراریبعت قافآ هدنسهلئسم 3 تناهمف هدارو |

 لج ر لاق رون ةمدآ ندا راذکو تشک هلت راحت یلاعفارطا هدننز و دادش (قافالا) رول وا شلوا لعلاب قم
 تغالب و تحاصف د وخاب تفرعمو اع دوخاب مرک مدآرب هلنیتف (یقفالا ابستکم یافالاف برضب ناک اذا قاتا

 [ خلب اذا عیارلا بابلانم اقا لجرلا قفا لاق ردهنسانعم قلوا غلاب ه هج رد تیاهن هدنتهج تلیضف وات و ۱

 2 ورد تعلاتم قمی هد زوب كو قفاو لئاضملا میخ ةحاصملا یفوا.علا قوا مرکلایف ةياهنلا
 | هدشز و بحاص (قفالا ههجوو هننس یا قیرطلا قفا لا رولک قافا یعج روند هنتهج و تع” نالک
 : [ روندهمدآ لصا و هتن اهن هبت هدنالاکو لئاضف یک تغالب و تحاصفای لع دوخای مرک هدینزوریما (قیفالا)لو
 | قفاو ردشلک قفا هلروصت تو و بولک قفآ یلعاف مسا هلیسهدارا یمانعم ثودح ردهقبفاو هتفا یینژم

 ۱ روغ هللا ناروحو هلوا قنرآ ییوص ندنریاس هکروشد ه هغوق كوي كب قیفاو ردیعما یسرف لرب رج نب متف
 | ر صوصخ هنتعاج عو ریون قیفاو ردلکد راج قیف هزم الب هدنو و قیفا ةبقع هنمو رددآ هب رق رب هدننب

 ا کا مات یتعابد رند هی رد لوش قیفاو ردهبرق رب هدننسهیحا رامذ هدنم دوخاب رددآ عض وما
 زونه نکل بولوا غویدم هکردیعما مدا لوش لوق ىلع زغد عدا اکارولوا شمامراو هنس هترک نامتو

 قفاو هلنیتځف رولکق فا یعج رول وا نابتماب نیشیم نوت زونه هک لوا شماغ وا قش دوخاب هلوا شمامکید
 3 | تاذک رفلعج هلا ریسکت عج هرزوا لعف لیعف ار ز ردعج مسا قفا هلنیتصف هدندنع راضمب و هلنیتعص رولک |
 قافآ هنشاب یدنک هسکرب هدننزو قفو  قفالا ) یک هفغراو فیغر هلا دم رواکهفآ یعجج |

 3 یا رطا و

a ۳  ضمب ذآ ضعب و قافالا ف بهذ و هسآر بکر اذا یناثلا بابلا نم اققا لجرلا قفا لاقت ردهنسانعم كامزک 

 ینیرد وضعب نم ژک | اضعب یطعا اذا ءاطعلا یف قفا لاقت رد هنسانعم كمر وهدایز یششخ اک  هلصجرت هرز وا
 رددا رم دلج ندعدا هدارو اقفا راصنا ىلا هغید ادا دالا قفا لاش دار كا قفا بودا تعابد

  تنسو بلغ اذا هيلع قفا لا رد هنسانعم قلوا بلاغ و بذک اذا لجرلا قفا لاق رد هنسانعم كل يوس نالي و |

 أ قفا هدرنو هدننزو فتک (قفالا) و هدننزو هنیفس (ةقيفالا) هنتخ اذا"یصلا قفا لاق رد هن انعم كما

 E بویشمو ییرد قح هنل واتعاید و هنسانعم هرصاخ روند هرکوب شو هلناصف (ةقفالا) 2 رکتلا

 هدننز وهف غ (ةعقالا)ل روش د هروکو شو ځد و هدننزو هبحاص (تتفالا) روند هکلنا نفد هنتلآقاربط هک
 ۱ | تیا قفآ لجر لاق روند همدآ زستنسهدننز و لعفا (یقف الا) هنسانعم هفاق روند هب یردقج هل وا ناتخ

 [ هدنز و بارغ(قافال رددآ وص ر صوص هعوب رب ون دوخاب ردیدآ عضومر هددف وک هدنز و هسانک ( هقافا)

 قفانم انانایا انب قفا لوقت ردهنسانعم كلک مدآ ر ندضرا قافآ هدننزو لعفت 6 قفاتلا) رددآ عضوم رپ
 1 قلالاش رددا مققاح زسرومغل هکر د هنسانعم قعادلآ كشعت هدننزو باتک (یقالالالو هدنزو قلخ(قلالا)

 (قالالا) نجاذا لوهحا ىلع لجرلا قلا لا ردهنسانعم كمرولد و بذک اذا ىناثلا بابلانم اقالاو اقلا قربلا
 بذاکقرب یاقالا و قالا الا وه امو لاق روند هکشعش ناقجزسرومب هدننزوباتک (قالالا) وهدننزو داش
 الا یهام لاق روند هقلا هنسیشیدو هنسانعم بئذ روند هدروق ثاکرا هل رسک تكنهزمش (قلالا] هل رطمال

 جارو ردلکد راج كد قلا روند درق هنککرا كنو هنسانعم هدرق روند هن وی یثید هما و ةمذیا هقلا

 یک لکفا هنسانعم نونج روند هکمرولد هدننزو رهوح ( قلوالا  ةثیرجیا ةقلا یه لاقت روند وتاخریلد

 1 یتبلصا و هدا ز كنس هزمش ردا تبث چ د هدنسهدام قلو یو فلم* نونج یاب یل وا 4 لاق ردا

 ا ؛لدل ولاندلاخو رولوا لعفا هسروند از رولوالع وف یزو ةر وند یلص ن ئپ هفالتخا هدنصوصخ
 (قلوأملا) ر ديم یمرف لورعن قّرح و نونحیا قولأم وهف لجرنا قلا لاق روند هب ولد( قولا ال رددآ
 | نیقشاش و قجا هدننزوربنم (قلئملا) ردفرصتم هدنسهغیص قلوا هدام و روند هن ونح دوب هدننز و ج رخدم
 ندنرب یک دروق هدننزو یزج ( قلا رل هوتعموا قجا یا قلثم لجر لا روند همدآ توترف شمان و دوخاب

 ةبهادلایا ةقفالاب هامر لاق رود هب هیهاد نالوا مظعو رکنمكي دقفا و روډ هیر نانلوا رد یرلکدید

 (كباچ )



 قز | و هردص قزا لاش زدهنس انعم قلاق هدهشاضم بوشیفص ندننذشو هبلغ كکنج لوق یلعقلا را بولقسا ۲

 1 | ندنقار طا وسنآ وج تکلف لوق ىلع هل دم كنه زمه ر واک ق افا ج ردهنسانعم هیحات و بناح هایت (قفالاو 1

e ۸۱۳ زی 

 ینعب بثق هلنیتصف (قبالا) ردقف وا قالطا هلوق ناغاجاق قوا هدام یاضتقم نکل هدنرانز و مک و رب و اهر واک

 | یری» ناشر هدننزو دادش ( قابا)ل رولبزو ود بیا ندنآ هکر وند هنغوبق لوق ىلع روند هتابن یراکدد ردنک |

 زتئسا اذا لجرلا ق ات لاق رد هنسانعم قلاق بونلایوا هدرب رب لوق ىلع كليك دنن زاو لعفت (یبأتلا) ریس

 "یلا قبات لاق اھت انسب كلا راکناو 3 ا اذا نالف ۳ لاق ا طا تاکترا هانکو سدتحا وا ۱

 بارلا بابلام ترا لر لا قرا لاقن ردهنسانعم قلا زسوش وا بویمو وا هصک هلنیتعف (قرالا) هرکنا اذا |
 فت € قرالا ز قرا ىع لحرلا قرا لاق ردهنساعم قرا هدنزو لاعتفا ( قا ازئالا) لیللاب ادا

 ۱ ها کرد حراش + روند همدا نالوا رادب بویمو وا هک ردرالعاف مما هدننزو قراط نور الا و هدننزو

 ۱ ۱ قراطو فتک روند یار قرا همدآ لوا هسا یاب ندع رک | زدتلع ءابط الا نیب ردقح هل وا رهس 4 قلا

 دما رج یزعرق سنجر هلبرسک كنءهزمش (ناقرالاا) هلنیتعض روند قرا هسا یتداع ةلعلال رک او هدنرلنزو
 | ه وراد یراکدید یناق شادرف و روند هنارفعزو هنسانعم ءانح روند هب هنق و ردب راک دد جافا لزق هدنک را

 داس دیکر ردا دایرب تودرارص هلکلیا ابن نیز ول وا نضراو هن نیک کر وند دف آ نوک و روند |

 ید نر او رولا ضراع ځد هنتسنا تفآ لواو رارید شمروا اص هنیک الواو هلفاکضاص رارتد |

 زه روند ناقرا و قراو هلیعص كنارو یصق كنەزم روند ناقراو هلنبترسکر وند ناقرا و هلناصف روند
  ناقررءابطالانیب ردناغل رهشاو و هللا هتک یاب روند ناقر و هدننز و بارغ روند قارا و هلن وکس كنار و هلیصف

 | ةفوفع الب یرغوط هنتلآ كن رد و ه یرد ءادوس دوخاب رفصا طلخ رلردا ریبعت قلیراص هدیکرت ردروهشم هلا

 دوسا ناقرب یرب رول وا عونیکیا تاعو رول وا رغم تیاغب لئامضداوس دوره رفص ی زا گان هلکلنا نابرح

 | ندای نزار ما و یار هند ییادوس هکر دیفعض كنس ه ذاح ثلاح یبس دس كد وسا ردرفصا ناقربیرب و

 رول وا ردا هدم را کلاغ ردص وصح هناتسدنه راربد رطخا ناتر و و جد یعون 7 كناقرب و رول وا |

 رواق 9 نالوا ضراع نرس نيک او ردح ورشم هد هبط بتکامالعو تاما 8 كنسهلج و

 رود دمدآ و ع رز شماغوا هنسهئداح ناقرب (ق وربلالو (قورآلا)ردا یراصیاص ینیک | هکروند ها وه

 رغصم ندنظلقروا قیرا و رددآ عض ومرب هدننز وریز(قیرالفومیا قوریمو قورام لجرو عرز لا |

 | قروا وردشفل وا لادا ههزم واو نکل ردقیرو یرغصم هچرک اروند دوس هدنرغصم كد وسا هکهتن رول وا
 | هنمو ربدلیا قالطا قدرو هر يطع ٌدیهاد بوما یخصت نریم ملیت روند هب هود وليون تما رق لصالا ق

 | دلکم روک ی آباب لوغر دوو قروا لججرب مدآ رب هک ایوک ةهظملا ةبهادلاب یا قبرا ىلع قیر ماب انلح مهلوق |
 دز و لیعف (قیرأتا)و هدننز و لاعفا (قارالا) زوم رس هک الوغ قبرا ما ردا دارا یر وب نم مالک | :

  هدننزو ثدح (قرۇم)) هرهسا اذا هقرا و هقرآ لاعب ردو سان موق نمره وا بوتو وا ہک یعدآ رب

 | باق هلبسیس هضراع رب هلنیتصف (یقزالا)و هلی کس كن یازو ىح كنهزمه « قزالا) ردیلع لجر رب
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 لاش ردهنسانعم قزا هدننز و لعفت (قزأنلا) برط اف قیاضتوا قاض اذا نالا او عبارلا بابلانم اقزاو اقزا
 اا قیضمیا ىزا ى انحف و لاوقت روند هلګ كن هدننز و سلج ( قزأملا) قزا یعع هردص قرات

 ع” نيش (قشالا) ناکلا هيلع قاض اذا نالف ىلع قزوتسا لاق ردهنسانعم قلص هلکلک راط رب رب ه هسکرب

 زردا رببعتیغاش وا رداج هکردیفص كتاب رب هدنلکش رابخ رارید د جش های وشو هدنو و هدنزو رکس هللا

 .عجو راسو ًاسنلا قرعو نهم و ردمو لم روب زم غعص و رایدلپا طلغ هلبرلتا نظ یفعص ثوثرط راضعب ینو
 هيض كنهزمش ( قفالا] ردهدنهکح رک | قارت رش ردق هلاقثم ر نوا عاح وا نال وا هد را هعلاق و لصافم

 | دهم كعب را حایر یراکدید ابص و رود و لاعش و بونج یأر یلعو روند هنکتاو هنسییق نالوا یفرعو رهاظ
 | هکرولواصخا ندیناث ثلاثو رول وا ص وصخ هکلف هروک هثلا و هیناث رول وا قلطم هروکه لوا لوفسپ روند[
  ةيحانلا یهو ةباصم قفالا یفام لا رول وا زاح یلامعتسا هدموع هروک هرلن و رولوا ص وص هرطق تود |

 | نالکح ه یغاشا نيم تاجات وب وافل رودلاو لاعشاو بونطا بهم وا تلفلا تاون نم رهظ ام وا

 هراس هدکاکر کوب و هدکلنیکشا هلنیتمط قفاو رونل وا قالطا قفا هدهنفلار را كن همك یکیا عقاو هدنسیرایا تله

 ا هلنیتعص ( قفالا )و هل تصف فال ) عئاریا قفا سرف لاق روند هو مو رک ذم رونلوا قالطاهنآ نالواب غ



 مچ ءایلا لصف ع

 چ فاقلا باب زا

 بة زما لصف زا

۰ 

 یک AMY قح

 جدو 05 روبز 6 فوماهلا ) ړیک یا یولچ لاج لا رود 4 هود كکزرا كوي یسهثحو ورم هما زد

 فله نالوا لاد هنسانعم تما هل4جا ىسەدام فوله وبشاو روند همدآ قلصت زسفشفاب والبق یسهدوک

 ۱ ا روتف زسرف زسرف هل رسک كەز (فانهالا» ردروع6 ین صتلعفندنا ن ی بول وا قتشم ندنن#) |

 ۱ | كى اذا: أرملا تفنها لاق ردص وصحم هناوسنو و یکیسلوک كندا ازهسا و لزه فا , رد هنسانعمكل و 1 ۱

 | غاب الغا نح و عرسا 0 ا لا ردهنسمانعم كلبا تعرسو *یزیننلا كصضکر وتف ىف
 1 (فناپلا) و هدننز و لاف (نانهلاژ و هدننزو ۳ (دفناهلا  ء اک ا یصلا فها لاش ردهنس انعم

 | نعم تفناتو افانه و ةفناهم ةأرلا تفاه لاق وډ د اعم كلوک نوناخ نسرف زسرف هدرلن و هدننز و لعافت

 ۱ لاق ردهنسانعم لا تعرس د و یر هبعال اذا هفناه لا ردهن_سانعم قعمان وا هفناهم و تفنها

 ] رولوا تضهلکغد هب نسا قوغوصو هلب نما یا هلیقط و یصف كناه (فوهلا) عرسا اذا لج رلا فنه
 ۱ الصا بول وا زیپ هباموزسرهوح یسیرجا 1 كناه (فوهلا) بوبهلاةدراباذک و ةّراحیا فوه حر لاق
 | ی والا یا فوه وه لاق روند همدآ نابح ققروف و روند هنادا و قجاو روند هب هک فوق نمارب هشيا

 | هکردتغل هدنظفل فيهو روند هراهنسن هتفو هدنزرط یراز هطروع و نابطاو قجالا و هدنع ربخ ال یذلا

 | اذا افیه فی لج رافاه لاقب ردهنسانعم قم هص وص كب هدننزو فیس («فیهلا) روند هل نسا ندنهناح نع
 رود هللا بونج ندنفرط نع تول وا ء کن جراخ ند هعبرا لوصاهکرونید هل یّسا لوش فی و ادددش شطع

 | یسودل هلو ردا سد هلو اب یراوص و بوداص وص تیاغب یرانآویحو رد روق یتابن ردا بوبه ندنن ايم

 | لثلاهنعو ردلاتق لا ا ی یدشارارد ارببعت یی ماس و موم اکا هد هبداب رد هم وا یمکح هدبرعض را هکردقج هل وا
 | قّرفت و لابقا هنساوه و رهایدنک سکر ھه ندسان لشو ال نا اہل ااداعل یا + اهنایدالفیه تبهذ +

 هسک ناطا تق رافم الصا بودا تمزالم هنس هع دق تداع ضعبلادنع رونل وا دارا هدعق وم یکیدلیا

 ۳ هدنع فيهو رد هنسانعم تعجر تبهذ ردهنسانعمیلا امئایدال مال ردسنج مسا فیه هدارو رونل وا برض

 ۱ حرف هک مالغلا فيه لاقت رد هلنپ :رتصق و 1 فیه ردنسانعم قلوایللب ها فیهو ردسا یداو

 | رد هنسانعمقچچاق لوق هدننزو فیح فيهو ها تقرو هنطب راذا افهوافیه قاع فاخک فا فاه و

 | ردفیه یرلعج ردیث قوم ءافیه روند هب نوح یللب هجا ردفص و (فیه الا قبا اذا افیه فا دیعلافاه لاق

 f (فیبلا) فه نم ءافیه سرف و ةأرما و فها مالغ لاق رول وا تفص هدهسرف ءافه و هلبرمسک كناه

 ] (ةفاهلا) ءاتشلانم یت شن لاق اک لج را فیت لاقت رد هنسانعم E هموداب روک ذم یرلکدید فیه هدنزو

 | شطملا ةعب رسسلا یا فایهمو ةفاه فان لا روند ه هقان نالوارصوص ريت هدنن زو حابصم (فایهلا )و

 | مد رحم ضعب هنسانعم قاتعم روند هه ود یوص ی ردهشاه دوخان یک هحرف ردهفیه ىلصا كنهفاه و

 | همدآ شم هصوصكی لوق یلع همدآ نایصوص ریت و رولوا كعد هود ولقشقای و لزوکۍ نوي هلغل وا یتانعم هلنون
 | ندنازسوص كب مود هلرعض و یرسک ك ناه (فابهلا) هدیدشلا وا شطعلا عیرسلایا فایهملجر لاق روند
 | تلبقتسا اذا فاه فیت لبالا تفاه لاق ردهنسانعم كلو قرهجا ی ییرازغآ وشراق هراکز ور یرلکدد فیه

 | قرهجآ ییرغآ هراکز ور نانل وا رکذ ( ةُماهلا) شطعلا ةدش نم اهها وفا ةحم اف اههوج و فیهلا بوبه

 | هو هدننزو نام ر (ناغیهلاژ و هدنزو روبص (ف ویهلا) و (فئاهلا) روند هر هود نالوا هحوتم

 روند مدد و یدو هدنزو قاتشم (فاتهلا روند هب هسک زس وص نافیهو روند ن ریت

۱ ۱ UR قل وا رس وص یهود كمدار هل رسک كنهزمه (ةفاهالا) ناشطع یا فاتهمو نافیه لحر لاق ٠ 

 |[ «فاب) هنسانعمبایذ روند هکنیس هلنیتعف (فسیلا) ی ءابلالصف جم مهلبا اوشطعاذا مولا فاهالاه

 | ىلاعت 4 وعب رک ردندنسیلاوم كن رلبانج مصتا ردیعمای یرد كلاله "یفوک یمبات هلق البلق و یزسک كناب

 1 هک فاملا باب ون

 | ندنسیدنفا لوق هدننز و باتک «قابالا و هلنیتصف و هل وکس كناب و ىح كن هزم ( یقبالا) چچ ة زل | لصف ]و

 | هتم ر هدعب بونل ریکل وق یلعرد هنسانعم قاق هاعب هنسا وهقرهیل وایدردهق اّشلاعا دوخابی نیا او

 | فوخالب بهذ اذا ثلاثلا و ىناثلا و مبا رلا بابلانم قابا و اقا و اقنآ قبا و دبعلا قبا لاقب رد هنسانعم كتک نوا
 ۱ ینا رول وایسا هدننز وباتک قاباو ردشملوادرا و طرشالب داها هکر چرا دھن نمسا وا لعتکالو |

 | او ابا یجب كقآ روند هلوق ناجاق ردر العاق سا هدننز و روبص قو الا ) و هدننزو بحاص < قب ۷

 ( رواک) ۱



ê ۸۳۱ B= 

 ریعف ىا( فور رهلا) اا وا م ید فف ض یا دشت راهم ازا لاق روند هوتاخ نالوا فیعض زسرفیساکب و |

 كن هدننز و نوذر (فورزهلا ]و هدننزو ساطرق (فارزهلا وهدنزو طبالع (فرازهلا# وهدنز و روبنز هلا
 لج رلا فرزه لاق رد هنسانعم كلتا تعرس هدننز و هجرحد (فف رزهلا 2 روند هنشوق هود ثاکرا كاج و تسج

 "فزهلالرونده یراق هج وق و ه هقا هج وقەدننز و هل وذر (ةفورزهلا لو هدننز و هجر ز (تفر هل عرسااذا ¢|

 قلصتدوخاب ولبوتن وز واد وخاب کر وا لوق ىلع روند هنش وقءود اکر اكاچ قر هل وا ولشاب وتراقهدننز و دخ | ۱

 ۱ دوخاقعان وا هت وایرب یکه قنو بول آ هنکو ای هنسار زاۋ ۇر تز زانى( ق الاۋ روند هال وامادنا دب و

 قاض د وس هدنن ز وفطع (فطهلا) ریزعسا اذا ۱ ییاثلا تابلان م افز 2 را دتف زره لا زد هنسانعم كمروتوک

 ءاعسل ا تفطه لاق 2 :سانعم قمر دغاب روم عبد ولت و تلتحا ادا نا بالا « افطه یعا لا فطه لاش رد هنسانعم

 ٣ل اش ر روند هرو قوج ك ةد ز رو فتک (فطهلا) روس ۵ هنس درشاف دوس نژلغاص فطه و ترطما اذا

 ردرانا ندا نافح تڪ لا لا ردتعاج ر ندن س هل ہبق دشا دوخاب هنانک (فطهلا ون ریا فاه رطم

 یوتلروک لب هل صف هل راه (فیفهل 7 و (فهلا) رد دا نصحرب هدهرقا و لبح هدنع هدننز و رد ز ( فیطه#)

 اه وبهتوص معش تبه اذا یتاثلا بابلانم افیفه و اه را تفه لاق رد هنسانعم كيسا قرەيلزىَص د وخان

 لاق روند هح وک رسلاب و ءامالب یا " فه رام لاق روند لو زسرومت رسک كناه ( فهلا |

 ناک اذا“ فه عرز لاه هژوارولک ود یراذن اد ناو نیک یگب هکر وند هن الوشو ابفلسعال یا "فهم ةدهش ١

 روند هن راقل اب تیا لوس و ردوا هد هلق كناه هدن ول روند هراقل اب هدرخناغاش و دبح تنش هداصح رخت ادق | أ

 نالوا هجزایاببول وا فیفخ هقفو و فیفخیا "فهلجر لاق روند همدآ كالاج و تسجو رد هنهیدرفم |

 هف وحق یش فیفخ یا فه ؛یثلاش روند هثیشنایلوا هنس هدنف وج بول وا فیفخ اقلطم و روند هح وک

 ردعض وم ر هدرصب هکر د هفهلاقیرط و دوخاب رد را ولحت یا غوا هنیفس هدن آر دعض وم ر هدکطب ینیلاوتز)ا

 و وق لوق یلع هبهکلوک نیرسو شاّبطیا فافه راج لاق روند هکشارطاشو تسج هدننزو دا دش (فاغهلا) |
 رلبلظ ن نکي ملام وان ک اس وا دراب یا ف ًافه لاق روند هايل وا لماشو دتعو و وڌ دوخا دتنالوا نکاسو |

 روند 4 هنسننالوافآ افشو قاّر و روندهکلمو یا افشو كزات و هتفو و روند هنن دانف شرف كباتو تج ۱

 روندهمدآولن رفدجناوروند هکلم وکی اش وهتفو وهن دانق شوق فیفخ و تسج دو هدنزورارت(فاهن ۱

 ةفافهم ر لاق روند هراکزور نکاسو فیطل و شوخ هدننزو هدادش (ةفافهلا) رد هنسانعم ناشطع رس وص و

 لحرا"فه لاق رد هنسانعم كم رو هلتعرسو یدنل وا رک د و زد هدننز و ریما (فیفهلا) ةنک اس ةميط یا |

 قجاو روند ځد همدآ بلقلاددحو روند همدآنابحقف روق هدننژ و روفعب (فوفملا ژل ریسلا عرسا اذا اففه

 (ةففهلا روند هرب ريق رسوص زسنواو قجاكلذک و بلقلاددح اذک و نابحیا فوم لجر لا روند همدآ

 ةفهفهم و ةفنهم ةي راج لاق روند هنوتاخ هجهدرخ یرولپ هجزآینرق هجا لب هل را هين لوعفم مسا( هغهه الو
 تسار ویهس بولی رسی رک نا دو یدوج و كن وج ماتم هزاز (تفهفهلا) سصشنا ههو د 9 ۃماض یا ۱

 هدننز و لاعتفا (فافتهالا) نصغ a ا راصف هدب قشم ادا مالغلا فهفه لاق ردهنسانعم قلوا نوزومو 1

orراځ هکر د هنسا اهمكنهدلروک یا کاخ الوق و عل اذا بارسلا ؟فتها لاق ردهنسانعم يار بارس  

 ردد رع ءایم اهل رکو یخفڭناھ (نافه) "یودامف تدجح اذا هتعماس ۰ فت لاق رداتأشن ندنتکرح یک لي |

 هل ےف كفاق و ڭكناه( فقهلا]) هرنایع یا هن افهیبع ءاح لاق رد هنسانعم بقع و و | هلیرسک كناه )ن افلا ۱

 هلتعرس هلدیتصف (فکهلا إل ماعطلا ةوهش هلق یا فقه ق مويلا لوقت روند دخل وا هح زا اشا هماعط |

 (فكنهإل یثلاو ودعلاق عرسا ادا عبارلا تابلانم افکه لحرا فکه لاش رد هنسانعم قلوا ررو و.ردرکس | 3

 یس هی هدنز و لحدرح هلا د نبغ ( فغلهلا دە یو رددآ عض ومر هدننزو لقص دوخاب لدنح ۱

 هدننزو لحدرج هلفات (فقلهلا) قلا برطضلا یا فله لجر لاقت وند همدآ ادا ناثبر و ۱
 مدننز و لحدر < (فولهلا] ن مدق یا فقله لحر لاق نو ۳1: شش اراب و لىق ولهد وک یو | | ۹

 لمشلایافولهلحر ر لاق روند همدآ نهار هج وکه شا الصا ین رقنامشیش لوق یلع هب هسک اب زان ولی و قلصت ۰

 ید هفوله روند ا ابق و هام نازک روت ديد کوا كو هدنع ءانع ال ۰ نطبلا مظعلا و وا قالا | :

 روند ددا شار او قلصت وللف ید یک یکی و رز رهص یا دف وله و ف وله دی لاق هدنژ و هرونس روند

 ناکاذا فوله مون لاق هل وازن روکش نوکهکرون دهوك لدولوب یزلبق وفا رعشلاریشکلا یا فوله لج لا



 یک روم روس

 | (تیفج#) روند همدا لاکا شیکک یسیرجاو انمو هنم لیقثلا یف الا وه وا انسم ایل یا انسه تیار

 ۳ ر یا تی لج رلاقفووقد لاک شیکک یسیرچما یخدوب هدننزو لجرفس 1
 زا و عاح اذا عبارلا بابل ا نم (وےھ لجرلا یه لاق ردهنسانعم قف راص زارع یرف ندقلحا هل خش

 تكناه (نفهلا ا امفام زیان ها اض را تفعه لوقت رد هنسانعم قلجاص تولیغاط راهنس نالوا 2و و هنط)

 لاق روند هنوتاخ زسلچ ولهدوکقیرآ هدننز و a رف دف یک برم روند 4 هب >ان كانم ولت وطر ا

 رون دهئيش نوزوا یص) هدننز و عنج (فذح#ردیفدا مو هدننز و ناشطع (نافےھلا ز هفع یا * دفع ةأسا|

 موق هل رک و ءاش هل رک اروند ه4ب هنسذ كسک و و دنلب افلطم دلزریصف (فدهلاژ ضد لیوط یا فنی * یش لاق

 ON لکیھلاےظع و ضرغلا یا یدهلاق اومر لاق زود اک و ا قواو نوسلوا عاط 1۷۳ یسهب

 م ؤو لیقث اذک و مظع یا فده لجر لاش روند همدا ناحارکو یوشواو لبنت نایمارب هشیاربو روند
 هل, وکس كلاد و یھ كناه (فدهلا) راررغاج نوجمآ قغاص یتع-ق نویق هکردهلکر ازترکم (فده فده»

E 9دحا دل تدح له یا قداسم کیلا قدم له هل و هنم و ردهنسانعم قلوا ادب : بورولب هکر  | | 

 | فده لاق ردهنسانعم قعشلعی 4 هنس ر و لخد ادا هيلا فده لاق رد هنسانعم اتکا هب ناک ن م م یوس

 | فعض و تک ادا افده لحرا یده لاق رددنسانعم قلوا فعضو تسسو اراق اذا نیل

 | هکر وند 4 : هعطق رب ندنکاسمو توب و نداد هل رسک كناه (تفدهلاژ ارد دنس انجم تعاج ( تفداهلا

 SR لاق ردهنسانعم قاح بولک 4 هنسارپ راکم (فادهالا) راهلوا هرزوا تا اقا هدنرارب

 رد هنسانعم قیصر هلع فرشا اذا لنلایبع فدها لاه ردهنسانعم قمتج هرز وا هنسار و اراق اذا نال

 | بورا وه هنسذ ر وهل ضعاذا "یشلا ل فدها لا ردهنسانعمقل وا ضرام هنن ر هئیشر و ا اذا بلا فدها لاق
 | كنا اوبح و لبقتسا و بصتنا وان داذا هنم فدها لاق رد هنسانعمقم روط بولب کیک تورا وس اور لزق زام قف

 |فدملاک راص یتح مظع اذا لفکلافدها لاقت رد هن انعم كلی را بوس وب هدنزرط فده یسیرغص كناسنا و

 | فده هد وشراق (فادهتسالا ےسج یا فده لجر لاق روند همدا ےسج و دنمون : هل رسک كناه (فدهلا

 ۱ لا رد هنسانعع قملاق بولسکو و بصتنا اذا لجرلا فدهتسا لاق ردهنسانعمقمروط بولیکید ی

 | ضیرعیافدیتسم ن کو لاق روند ا نیم هژیس هی لعافے ا (فدهتسلا) عفترا اذا *؛یثلا

 ۱ یتاثلا بالا نم اف وذه لج را فذه لاق رد هنسانعم ك تام شان فوقو هلا هم لاذ (فوذهلا#

 لالاج و كاج كى هدننزو لح (فذهلا) و هدنزو نسح (فذهلا) و هدنز و دادش (فا ذهلاو عرسا اذا

 | فور رذه وه لاق ردفیراذه یعج زدهنسانعم عیرس و كىاح دنزو روفصع (فورذهلا# ردهنسانعم

 !(فرهلا) عرنا اذا لج رلا یرذه لاق رد هنسانعم اوا تی هدننزو هحرحد (ةفرذ هلال مب عرس یا

 | قوقو هنلئاصخ و تافص كمدآرب لوق ىلع كلبا حدم نوزفا نددح یمدآرب نوجا بالا هدز و فرص

 هاباا حدملا ف ًارطا اذا یتاثلا بابلا نم افره نالف فره لاق ردهنسانعم كلئا حدم دوخ دوخ قرهیلوا

 ۱ اف یلام كمدآ رب هل سک ك نە زم( فار ھالا ]× فرعتالاع فربمال»لثلا قالا یعلا نم و ةربخالب هحدم وا

 | كلاس بور و كاج یتسهوبم یاافا امرخ و هلام یمن اذا لحرلافرها لاق ردهنسانعم كل كفلتکر , بولو

 | تفر لاق ردفدا رم هدیناتیانعم هللا فارها( فیر لارا اه رمت یا اهءانا تلح اذا ةلحلا تف رها لاق ۲

 | هکر یدید راضعب و اهولح اذا ةالصلا یا اوف ره لاش ردهنسانعم كليا تاتشو هلع شبا و ها ییعع 2علا

 |( فجر هلارولوا طاغیتبن ندلاعفا كن رهوج ردا وص یدو ر وندن اب لیعف هن ہسانعم لہ لهر زاوا روک تن

 هدنزو 4 : درا (ةفشرهلا) را وخ یا" فح ره لجر لاق روند همدا ناوتان و زجاعو فیعض كن هدننزو " تبشر

 ۱ یتلقكیوص ین و رلرقص هرجا فج بول ایی وج روم ندرب هلکت هکر وند هی : هرواحم لوشو روند ه یراق هجوق |

 | روندهروقحیرلکدتا هنس د كسحاغاامرخ دوخاب هغوقند رد هل ادم وم2م عج "فح هدارو راردا هدنماکنه ۱
 ِ 0 ۰ x با 1 ِ . . ۰ . ۱

 (ةفشرهلا) تسش اذا ةا ودلادف وص یه و ةفش رها ودلا قلاش رون دەب ,ەقلىروقنالوا ه را تیود هفش ره و ۱

 تفثرها و اشر لاق ردهنسانعم قع روق هةل هدن زو رارعشقا ( فافش رهالا لو هد زو هحرحد |

 لاق رد هنسانعم كما بور وص هلګ ردن هاا اا ی هنسلرپ هدننزو ج ر رح لب :6(فشرپتلا) تساب اذا ۱

 هدننز و هج رحد هلو (ةفرهلا ددل لجرر هدننژ و لیدنف (فیص ره البلق البلق ی ۶3 اذا ااا

 ینوص هلیسهین لعاف سا (ةفنرهمل ال فعض ىف كصض اذا لجرلا فن ره لاقي ردهنسانعم كمل وك زسرف زسرف

 (یساکبو )



 دی[ ممد لس
 فک و هيف كل سال لوقت ردهنسانعم هصعنمو بیعو زاح و لام اذا بارلا بآسبلانم م افک و فکوت نالف تکژ |

 روند هراو روند هنسهرو كغاط فک و و جا ادا لجرلافکو لاق ردهنسانعم قل وا راکهانکو بیع یا

eخط رک و نی یی قوا کم قرع نکل لاف ردهنسانعم قرف هدندنع سراف ناو هنسانعم  

 فکو هيف لاق ردهنسانعم فعضو داسفو روند ه هبکنا و ه هرو كج هنا یتاشا ندهبلص ضرا كش

 هلراوا نوجا ظفح ندرومغلو ردهنسانعم تدش قلبتق و ردهنسانعم لقث قلرغآو فعضو داسف یا
 ثیدلا قو رد فاکو ا یعج روند و هعاصص و 4 همردن وص یرلقدناب هدننزرط دانق هنفا رطا

 تببلا فاکو ا لثم مهقوف تراصف رصلایف مگ اره مملع ت تفکنا نیذلا یا و فک و لا باصصا ءادهشلا راخ ۶

 رگ هح وم FS هک ردرلهسک ل لوس ءا دهش رابخ ییعل لسو هب دالع للا یلص "ىلا ه رس اذکه

 (فاعولا )ل راهلوا قرغ هدننلآ بونابق هن رارز وا ی ک تا فاکوا یسهتشیوک كنیک بولی رود هلیس هم دص

 هکر دیفدا رم و هدننز و فیک ات (فیک و لا هنسانعم تاو شنای ها و زوباغ(فاکولارلو هدننزو باتک
 ردهنسانعم قاط (فاکیتسالافاکو لا هيلع عض واذا هفک او رام افک ولا رددنسانعم قمروا نالاب هبک رم

 | لاقت ردهنسانعم كعشدا كنج ور ور هلیعصح هدننزو هلعافم (ففک اولا هرطقتسا اذا ءالا فک وتا لاق

 تراظن بودا هدهع ردییطاصم و روما كمدآر هدننز ولعفت (فک و تلا لهضراع و ههجا واذا برا یف هفک او ق

 رظنیو مهدهعت یا مهل فکو ت وھ لاق رونلوا ریبعت كمزوک بوروک هکر دهنسانعم كا ماقها هنتیش و ۱

 ةيانک وه و هرطق یا هفک و رظتف یاریثنا فک و ت لاق ردهنسانعم قل وا رظتنم هن روهظ رخ ر و مهروماقا

 لاش نیا كما ضرعت تؤول تود لد هب هش و همدآ رب و ربا رطقتسا لاق 6 روهظلانع

 ردهنسانعم كاف ارحاو ليم ندن رب یرب هدنزو لعافت (فک | ونلا ) هاقلب تح هل ض رعت یا نالفل فک وت

 هزم یوا و (فال as ناتک (فالولا) و هدننز و فلح (فلولاا وفرحا اذااوفک اوت داش ۱

 افیلوو افالاو انال ووافلو قربلافل و لاقب ردهنسانعم ققاچ یب ردب كشعش هدنزو فیلا (فیلولا وال ها1
 ناملاعباتتلایا فول وو فیل و قرب لاق یک فول و رود کشمش ناقاچ یبردیپ فبل و مباغت اذا ین بابام ۱

 ندکیترکسنالوا هلتموف ب وربدلاق ند رب ینیراقایا ترد هکر وند هک رکس هن وکر ص وصخ ه را وط فالوو فیل وو |
 | ردهنسانعم كلکاعقحج هبعلابتعاج و اعم ماوتلاعش و دعلا نم برض وه و افالووافیل و س رفلا ودعي لاق ردن رابع

 , فالا كعشدبا تفلا هدننزو هلسعاغم (فلاولا) و هدننز و لاتف («فالولا) اعما ژاح ادا افیلو مولا فلو لاق ق

 لاصتا و هاتعا اذا هفلاو لاق ردهنسانعم بامشاو ءا عا و هفلآ یتعع ةفلاومو افال و هفلاو لا رد هنسانعم |
 قغفا رب هزات تاب هدنزو فیل و (فیهولا و هدننزو بہن («فهولا) هلصتا اذا هفلا و لاق رد هنسانعم

 فهو لاق ردهنسانعم كلک نیش كىو بها و قروا ادا ءافیه و و افهو تم تانا فهو لاق ردهنسانعم |

 مھل ضرع یا اسیندلانم یش مھل فهو لاقب رد هنسمانعم كما روهظ قلایند رادقمرب هب هسکرب واتد اذا نالف

 مھل ضع یا اما رح واناکالالح ولا ال و وذخا ایدلانم یش هل فه واڳ ةداتق مالک هنموح راشلا لاق »ادو

 یک یسمتیج بوقلاق ردق هن غآ كن هلیک هلغ نالیچ وا الثم رد هنسانع» للسک وب بوغآیراقو هنسنربو اد و ق
 كلا ت تمدخ هاسیاک ینارصن و "فط اذا اذک یلا * یثلافه و لاقت یک یسلسک و لدهن رانک ییوص كضوحو

 هنسار یک فهو هل سم ک كنهزهش (فامالا) دسنکلا مدخ ادا افه و رز وات لاق ردنا

 ىسەلوقم ش اّرفو ےق كناسيلک (فها ولا )ل فهو یتعع *یشلافه وا لاق ردهن-سانعم تلبسک و باغ یراقو | : ٠

 | كنهددشم یاف وكناه (ةیفهلا ]و هدنز و هيفا( ةيفه ولا و اوور كولاي (ففاهولا روند هنن راکتمدخ

 تمدخ هاسیلک یک فهو رول وا ردصم هل رسک ك واو هفاه وو روند هنغل راکتمدخ اسیلکر د را ها

 می ءاهلالصف ڑ مس || فتح (فتهلاو هک ءاهلا لصف عه ةسينکلا مدخ اذا ةفاه وو افهو "ینارصنلا فهو لا ردهنسانعم كلا

 یناثلا بالا نم افته هما تفته لاق رونلوا لامعتسا هدنزا وآ نیجرکوک یژنک | ردهنسانعم كفلسس هدننزو

 داب هالاجو نسح بوبح ر و هحدم اذا نالش و االف فته لاق رد هنسانعم كا حدم یدآر و تناص ۷

 | ردها قمرغاح یمدارب هل.عص كناه (فاتهلا )لاج ا ام فتم دن الف لاق ردلعتسم هن انعم لوا

 | كى هدننزو یزج (ؤتهلا) و هدنزو روبص (فوتهلاو و هدننز و هدادش (ةفاتهل ا)جاص ادا افاته هب فته لاش | ۱ ٠

 یحف كج و یرسک كناه( فجل 2 توضتاذیا نته و فوته و ةفاته سوق لاق روند هاب یج دنا درقنط |
 روند هنشوق هودو همدآ ناجنارکو زسقشفایو قلصت لوق ىل روند ەچ وق ىد تاکرا ولشاب هد دشن كف و



< oN 
 ثیدطا تو لوقت ردلهکتسم هنسانعم كلا ن ناب یک کرک یربخو مالک رب ثیدطا فیقوت و هحل لیصا |دا

 قالطا هکراربد ةيفيقوت هلا ءاعما الثم هکر د حراش + رونل وا لامعتسا هدنل بم فیرمش صن هدعرش فیقوت و هتنبباذا
 سا ردلکد اج قالطا كما نابلوا رداص ع راش نذا یئعب راردبا هلاحا هنفرط تمیرش “صن یم یهلا سا
  ۱اوفق واذا سانلا فف و لاق ردترابع ندقمروط ه هفق و جاج حاق فق وتو رونل وا فق وتو فق و ندنقالطا

 ادحا واوفق واذا شیلا فف و لاق ردنرابع ندنرلمروط دحاو دعب ادحا و *لرکسع شیلا فیقوت و فقاولا ین
 الغا مطق یعضوم كاج هر هلزالب فیقوت و رونل وا قالطا هرلناشننالوا هدنراق وا راق حادقلا فیقوت و دحا و دعب

 شایو نالوا باوص ردش وشمءاطخ یترابع راوسلا عضوم عطق و كفل وم هروک هننای كحراش * رد هنسانعم

 باصاذا هدنبع وا هکهتن رول وا كم د هغلف ا ضراعهرب نانل واریبعت قلیغاقوب كن ها دارم هکر دقلوا راوسلا عض وم
 ردشلخا تد هدنناتک مان فصم ۳ فیقوتلا كلذف قوفالو لا ىلا دعي ملو فقولا عضومیف ضايب ةفظ والا

 | ینیلخ ( ینیقولارلرونل وا لامعتسا قروه وا ردصم و سا فیق و هدانعم وب سد ردموسم هرزوا هج وو ید هدساسا

 | (فقولا) ةعبلا مدخ اذاغیق و "یارصنلافف و لاق هنسانعم قلوا هدنتمدخ اسیاک ینارصن 0 هدننز و

 هدرصم فقوم و هفوق و لح یا هفقا ومن م فقوم اذه لاق هاتم فوق و "لح ردناکم ےس | هدننزو سلح

 لوق یلع ردقج هل وا یرا ر وکو ب شوب هکر ون ده رار تاکو چ یکیا نال وا هدنرروکو بكت اس رفلا فق وم و ردمدآ هل رب
 هن زو كنا وسن نافق ومو رار دنافق وم هلال وا هدنفرط یکیا روند هزغج ر وقچ نالکهرز وا یشاب ثاکر کو هدر وکو ب

 نيفق وا ةنسح ةآرعأ لاقت رونلوا قالطا هنساضعا نالوا مزال یراهظا راسو هنرالا و هنزوکل وق یلع هنلاو

 قالطا هرمط یکیا شلتا هطاحا یتکیک جوب هددعقمو هراهظانم اهلدال امو نیدیلا و نینیعلا وا مدقلاو هجولا یا

  نالوایردب نطب ر ند راصنا( فقا و رول وا لالههدکدل کو رول و مرتوکیبحاصهدک هلزوب بولیکچ هکر ولو

 ۴ حج وا نالوا لوبقم یسه و هر کسی دک دلی فا ندارغ هک فا ولا هيمان لاله: ردبفل سیقلا ارمان تالاب

 زود وردات (فاولا) ردا یسرف كمراد ن لشهن (فوفولاوذ# ردندرلن 1 رد رپ تافل

 | اب ره نده راحو نا یا فاق و لزل )اق روند همدا نالو اهرزوا ینأتو قفر اّماد بوین ا هل هدصوصخ و

 | بجو (ةعقولال ردیعمایلیقع عاشر و لاتقلا نع رج یا فاق و وه لا روند همدآ ندا ضارعا بونل وریک

 | هدنرز وا تاکرکوب تسو و ر ون دهریکس نالی راص هاب رول وا ےسا و ردهنساسم قم روطهر کر رده رم ءان هدننز و

 | 27 ا ر دکل رای (یاقبلا )و (فقیلا)ل روندناتفقوهنسیکیا و مق وه ر ره ك ريكس ییا نالوا
 ا قولا را رد انیکست نت بو ربدش زاق هلکن آ یکلوج قج هشاط بو انیقکر و د هنسهراب جانا

 راچان هل غما لوا رداق هكا ندن آو بودا اجلا و رارف هنشاب ایقرب هلفردشقص رایزات ینآ کروند هنسیکچ ناب لوش

 شرو هجالا هللا ركن قآ یرغوط هنج وا كلی الوفهکرونی هنآ لوش هدننزو مظعم (تق ولا) هنلوا راکش

 نولو ضابد ناتشوقنم املاک شرب |هننذا یلعا ناک ادا فق وم سرق لاق دل وا هرز وایلاح ینول كنار راس بول وا ۱

 فود هدنرال وق هکر وند هز وک او هنسیگ ناب لوشو روند هکشا رپ و یرلل وقو ناکام ا

 | سدآ شن وا هک آه هینوک قیاقحو قبا شا هبرجت یلاع لاوحا شم رو شعثاو هلوا ترج فلاح هننول
 ۱۲ یافت (ففوتا) روند هق وا نانل وا راگ برض هدنن و وا راقو كنحم بریا فق وم لح ر لاق روند |

 | زلاو ناار والت اذا اذک ناکع فق وت لاق ردات قم روس ب واوا راتم هوفر کر دکج ولت ا

 دوخاب هدنحم رب هدننزو هلعافم (ففقاولا)لو هی رسسک 2 وا و (فاقولا) تبث اذا هيلع فق و ت 7 لا نگاهم |

 یعدآرب و هعموهفش وهعمفقواذا ةموصخ وا برح قاذق ولاقت ردهنسانعم كعشد ما رآو رازق هدنموصخ
 هدننزو لعافت (فقاوتلال هیلع هنت اذا اذک یلع هتفقا و لوقت ردهنسانعم كمردتا مارآ و رارق هدصوصخر |

 ردهنسانعم كم هتسدا یفوقوكمدارب (فافتسالاژ افق و اذا لاتقلاق اقا اوت لا فدا انعم كعشدا رارق یخدوب

 روند هب دعش ود وه هرفص نال وا ندنیشیم هلن وکس كفاکو یصق ك وا و( فکو 9 فوفولاهتلأساذا هتف وسا لوقت | 1

 لا فکو لاه رد هنسانعم ق 1 تویلماط هنسأ رب هدننزو راک دن فاکوت و فک و و فک و و هتسانعم عطن عطنا

 دار و تتک و یتعع تیبلا فک وا لاق رد هنسانعم فک و هل رمسک كن زه( فاك الار طق ادا افاکوت وافیک وواذک و

 5ا راجلا فک لاق رد هنس انعم قمروا رع هبک و مالا هعق وا اذا هفکو ا لاق رد هنسانعم قم و ههانک ۱

 قوجكیدوس هدنز و روبص (فوک و لا ردینپم هنتغل ے4 "ون یالقنا هفلا كوا و دارا فاک الا هيلع عضواذا

 لاقب یدهتسانمم كل او ن ند نچ لنچ ( فک و ]۱ ةر نغ یا فوكو ةقان لاق رونا وا قالطا ه هقان

 (تکر)

 و ی ی ی ی یدک تا اد



 ۸ هک ۸۵۷ رس

 مویلا ی هلردقنام یهو ةفيظو مو "لک هیلع لاق نوجغیدل وا هرز وا هرت و ردذوخأم ندموقرم فیظ و روند
 فئاظو یعج ردنس انعم نا و طرمش و دهع دفظ و و روند داتسر و کا هدبسراف هوحن و قزروا ماعط نم

 لاقب ردهنسانعم كلتا نیمعت هفبظ و هب هسک رب (فیظ وتلا ر طرش و دهع یا فیظ و ا84 لاق هلنیتعص ردفظو وا

 لا ردهنسانعم كلک نوغب وا و قع وا 4 هنسنرب هدننزو هلعافم (ففظاولا) ةفیظ و مو "لک هلنبع اذا هلفظ و ۱

 همزال اذا هفظا و لا ردهنسانعم تمزالمو هزراو اذا هفظا و لاش ردهنسانعم تنواعمو هقفا و اذا هفظاو

 لوش هنوكنس كانع و يطق ك واو (فعولا) هبع وتسا اذا هیقط وتسا لا ردهنسانعم قمالباق 6( فادظیتسالا) |
 هلرسک وا و رولک فاعو یعج هلوا رولاق بولیکر اد زا یک یوچا ر هيلا یا ربط

 فعضاذا لاوالا تابلا ن نم افوعو هرصبفع و لاق رد هنسانعم قل وا فیعض رصب هدننزو فوق و (فوعولا )

 كما ینلوب یدننکه کون هنس هچ را هک ڈا وخ اب یکتتسوب لوش هلن وکس كن هم نیغ و یصف كوا و (فغولا )۱

aRافوغواو یخ زوور د ها یک وا یرفنرق كن هکتو كخالغ و رانوجما قماعشآ هب  

 لاق ردهنسانعم فتر ی هلتع رس فغ وو فعضاذا افوغو و افغو فغا هرصب فع و لاق رد هنسانعم رصب فعصض ۱

 ردهنسانعم كلکب و راز وک [ل را هدغاجناحتروع هل رسک كن همش (فاغیالالادع وع رسا اذا لج رافغ و

 هرزوا روک ذم هجو یفاغیا هدارو او هکر الی ضر» چا تحت عاما دنع تزوترا اذا ةأرلا تفغ وا لاق |

 داوم هنافا ه یرهوج هد هجایب د ی ناي و تد هدنلح هسیا نس هدام زاهترا یدلیا ربسفت لا زاهترا |

 هگنفلق ندودفاوا رهظما هن ازاحم لما سنج نم ءازلا ید یس ا اجاح نکیشلا هلاطا هدنصوصخ

 تسماححم رد ندیبنج زهر نال وا یس الث هدیدالا ةمدقم هلج زا ردنوش هد هراس ثاهما یسدام زاهت
 هریغو عامل ین ةکر طاوهو زهر انم طشن وّتها و هل رحم اذا هل از هنر هتار وا ذکر مال زهترا هدساساو هلبنا وه 3 و

 فع وا لاق ردهنسانعم كم رکس هلتع سس فاغبا و یدنل وا هجرت هرز وا موو رم هجو هلغلوا موس رم هلت رابع |

PE URES 
 !ریسراس اذا لجرلا فغ وا لاق ردهنسانعم كع رو هلشیورو ندا هدنامرد و بعتمو عرساو ادع اذا لجرلا ق

 كع ماعطردق كج هت و شع اذا لج را فغ وا لاقت رد هنسانعم قلوا روشاق بول وا زسرف یرون لزوکو اب ق
 ردهنسانعم قمولوص بودیقراص یلدا بلکو هیفکیام ماعلا نم لکا اذا لجرا تغ وا لا رد هنسانعم |

 هفخ وا اذا یمطافغ وا لاق ردهنسانعم قمراقیچ یتباعل كتابن یرلکدد یمطخ و ثهلاذا بيكا فغوا لاق |
 رار ونقاط هني ربدج ا اوسن هکر ون د هکزالب دک کس ڭفاقو یصف ك وا و (فتولا)

 ردیدآ عضوم ر هد ماع یب دالب و ردیدآ هبرق رر هدنساضق صلاخ هدنسیق رش لدادغب و هده دی نم "هل فقوو | 7 0

 رولوا ردصم فقو و ردقج هلوایسهزا ور كناقلق هكر ون د هنس هل وقمر ومد و زون ود ناتلپاق هنس هر وچ كناقلق فقوو | 9

 هدنعوضوم كن هدام وب هتفق وا یتعیفق وام ه تلعف یا افف و هتفف ول وقت ردهنسانعم قم رد روط بووقیلا یهسکر | |

 هزازاوا یتاا حاسدوخاب هرزوا قاح وا یکلوجو ج رص ساک ر دربتعم یس هقیقد قم ر وطهدقایا و قم رد ر وط هدقایآ

 یکملوج هما دا هدارو اهنکس و اهمادا 15ا ردقلا قو لاق ردلعتس هتسانعم كمردنلکده رکصتدقدانق یهدنچما

 فق و لا ردلهعتسم هنسانعم كما علطمهن :هانک یدنکیمدآرب و رد هنسانعم كم ردنلکد عارفلادعب هرز وا یعابا یا <

 رونل واریبعت كما فق وینلام هکر د هنسانعم قم وقيل آدياتلا هج ویلع ندا رش و عب یکل مز و هعلطا اذا هبنذیلع ان الف

 فق لجرلا فقو لاق ردهنسانعم قمر وط هدقایا بونلک | هدننز و د وعق (فوقولا) اهسبح یا رادلا فقو لاق
 كا فقو یلامهسکرب و هفف ویا هفق وا لاق ردهنسانعم قمردروط هلی مک نهم فاش الا )اياق اداذاافوق و | ۲ ر

 قلوا مسیاو تکاس بواغط و ردهدر تغل فاشا هدانعمو نکل اهسبح اذا رادلا فقوا لا رد هنسانعم | 0

 فق وا لاقت ردهنسانعم كلکزاو ب نا ندشیا یکیدلشیا اقلطمو تکس اذا لجرلا فق وا لا رد هن_تانعم | ْ
 (فیقوتلا) ردشمالوا عقا و هدادعام ندریخا یانعم ی ءدام فاَما هدهصف مالکو علقاو :N اذا رمالانع

 ققاط كز الب یراکدد فقو هن وتاخو هماقا اذا فف و لاق E قمردروط بوبوقیلآ ۱ هدقانا یدآر |

 لاقت ردهنسانعم قله كن كن هلا هنق یییرالا نوتاخ و تولا اهیدق لعج اذا ة ًأرملا فقو لاق ردهنسانعم |

 *ل زالب شلز ود ندریکس نان زیست ات و بت رم ندنناق كك هنب رغب كباب و امهتطقت اذا انا هد ةأرملا تفق و ۳

 ءابظلا ءامد نم ءارغ ىف "رهلعج بقع نمغیاضع اهاط ىلع لعج اذا سوقلا فق و لاق ردهنسانعم كمروگ | ۱

 كو افق و هل لعح اذا سرلا فقو لات ننه ندزون و دوخاب ندرومد نمی فقو هناقلقو 3

 اا تق و لاق رد هنسانعمقمراکوا ده وج ییسونلکتوینب درک انوا كمالنا و ادج و ان بوصاب یت ترص ا
 ا
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 اطم

Aoچک  

 | تسار هلهجوتاکا بویلکر با و بوکروا الصا ندرلهنسن یکیدروک هلغلوا یوضشوخ یاط نالوا بوک مز ونهو
 «یشل هجوت اذا رهلا فصو لا ردا هداحا و فص و یربس و یشم هک ایوک ردلمعتسم هنسانعم قلوا ردیکهنلوب

 یا فص و دقرهم اذه ةربسلا نسحیف ذخا و هجوت اذا رهلل لاق ساسالا فو حراشلا لاق + ةربسلا نسح نم

 لاق نوسلوا افص و كركو ءادتا كركر دهنسانعم قفلتفص هدننز و لاصتا (فاصتالا) داحاو یثلا فصو
 هدنصوصخ نایو فصو ی هنسفرب هدننز و داذش (فاَصولا ةديما تافصلاب فصتا لاق و فصناف هفص و

 فراع یا فاصو وه لاقب ردبا ناب و فصو یغبن اک هرزوا یساضتتم هکروند همدآ نالوا هاک و فراع

 ۱ ن هللادبع ندنیئدح رد مام ن الام یعسا هکیدد راضعب ردسقل كن زپ ندب ع تاداتس فاصوو فص ولاب

 ز نوو کو نالخوا كركر وند هراکتمدخ هدنزو ربما ( فیلم و لال ردندندالوا كنآ قاض لا دلولا
 | فیص و اذه لا رولک ف ئاص و یعجروندیخد هفیص و هدنللؤم هکرول وا هاکو هدننزو ءامرکرولکءافص و یعجج
 [ كنهزمه ( فاصبالا » و هدننزو هفاطل (ةفاصولاو هتمداخ یا هتفیص و هذه لاق و هتمداخ و همداخ یا نالف

 ۱ ا ر فاصبالاو ةفاصولا نی یا فیص و وه لاق روند هغل راکتمدخ رد راما ندنظفل فیص و هل رسک

 لب اذا سماملنا بابلا نم ةفاص و مالفلا فصو لاق ردهنسانعم كمر | هنسهرکقا راکتمدخ رول وا ردصم

 | یشلا اوفصاوت لا ردهنسانع» كش دا فصو هن ر یر یهنسنر هدننزو لعافت (فصاوتلا) ةمدلنا "دح

 ۱ لات ردهنسانعم كا تنلط يکلیا ناب و فصو یهنسار ندو a مھضعب هفص و اذا

 3 هلبناذ كمدآرب و یدنل وارکذ 8دا ا 4 هب امت اه تفضب نا هولاساذا ۳۳ اوفصوتسا

 لعاف ےس | هکر اردنا هدارا یتعن هکلب رازلثا دارم ین آ نوب وع هلبا تفص و یکد اوسو لعرونلوا قالطا هنانعم ما

 لوا د راش » یبکیراهلک هبش و لثمردنرابع ندنالک نالوا عجار هران| هلدتهج انعم د وخاپ لوعفم ےساو
 | یدنل وا لامعتسا ید قرەلوا عسا هفص هدعب رد راردصم هفص و و فص و هدندنع تغل لها ردهدندنع نیماکتم

 | ندهفصاوم عیب فلوم کرد جم »رد رتعم بالقنا هدلاح و تاب و ر رفت هدنفص هدننف نوح و ردتافص یعج

 یهسکر كرهدا فص و یبشرب نایلوا یدوجوم لام یدنک مدآرب ردندنماکحا هیهقف بتک هکر دشللا توکس

 اة ابتلا یف لاق ردت رابع ندکلیا عب ب هی زشم لوا بودا كرادتو ازتشا ندیکی ییش لوا هرکصندکد نا یزنشماک |

 هدنع سالام عسناوه ¥ ةفصاوملا عب نعیجن 9 ثیدحلا فو
 [ هعا هال تاذ همش i هعف دف هعاتس مے ر م

 كنەزمش (فاضبالا) و هل وكس كن ەم و ىح لوا و ( فضولا اإل كلم ةزابخالو رظن ربغ نم ةفصلاب

 قءود فاضیا و عرسااذا افاضیا فض واو افض و فضب ريعبلا فضو لاق رد هنسانعم كليا تعرس هود هل رسک

 هلنیتصف (فطولا ) ضكر اف هتفج وا اذا ريعبلا تفض وا لوقترد هنسانعم كمترو هلتعرس هلکلیا مادقا بويلقف

  همبجاح رعش رک اذا افطو فطوب لجرلا فطو لاش ردهنسانعم قمل وا ناوارف و روکی رلکپرکو یراشات كمدآرب
 هچرادمربهدننزو هبجو (ةفطولا رنا ادا رطلا فلیو لاقبدهثسسانعم كلا لوزن ندرب رومی دینیع دینیعو

 همدا نالوا روکیرلکپرکو  یراشاق ردتفص (فط والا هنم لیلق یا رعشلا نم ةفطو هيلع لاق روند هجاص

 | رونلوا قالطا هثین نالوا هرزوا ترفوو تک اقلس و نینیعلاو نبجاطاریشکلا یا فط وا لجر لاقب روند

 | فص و هاح لوش و ردیثنؤم كفط وا (ءافطولا ) یر یا فط وا شيع لاق و طيح یا فط وا مالظ لاق هنمو
 یسردغای لوق ىلع هلوا شقراص بولوا قا” قاچ یرلکتا ندنتژک ك ن ر ومغی ۳

 دلو امام ةکل ةيخرتسم یا ءافط و ةباحص«لاش نوسلوا ك رک نوسل وا ددم هصلبخ یرومیلرک هل وا هرزوا

 هدننز و ریما هلن اهم یاظ(فیظولا) اهلویذتلدتاذا ةك رحم فطو امف لاق و رصقٴوا اهرطم لاط ةثیثخا "سا

 ۱ | یروق دارم ردشنیام یرازید هلا تب هکرود هنر لر صبا كنکحا و كنلوق كنه اد راسو هود و كنآ

 ۱ لبالا و لیلا نم قاسلا و عارذلا قدتسم وهو هفیظو برض لاق هلنیتع رولکف ظ و و هفظوا یعج ردقج هلوا
 یشلایلع یوقیا فیظ و لجر لاقت روند همدآ نال وا اناوتو "یوق هدنص وصخ كم روب هدرارب برصو اهریغ و |

 هو والس همان هقیطو هوو شنا راطقو شخادرص قره دوم ندا اتهم فیظوو  نزطا فا

 واو (فظولا) رولوا لمعتسم هدانعمو ید قاس

 هنعیظ و كرا وط و هدیقمصق اذا ریعبلا فظ و لاق طیف قلا غیا كنود هو 2 كناظو یف

 ردهنسانعم كيك تۇلا عبا هب هسکرب و هفیظ و باصا اذا ریعبلا فظو لاق ردهنسانعم قلق وطادهوخا قمروا

 ه هفولع یمهلوقم قزرو ماعط نالوا نیعم هیموب همدآ ر هدننزو هنیفس (قفیظولا) مهعبت اذا موقلا فظو لاقي

 (روند)



 هو رس
 | قحا هدننز و نسج ( فخوپا) "یمطا نمهتفخوا ام یهو یمطخا ةفيخو ابهمافل ناك لاقي روند هال |
 | نوچیدا وارد طلخ نتالم#*یدنک, یکی کیدلیا طاخ ي | هک نک و د نک چ ماخرونل وا قالطا هب دیک نادا و 0

 | هکردیماعط پا عا هنوکر فخ وم و یمطا فج واکه ز فج وب یتعب قج ایا فخ وم لجر لاقي یدنل وا قالطا 0

 | هنشآ جالو نالوازسینا لوق ىلع راردبا پتر هلکک و د غاب فاص هنیرزوا هرکصندکد زا هدوس یتسیبروف درغو |
 روند هب وص نالوا بلاغ یروماج فخومو ریمایعط یراکدتبا بسر هلغمتاق دعا ییامرخب دوخاب روند |

 ۳ :هطناچ شم د ندنیشیم هدننز و هرم (ففخ و لا لرونل وا ریبعت لیشح هکروید هرابآ رکد رود هز كلراهزلج و ۱
 كنو وتلز اذا هلجر تفخا لاقي رد هنسانعم قعاف قایا هدننزو لاکا( فاشالا روند هنسهلوقم نزەروجو |

 ملا فد و لاقب ردنیانعم ققآ پوپ را یان چيا هلبنوکس تلاد و ی كوا و (فدولا) یدنا تفخت وا یصا |
 لاقب ردلمعتمم هنسانعم كمرب و کر وزا رطقادا ءانالا فد و لاقب ردهنسانعم یتلاط و لاسو باذ اذا افدو قدی

 (تفدولا) روند هناتسنج لشي م هدننز و هنیفس (ففدولا و هدننز و هرمت (تفدولا 7 هلقا اذا ءاطعلا هل قد و |

 نادا رونلوا قالطا هرک ذ هدننز و باغ (فادول او روند هن شاز مط كن و سو روند هنت وا قحیادغب لاف

 اذا ةمجألا فدوتسا لاقب ردهنسانعم ققلماط یتغای جا (فاديتسالا) نوچ کیدت | نالبس یسهل وقم یذهو غم
 كلبا عج هدنجر نوت را و هنع ثحاذا ربا فدوتسا لاق رد هنسانعم كلنا شیتفت ربخ و اهرطقتسا

 | دننیکو تیفیک بوردلاق یتغابق كناق دوسو اهجر یف لجراا ءام تعج اذا ةأرلا تفدروتنآ لاقن ردهنیسانعم |

 | ردهنسانعم قمازوا تابلو هيلع فرشاف هسأر ح# اذا ءانالا یاب فدوتسا لاقي رد هنسانعم كلغا عاللطا ر
 ربنا فدوت لاق ردهنسانعم قمردش وروص.یربخرب هدننزو لعفت («فدوتلا لاط اذا تاسلا فدوتسا لاقي ق

 اذا لبا قوف لاموالا تفذوت لاقی ردهنبسانعم قمتیج بوغآ هنسهبت ك خاطی راب غاطو هنع تی ] 1
 نالیسهنسنرب هدنزو فذح (فذ ولا )روند هنبشاز م كنا وسن هلیحصف كن هجم لاذ و كوا و (ةفذ ول ال تفرشا ۱
 كن هنسنر هدننز و نال (نافذولاو لاس اذا یناثلا پابلا نم افذو هربغ و تلا ذو لاق رد هنسانعم كل |

 هنادح یا هک ةنيدملا ىلا هجرخ نافذ و دعبم "ماب مالسلا هيلع لزت ثيدملا هنمو روند هن روهظ زونهو هنل وا |

 قرهدان و|یراز وما و هجتیصیراع دآینلاص یبلاصهدننز ولعت( فد ونل الو هدنز ولیعفت( فذ وتلا ]ل هناع مسو |
 ناک ادا فذوت و نالف فذوب لا ردهنسانعم كم روب ربتربت لوق للع ردیشی رو ادا و وهز هکر دهنسانعم كم رود |

 فرص (فرولا) روند هرکد هدننزو,بارغ (فاذولا) عرس وا ازت هیبکنم اکر عو وطنا براقم یف |

 "لظلافرو لاق ردهنسانعقل وا و وق هکلوکد دن زویفوقو (فورول)وهدننز وداوو (فیرولاژوهدنزو |
 كار (فارالا) رونی دهن رار قف و كن زا رنک رکچفروودتماو لاطو عستااذا اوږو و اف رووافر وفر

 یهنسنر فی روتو فرو عف رو و لظلا فر وا لاقب ردهنسانعمق ویق کل وکه درانوب (فیروتلا) و هلسسک |
 اهتع ادا صرالا تفر و لوقت ردهنسانعم كل و یر و هتصصم اذا. هتفّر و لوقت ردهنسانعم قمروص.پوما |

 هروک هلن كراش روپ دوام زاتولت وار ا هډ( ةف زا ا هنسانعمنیترون د هناعصهدننزو هب( هفرلا |

 تعرسو هلحم هدننزو فیرو (فیزولا) و هل وکس كنیم یاز و یصت واو (فزولا) ردل وقنم ندردصم
 رولوا یدعتمو مزال هلغلوا هنسانعم بمردوبا و عرسمااذا اش زوو افزو فزب لجرلا فز و لاقي رد هنسانعم كا |
 (فب زوتلا# ردهنسانعم كليا تعرس و .هلحم یدو هل یک كنمزمش (فارالا) هعتشا ادا ات راف فز و لاق ۱

 رد هنسانعم كعنز ودهیناق هناف رام هج ربا رب هدننز ولعافت (فزاوتلا و هدننز وهلعاف (قف زا وما ردهنشانعم فازا |
 صف دلواو (فمولاز تاعفنلا ف اودها ادا اوفزاوت وا وفا و لاقیرلر دا هينا هدرفسو ریسای هدنبععرب راقبف ر هک |

 هل رهدیک هکرونید هراقالتحب نالوا ادیاجاج هدنیی ر غص و هدنغلپ وا هدقدنل وات پ ور وع+ كهود بن رک

 ىلا فوت لاقپ ردهنبانیم قوص یغوبق:بویلوق هنینرب هدننزو لعفت فج زا ]ا رولیاب هنسمد و
 توات رق لج دیا قمالتچ بولی رای لاج یرلپ رغص و یرلقلب یا: ند نکل ز وع كب كن ءو دو سا |

 بصخا وا فسولا هيف رهظ اذا ريعبلا نیو لاق ردهنیسانعم فو ندیکب بولیک ود یو یکسا هلفف واط |

 یمن نر مدنزومیع (تفعلا )و هلن وکس كلداص و یف واو( فص ولا ) ددجاتبنو لّوالاهرب و طقسو نم و
 هفص وافص و هفصد "یا فص و لا ردترابعندکلیا ناب و ,دادمت یتیم رلع اقلخ و اقل هکرد هنسانعم قا

 نوهلکتم و نو و هدعپ یکهدعو دعو ردر ردمیم هفص و فص وهرز وا روک ذم هچو هکر بد حراّس# هتعذ اذا ۱

 ها ردفدا رم م روکدغل مپ نکل اردا قرف تب بمص و لیا تعذ راضعب و راب لپا لامعتسا قر هلوا مسا یراثوب



 هو اولا لی

۹ 
۱ 
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 یسهلسق ےھت هدننیب همام ها دن (ةفنمل ال ردندآ هعلق رب ندنلاعا 3 هدنع ثاذک زدیدآ هعلق رب هدغاط مان ربص
 یرهوح داز اذا هلع فی لا ردهنسانعم قلوا نوزفاو هدابز هدننز و لیطفت (تبلا» ردیدآ كی وصر هدندروب

 اراز ردزعیل وت مز نالوا باوص ردشلنا دارفا ص وضخ بیکرت نوجا ران و هلیمه و یاب یتیراهدام فست و انا

 ردنشلنا عاب | هلیلخ ماها هقشب ندننکیدلبا رظن هتنراظفل یرهوج هکر د خراش + رد وا و عون كراهدام و ۱
 ربح اذا ثلاثلا بابلا نم افهن لج رلا تمن لا ردهنسانعم قمل وا ناربح هلی وکس كناهو یصق كنون (فبتا)ا
 كمردنهرز وا قابا جاسیکلوج هلی وکس كن هثلثم یانو یضق لو او( فول اله وا ولا لصف چټل اعت هن وعب زج
 رددنسانعمفث و( فی وللا ]لو هلرسك كنهزمه(فاش الا الا اهل ل عج اذا افث و اهفش ردقلا فثو لاقت رد هنسانعم

 (فوجولا ]لو هلع وا و (فیجولا )و هلبنوكس كيجو حة ك واو( فج ولا ]لاهو نعم اهفثو اور دقلا فثوا لاقت
 افج و فح "یثلا فج وت لاق یک یسان وا كرو ردهنشانعم قلوا برطضم بوتر د هنسر هدننزو فوق وا

 هکر دیس روب هکلس هکلس دا هکر ون د هنشی ور و ه وکر كنهودو تآ فیجو و فج و و برطضا ادا افوجو و افیجو و ۱

 ۱ لیلا ریسنم برض وهو افیجو و افج وریعبلا و سرفلا فج و لاق یک یربکر اب لّزنم رونل واریبغت قماق هکنل
 | یرسااذا هفج وا لاقت ردهنسانعمكعروتهرز واروب نمهج و یهوددوخابیت [هلبرمسکكنهزمه(فاحمالا)لبالا و

 | (فح وه بهذاداهدآوف بلا تج تنا لأق ردهنسانعم قلا ینلکو کش ام قشم (یضاصتال) فیج ولا
 | فحو رعشلاق ردهدهلنیتعق و روند هچاص نالوا روکو قوچ بول وا هایس هلن وکس كن ه)#*یاح و یصقك واو
 | هوض و ردندآی حلق كنهسک مان لیفطلانرماع فحوو زوند هنمدانق شوق قوچییوتو دوساربثکیافح وو
 | قمر واهرب ییسیدنکن اویحرب دوخابمدآ رب و نایریا فخو تابنلاش روند هئابن ولت وارط و بات یک یکرکش اق
 اندیا ام فخ و لوقت زدهنسانعم قلووا نیش و ضرالا هست برض اذاافخ و اف ریعبلا فح و لاقت ردهنسانعم
 ۱ كلی تعربسو ان لزن و اندصق یا انیلا فحو لوقت ردهنسانعم قلوا نام و لیزن اک | بویلزوا یهسکر و

 | فحاوو فحو خانج لاق روند هدانق قوچ یی وتو یکلی (فحاولال عرسا اذا هيلا فح و لاقت ردهنسانعم

 | هلیسسیکیا بولبریق یسیکیا هلرلشباق نالوا یراغاب كن-سهشوک ترد هکر وند هب هغوق لوشو شیر ریشکلا یا
 | نا وارف وروک عیاص و توا هلیعص ك وا و(ةفوحول )و هدنتز وهفاطل (ةفاح ولا )ردى دا عض ومر فحا وو هل وا شلاق
 | تثا و رزغ اذا عبارلا و سمانا بابلانم ةفوح وو ةفاح و فح وو رعشلا و ثابنلا فحو لاق ردهنسانعم قلوا
 | یعج باوا قلشاط هرق نالوا دون یب هبل وا هرخنکل روند هر ولُشاط هرق هدنن ز و ءارج (ءافحولا) هل وصا

 | یعص كم (تفحنولا ) ءارج یا ءافخو ضرا لاق روند هضرا ولقاربط لزقو هدننز و یراغص رولک یفاح و
 | یکج هنلیا مارا یکی تل آهقر وا ولیغآ و همدآ نایلوا ىس ەن كە ھا راس ندنس هل وقم و دابو اغاز ىىى كنم

 | ندنکیدهر وتخارهنهود ندا ور هار وا لا قفاومان هکر وند هنغات هود لوشو روید هبهود نایلوا |

 لیقع هدننزوریبز (تنیحو) لراتبلا فحو ناک اذا فح وم خانم لا هلوا رردلاق كاج تودا برطضم ا
 3 ۹ ۶ هو * ۰  ۰ ۱

  ةفح و تعم“ لوقت رۆ د هستش هلرصف وا و ( هفحولا و ردیعسا یفرف از ماد معان لیفطلا ن رج دوخاب

 ردیعسا یفرف كنه نک مان سالح ی ةئالغ و هر لوا و رولکفاحو یعج روند های هایتس وات وص یا

Çقمروا هر بوردلاف یتسیدنکح هود دوخاب ناسنا («فیخوتلا) ردعضومر هل رسک ك واو (رهقلافاع ور : 
 .لجرا فحو لاق ردهنتسانعم كيا تعرسو ضرالا هتسفب ترتض اذا ريعبلا فحو لات ردهنتشانعف

 لاق ردهثسانغم كمك هقن وچ یاب ناب رق و اصعلاب هنرتض اذا هفحت و لاق ردهنسانعمقمروا هلکنکد و عرسا اذا
 . لخرلا فح وا لاق ردهنسانعم كلا تعرس ج دوب هل سمک كنهزمه (فاحالاال ءرفو اذا روزا وضع فح و

 اهکر ابمیا لبالا تنحاوم لاق روند هرب قجاست هود هکردیعج كفحنوم هلیصف كيم (فخاولال عرسا اذا
 (نافعاو) اهکرم قرافتال تناک اذا فاصم فان لاق روند هب هقان نایلربا ندنغانب هلی ریتک كم (فاصلا)
 | هدننز و مظعم( فح ومل ا)راردبا اقلا هشال هیاروا هکردیدآ عضوم و هدهکمهدننز وریما 6 فیخ وآل ردبدآ عض وه 1
 یلتج وز بوکو د نکچج متاح هلبنوکس كنده یاخو یخ هوا و (فخ ولا روند هءود لوزهمو قیرآ
 دسش یناهللروک ذم تابنو جرات یتح هب رض اذا افخو فخ "یمظما فخ و لاق ردهنسانعم قمراقیچ یتباعل ۱
 | ردهنسانعمكلنادای هلصبت رکذ یعدآرب و جرات اذا یمطا نفخ و لا رول وا یدعتعو مزال هکردهنسانعم قمقیچ
 فخ وا لاسه ردفدا رم هدل وا یانفم هلا فخ و هل رسک كنهزمه (فاغالا) ج هرک ذ اذا انالف فخ و لاق
 یمطخ هدننزو هنیفس (ةفیخولا ) عرسا اذا لجرلا فغوا لاق ردهنسانعم كل تعرضوا هفخو نغم "یمطخا

e) 



a ۸۵۲۳ سح 

 (فکش )روند همدآ ندا عانتما ندهنسنرپ یاب ن و و غامد دوخابا ندننج و راع رال ندا ندنلنفل بت

 ردعض ومر هدنس هبحات ۳ هدنن ز وربما (فیکن تاذ) ردیتساربمارندنسهلسف رج و ردیدآ عضومرب هدننز و عنع

 (فاکتتالا) یذلیآ مزبنم هنانکو یم ەلىبق شیرف ەلغل وا ه راحت رب هدن آرد روهشمموب رب برعلا نیا( فیکت موز

 ياو هتفکن ین نعم ثیغلا تفکتا لوقت ندهنسانعم تلسک ندنس نیمی كعهک یرومب دو هدننزو لاعتفا

 له E ا رازو هفکن یتعع ها کشا لاق ردهنسانعم كمروس بولوت هنن هدر قشمو یز | نالوا

 لاق ردهنسانعم كلغأ لیم هتم” ر و ضرا ىلا ضرانماوجرخ !ذا موقلا فكنا لاقب ردهنسانعم كلتا جورخ و
 یحف ویعط كنون (ناتفکنلا)) ثکتنااذا لبا فکتا لاق ردهنسانعم كلزوچ یکو كہا و لام اذاهیلا فکعنا

 كنهکچ هکروند هن رلکیک هکچ یرويسس یکیا ندنراتهج لوص و غاص كنهفقنع هلناصفو هلي وکس كفاکو
 هدننزو بارغ ( فاکنلا إل زت لیق هدنآ هکرد رب رولکه هسک | كنفرط تس وا كن هکچ هفقنع و رول وا هدنساتنم |

 بول وا ثداحهدنزاغو كنه ود هکر دض رعرب لوف ىلع رد | ثدع هددنرب یراکدیدناتفکن كنءود هکردیعامرورب

 زد فک یو دهد ید دما غوا هنتلع فاکن(فوکنملا)رار د یط مدرن زەدیکر تردا لاله تعاسرد

 اهنافکت ترهظ اذا لبالا تیکت لا ردهنسانعم كمرولب رایرمو یرلکدید فکن هدنزاغوب كنود (فیکنا)|

 كنهزمه (فاکنالا) روند هرهود ندا روهظ یرابرموب هدرخ هدرخ هدنزاغو هژیس هی لعاف عا (تنکشا)

 فکتتساج دته نوا دتنککا لوقت ردردهنسانعم كلا هیت نده قح هل وا تيجو راع س هلن رمسک ۱

 یالعاو لحا (j ندنافص صباه و ندهابشا و دادا فاکتا هدننهح الع و "لجقح ترصحو هنع ۱ ۱

 مالسلا هيلع هلا هنمو ةياهنلایف لاق ردشطا تراشا هثدح وبشا هلکنو فلؤم ردنرابع ندکلیا سیدقتو هزت |
 لعاسفت (فکانتلا)ل هسیدقت و ههمزنت یا هک ءوس لک نم لا فاکنا 3 لاقف ہللا ناص“ لوق نع لئس |
 لاق ردهنسانعم رابکتسا (فاکنتسالا ءارواعت اذا مالکلا افک انت لاق ردهنسانعم مالک لوادت مدنزو

 ۳ | لاق رد هنسانعم قلو ند روقرا هن هدر قشمو» هرکصندقدلق یوایعزیاو ریکتما اذا لج را فکتتسا

 کر وكسکوب هدنزو فوج (فونلا) چا عیضومرب هدنزو سلحم (فکتم) لهسناکمف هضم اذا هرثا ۱

 یکیدسک كنیحاتخ ندروک ذم داز ملو روند هنبدماز مح كناوسن و ردیعج فاوتا هنسانعم یلاع مانس روند |

 رول وا ردصمو عبضلا ت وص وه وا ات وصیا اول ت عع” لوقت روند هنسسنالتص لوفیلع هسس و روند 4 هراپ ۱

 ردهنسانعم قلوا دنلب الاب ب بولسکو هود و "صماذا افوفون یدقلانم م ىصلا فان لا هنسانعم كما 4 نددع 1

 هکر دندنسعبات یاکبلا ةلاضف ن فولو رددآ نطبرب ندنس هلسف نا دهه فو و عفنراو ۱

 فوت دبع :یشلا با لاق ود دیسان قا وا فرشم و هلاوح هنفا رطا بولسک و هنسلرب فونو یا ق

 رددآ عض ومر بیرق هنلابج یمهلسق "یط فونت دوخای فونت لوق یلع هلیحف كن همتحن یاب (یفون فرش اذا
 كبلطم و كش دبع و كعشاه هکرد وب ترضح عباردج (فانمدبع) ردیدآ منص رب هلي كيم (فاس)

 سابتلا هب وللثم سیقلادبع ن کل یدبا كعد یدبع هسیا سابق رار د یفانم هدنتبسن ردب ردب كنه القو لرمضامت و |

 باتک (فاشا) رددآ ه رقرب هدنسهکلوا رصم هلیص# كم (فونما) یدنل والودع ندسایف بم هتسهشی دنا

 (فاسنلا )ید افا و یلصا كنو و عافرایف لیوط یافاب دا و لجلاش نود هب هود نالوادنلبالاب هدنز و

 هلبفیفح كنابو هدننز و سیک (فشلا) هدننزو لاعیف یدا فاویت یلصا كنو و ردهنسانعم فای هدنز و دادش

 هحنراو + یناثدقعنددادعابتارمو دنازیا هیلعفینوهلا و فی وةرشع لاق ردهنسانعمهدایز قتاوَآردرناح

 ه یمرکیندنوا نعب فی و فلا و فینو ةئام و فی و ةرمشعلاش رونل واقالطافی هنالوا ناز هنرزوادقع ر
 ندکی وردق هکی ندزو كلذکر دق هحنرا و هدقع رکید نددقعرب ردق هزو یتححنرا و هزونا ندیمرکب كاذک |

 ناسحاولضف فينو یدنلوا ماف داو بلق هاب واو هدننز ولعیفیدبا فوبن لص ا كنس هک فینوبشاو رد هج هوب ځد هوا |
 هدهداحآ سپرد ردق هجن راو هزوقط ندتردهدل وقرب عضب هکهتن رونل والامعتسا فی ردق هچوا ندر و ردن رلانعم |

 فیهدنراهنواهدفدرا و هل وا دقع هک ات رونلوا لامعتسا عضب هدرلاروا زفل وا لامعتسا فین ردف هوا دتعندچ وا |
 هدب هنو ردیل وق درېم ینای كفلؤم هکر ید حراش * یدنل وا طسب هدنلحم ینالتخا كنسهدام عضب و رونلوا لامعتسا ق

 بولسک و  وقعا یرقوب هنسنرب هلرسک كن هزه (قفانالا)ل ردحرصم هرز وا قلوا ن یف كنس هلک فیت |
 لا ردهنسانعم قلواهدایز و هیلع فرشا ادا هيلع "یثلا فانا لاق ردهنسانعم قلوا فرشمو هلاوح هنفارطا |

 ندنلاعازعت رهش هدنع و رددآ كغاطرب و روند ه هنن دنلب و یلام هدننزو بیج (بفدلا) دازاذا هيلع فانا |



a ۸۵۲ و 

 هنن رلیحاو و فارطا و هنن راسق كن هنس ر هدننزو قشاقش 6( فنافتلا# یدا یسهدنناوخ هکر دیا الغ عاش

 هغامد یس هبت نالک هرزوا غامد كشاب هدننزو فقو (فتللا) امهبحاون یا دیکلاو رادلا تناقت لاق روند

 لا ردهنسانعم قمروا هلیسهلوقم كنکد و قاررمدوخاب قمروا هلتدش ه هت لوفیلع كنا تسکش هحنرا و
 هل روع واصع وا رب وا اینم ااه رضوا غامدلا نع اهسک اذا لوالا بابلانمافقن نالف ةماه فقن
 فقن لاق ردهنسانعم قءاق وص لوق ىلع قلروط ییارشو اهبقن اذا ةضسلا فقن لاق ردهنسانعم كلد

 لن | فقن لاقت زدهنسانغم قمراب ردق هنتر وك یکدرکچ ینیزوب رق لهجو او هج نموا ءافص اذا بارشلا
 هفقن ییمع لظنلا فقنا لاق ردفدارم هدرتخا یانمم هلا فقنهلپ میک كن هزم (فاقنالا)لهّش اذا دسهلا نع
 هم جرسي مظعلا كآيطعاىا ملا كتفقنا لوقت ردهنسانعم كمرب و كيك نوچما قمراقيچ تالیا هه سکر و
 لاعتفا (فاقتن الا هيف هضب رنک | اذا یداولا دارا فقنا لاقت ردهنسانعم كم وکه طروم قوچمر هکرکحو

 قمراقبچ همشط بوکچ یهنسنر و هفقنا یتعع لظنطا فقتنا لاق ردفدا رم هدل وا یانعم هلا فاقنا هدننزو

 روند هن زورف لهج وا شلزا هدننزو ریما (فیقلا) و (فوقنلا) هج رضا اذا «یثلا فقتا لاق ردهنسانعم

 زسلچ زایا ول هثجهدرخ فوعنمو ةض الا هتلکا اذا فوقنم و فیقن عذجلاق رون د هنکدزوا جافاشع دروقو

 ملا لیلق قیقد یا فوقنم لجر لاق ۲ ۰۲ ارم یرزکی و قنرآ یسهرهچ لوق ىلع روند همدآ

 فوقنم لج لاقت روند ههود تکرا فیفخ یرارهط نوب یراکدید نیع دخا و هٌفصلا و هجولا ماضلا وا

 هکر دیف رحم هفوقنم قلع هباد یرلکدید هفقنم هدیکرت ارهاظ روند هصخش نوب زو فیعض و نبع دخالا فیفطنا یا

 روند هنس رواب شوق شمتیچ ندهطروع زونه هل رسک كنون (فتنلا# ردذوخأم ندنرب كنهروک ذم *یناعم

 هکدزوآ شع دروق هکندنظفل فیقن هلی كنون (فقنلا) رول وا ردصلاب هيم هدنروص و ردرناح هدهلیهف كنون

 فقت زون ده هسکیحاصرظن ورکف و رییدن ویًرهدنز وباتک(فاقنلا) و هدننز ودادش(فاقنلا لر دعج روند

 لوقیلع روند 4 یعتلد ما هدننزاو دادش ضاو رظن وریپدتوذ ینا فاقن و فان لجر لاق ردندنسانعم هضب

 ینیدلو فاقن ضعبلا دنعو لاّوسلا ىلع صیرحوا مربم یا فاقن لئاس لاقب روند هنالوا نوکشود هکقلید

 دعقم (فتنلا) هيلع ردقنام فقتن یافاقن /صللاش روند ه یضوا نال وا ر ولآ بوراقیچ هلمطاب ندنلحییایشا

 هتحش من ملاذا افقنم هيف لر و دوعلا راجا تح لاق روند هنر شمالنوب هصشوخ كجاخا شلنوب هارو
 كچ وک س نجر لوق ىلع رون د هنفحن و رطاق هن وکر ور وند هنن ور كشوق هکردیفدارمو هدننزو راقنم (فاقنلا)
 (تفوقنملا) ردقج هل وا هرهم یراکدد یهام شوک دو رونلهرهم دغاکو ز هلکنا هکروند هنکیک یرګروناج

 هدنسهبن كغاط هلناصف (ةفقنلا نان رم یا ناتفوقنم نانیع لاقب رولوا فص و هزوک شمرازق هلکعرو ناق
 ۱ هدکیایغوع نال وا یسهدامكلبا هکروند هنطبح كلبا هدننزو هط ولغا (ةفوقنالاز روندهر قجور وا نالوا

 كنایو كنيس رونلوا ریبعت مو وس هدنناسل یرلناوست هرشط ردنرابع ندلت یکیدکچ ندیکی هرکصندکدروت
 باقنف یا دحاو فاقن یف نالجرلا ءاح لا ردهنسانعم هقشرط و بولسا هدننزو باتک (فاقنلا) هل رادعض

 فیسلاب هبراض اذا هفقان لاقت انان قعشروا هشاب هلق هکیک هفقانم ر ا وا ردصم ندهلعافم و
 ماظعلا N لاقت روند هنن نشول اعاج یرلکیک ندقلنوز هدننزو مر کم (فقنلا) سرا ىلع

 لا ردهنسانعم كما عانتما ندهنسنر یشان ندنوحن و رک دوخاب ندتیج-و رام هلنیتصف (فکنلا]) اهیدابیا

 ًاتاذاهنم بفکن لاق ردهنسانعم قلقییتند هنسنرب و عنتما و هنم فنا اذا مارا تابلا نم افکن هنع فکت

 قالوف هلبحوا هکح هدهرهج فکن و عجو اهباصا اذا هد تک لاق رد هنسانعم قع شا یلا ماا رو هنم

 كفاکو یصف كنون ( فکللا ) ردهفکن ىدرفم روند هرای موو هراز هدرخ هدرخ نالوا هدنغلارا كنغشمو

 كلا عطقیرومغلو فكن ىتعم لوالا بالا نم اغ هنع فکنلاق ردفدارم هدل وا یانعمهلا فکن هلی و 5

 هتعطقا اذا ثيغلا تفکن لوقت ردسک كلبا عطق لووو ردقلوا عطقنم ندیدنک روي دارم هکر د هنسانعم

 فکنال ثیغ مهلوق و هعطقاام یا نیموبو امو راس دحا هفکنامو فکنال ثیغ لاق و كنع عطقنا یتعی

 ندزو هلقمرپ یتشاب زوکناقا فکنو یصحال و عطقمالو هر اغلب بال یا فک ال شیجوا رح لاقن و مطق ل یا
 كلثا لودع ندهنسنر و هعیصاب هدخ نع ها اذا عمدلا فکت لاق رد هنسانعم كليس بولاج هفرطرب

 هننزا بولو هن هدر قتشمو هرکص ندکدتا باغ یی زا كمدآرو لدع اذا هنع فکن لاق ردهنسانع»

 فک انلا) ارتایدویال ضرالانم افلظیلع اذا هلال لهس ناکمیف هضرتعا اذا را فکن لاقت رد هنسانعم كم ود

 (تکن)

 ی تا تک وات

 OOO ی دا دام

 0 نکس



 دواب كليا ا رفا هللا روف وان زهمدآرب و الیلقالبلق یا لاساذا یناثلاو لو الا بابلا یسفاطف و انافطن وافاطت و افطف |
 رددنسانعم ككود وضو بیپ هل وا زوم هفذق ادا الغ فست لات رددت قلق هدرلآ ها فب ر

 رد هنسانعمقم ردشالبب هصیقن و بیع رب دوخای كلا ناته هلن ان زهمدآ ر د وب (فیطنتلا) هبضاذاءالا فست لا |
 هدننزو هفاطل (ةفاظنلاال ردعضوم رب هدننزو روبص (فوطنا)ل بیعپ هطط وا ر وجاب هفذق اذا االف فطن لاق | 0
 هدننزو ريما (فیظنلا) قن اذا سلنا بابلا نم ةفاظن “ىشلا فظن لاق رد ةنسانعم قمل وا هک ابو كاب هفت |
 لا رونل وا السا لی وارسملا شیت همدآ ح رفلا فیفع و نمادک اب هلتهج وب "قیا فیظن “یش لاق ردنص و |

 فظن لاق ردهنسانعم قلقا هریک اب و اب یهنسنر (بفیظنلا) ح رفلا فیفع یا لی وارسلا فیظف لر

 كلک اب هلفلکتو فظنتف هفظف لاقي ردهنسانعم قلوا كابو كك اب هدنزو لعفت (فظنتلا) هاقن اذا “ىلا |
 ردهنسانعم قلآ هما یهنسن رب (فاظنتسالا) ةفاظنلا فلکت اذا لجرلا فظن لاق رد هنسانعم كمروتسوک |

 *یهلا فظنتسا لاق و یفوتسا اذا جارلنام هیلعام یلاولا تفظنتسا لاش رونل زا ومت كل لا تو رویم بولیم |
 كغاط هل رد هکر ون ده راب كج هنبا هه رد ندن رب پ رص كغاط هلی وکس تانیع و یھ كن ون (فعنلا ) هاکهذخا اذا |

 رولکفاعت یعچج راشاب غعشلنلاق هل رهدیک هکر وند هنکو ا نالوا لردحنا كفلموق و رد هبکنا مروج وا نالوا |
 سلجاذا لج رلا فعن! لاق رد هنسانعم قمروت وا هرز وا فعن نانل وا رک ذ هل مک كنهزمه (فاعنالا) هدننز ولابچ

 هرم (ففعنلا) فعن فاعف لاق راردما داربا نوچگا دیک أت یتسهلک فاعن هدننز و مکر (فعنلا) فاعتلا یلع

 ر واکه ننرص كغایا روند هنزوب چا كنسهعصل ردزو یاب كنبحاص هکندننهج یشحو كش وباب هدننزو
 دفع هم یف لاق ردنا ثدحت ندجانم داسف هکر وند ه یره وب دساف اجا نال وا هدننا كنهذ وک هلناصف (ةفعنلا]

 هنسهلضف كنسوتر وا رع“ لوفیع روند هنسهچ اب یرد نانا وا قیلعت هنس وریک كند واه هود و ةدساف ةدقع یا

 (فوعنلا )و( ةفعانلا) ر ون د هنکبا كس ورخ و ران وا ب ونلاص هدنس وریک رم" ب وديا لید لید ییرارانکه کروند

 ةفعنتمو فوعت و ةفعان نذا لاقت روند هغال وق لوشوداو قیلاص هلیس هش لعاف مسا (ةفعنتملا و وهدنن زو روبص |

 اهداقنم كلس ىا ةنقلا ةفعان كلس لاق روند هن رب نالوا ناسا هکع رو كغاط ملاب هفعان و ةيخَرسم یا

 لابا فعانم تدب لاق رول وا یک هرکنک احماح هکروند هنرله یرویس كراغاط هلرصف كم (فعاتلا)

 هسک یکیا هدننزو هلعافم (ففعانلال فعن فیعض لا رولوا عابنآ هنظفل تفیعض (فیعنلا) اه راعث یا
 اکل سیا هيف هتضرام اذا قیرطلا هتفعان لوقت رد هنسانعم كمك هلوب رب یر ره نوجا قمراو لوا ندش رب یر
 رهظ اذا بک ارلا فعتنا لاق ردهنسانعم كمرولب هدنن زو لاعتفا (فاعتنالا) رخالا قبس امهدحا در نیقرط ی
 كلا كرت یبهنسن ر همدآ ر و افعف قرااذا لجراا فعتنا لاق رد هنسانعم قمقیچ هرب یراکدد فق نانلوارکذ و
 هدنن ر تشرد هارب قشمو هلیسهینب لوعفم مسا (فعتنا) هریغ ىلا هکرت اذا "یشلا فعتا لاق ردهنسانعم

 كنه ع٣ نبع و كنون (فعنلا) لهسلا و نزلا نيب دع ا وه و فعتنملا یلعا دعاق هتأر لوقت روندهزونس و 8 ۱

 هدکد رکچ شم دالصا هب وصد وخاپ رد هفغن یدرفم رون د هزغګ ر وق ندیا ثدحت هدنران ورب ثاعسف نوبف و ه ود هلق

 ۱ روند هزغ روق یرکوب نالوا مسلم ندرلکجوب یسهلوقمءاسفنخ دوخاب روند هزفحروق قآ نالوا لصاح
 | ردند رلانعمو یرلب اطخ هفغناب همدآ یریکدتا راقص سا راب رع روند 4 هلّصف یس هلوقم لوم” یروقناضجب نو

 | روا وا ضراع قیرتسغآ همدآ هلیسءادلق بومان وا كنا رود هکک لوش نال وا هدنع وا نکا قا هفغن و |

 ۱ قوچ زغج ر وق یراکدید هفغل هدن ران ورب کت كنوبق د وخاب كنه ود هلدیتف ( فغنلا) روند ناتفغن هنک هدفرط یکیا ۱

 ۱ مک هرب هل دشت كناف وصف كنون ( فن 2 هفغن زك اذا عبارلا بابلا نم افغن ريعبلا فغت لاقت رد هنا قل ۇل |

 | لوقت رد هنسانعم كعا فوفس یهنسنرب و اهرذب اذا لوألا بابلا نم افن ضرالا "فن لاق ردهنسانعم كا |
 قی وس هلنسدشن كنایو كنافو یف كنون ( ون ردیفدا رمو هدنزو فیفس ( اف 7 سا۲ یب ر 99
 | هب هرفصیمرکد شلروا ندنغاربیامرخ هلاه (فیفنلا) رولک افن یعج روند هنسهلوقم هرفص و هاق كج هلا |

 | هدنز و فرف ر( فنفنلا )ردیاب لتعم یرارکدعقومالرلن وب و هدنرانزو"یهن و هیهن روند حد "نو هیفن اک او روشد ۱
 | هکروندد هنلای كغاط و روند هغر وا و هغاشوب نالوا هدنفلا را غاطیکیا و روش دهرب شو اقلطم هکر د هنسانعم هاوه

 ری هعاط و روند هنلایرب دین راو هند یرغوط هنکید ندنزخا كنوبقو رول وا ز ود ود هدنزرط را ويد نیا |

 اراك وکه لار و روش دهنملابو هنن زوب یعاشا كب د الد هن د ندنس هب را و دو رون دهن اب ی .ه روب كج هدنا طوبهو |

 ۳ ىلع نب لبعد فنن و ةديعب en یا اد ادیعب افتفت انعطف لوقت روند ۷ لوجو ردیدآ ۱م روند



 f موم زقس ۱
 (فصانتا) هطس ویا رهشلا فصتنم نالف ءاج,لاَه ردیسه روا مامت هکر وند هرب یغیدنلپ راب انن هژیس هی ۱

 شعب اضمب مهضعب فصنا اذا موقلا فصانت لاق رد هنسانعم كدا فاصنا هننرب یر سان هدنزو لعافت

 هلعافم (ةفصاينلا) یدل وا عفت م عار ندنرنببام هکر یدل وا لئاق هقح بودا فاصنا ندنرلکلیدنک یربره | .
 عض ومر هلبصف نيم ( فیصانلا  بصبلا ىلع ریساق اذا هفصات لاش رددنسانعم كعشو یراب یهنسنرپ هدننزو |

 لّوالا پابلا نم افضن هفضفلاقب ردهنسانعم بلا تمدخ هلن وکس كن هم داضوبیصقف كنون (فضنا) ردیسا ۱
 تک هد هانی فضا و فضنو طرمض اذا رام لا٣ فض لاق Ri قلهطرض و همدخ اذا ق

 افن و افضن فضنو هما عرض یفام ایفل بفضن لا ردهنسانعم كمحما نعوم دوس نالوا هد« |
 كيکک هکردیعما یب زبعص هلنیتف فضن و هیفام عیج برشو هکتما اذا نو يالا و لوالا بالا نم ق

 ماد اذا لچرلا ضنا لاق رد هنیانعم كع یتوا كيکک اعاد هلیرسک كنءزمه (فاصنالا) ردن وا نانل وا ریبعت

 ناف رد هنیسانعم كلب هود و هط رض اذا ءاوذلا هفضنا لاقت ردهنسانعم ققلهطرض و فضنلا لكا یلعا

 (فضنلکا رو( فضانلا ) اڃا ا دا ةفانلاأ فضا لایق ردهنسانعم كمرداب یهود و تبخ اذا هفانلا تعضنا ق

 هدننزو لاعتفا (فاضتالا) طارمض یا فضنمو فضال لجر لاش روند همدآ ناغ روصوا هدنزو ربم

 هلتاص# 6 نافضنل ار فضن ی هم ليصفلا بضت الا رد هنسانعم كع ایه یدوسنالوا هدهع یکشوک ه هود یدو

 ا و را ( فضلا )ودون زو فتك( فضنلا ) امبيخ ىل ةقنلا ناقضن عرماام لاقب هنسانعم ببخ روند هك
 هب وص یفاص ویر وط هلی كنون (ةفطنلا )نوفضن مه وسجن یا فیض و فضن لجر لا روند هب هنسل راد رم

 هل میک ك نونر وک ف اطذ یعج ر ونده وص هجزآ نالق هد هغ وقاي هدف لوق به نوسلوا غورک روا نک رااح ۱

 هزکد هفطنو ةب رفوا ول دیفقسءام لیلفوا ثک وا "لف فاصلا ءالا وه و ةفطن هاقس لا هدنز و در رولک فطن و

 ریسفت هلبل وق.لجرلاءام و فل وم + رواک فطن یجب كلوب رونا وا قالطا هنسینم ثالجر هفطن و هنسانعم رګ روند |

 هدش دج را وج اا هبا ور فو دچار وج یشخمال نیتفطنلا نیب بک الا ریسب قلها وللا صش و هلهاودز || ۱

 یزکد هدج هلبا تارف رهن دوخاب ردنیص رګ هلبا مور رحم دوخاب رد رغم رحم و قرشم رحم دارم ردشل وا عقاو
 ردزکد مزلقو سیوس هکرد رجا رک برغم رګ و رول وا یهتنم ههرصب هکر د زکد نمره قرمشم رحم رد دارم ۱ 1

 اما و هلظ و هیلع روح ادحا هشرطیف فاخحالیا اروج یثخال هلوق ةیاہنلا قریثالا نا لاق ردزکدقآ موررحم و

 جدوي هدننزو همام (ةفاطلا 2 قیرطلانع روطا و لالضلاریغ هش رطیف فاخمالیا اروجآلا نشخال ةياور ىف |

 .هطرقروننده هبوک هدننزو هزه DEG ا روند هنسهیه وص نالق هد د كنه رقاب كن هغ وق :

 ((فطنتلا)هلنیتصق ر ولکف امن یجب رون ده وجا نالواكح وکد وخایرونید هب وب ارادبآو ناص لوقیلع هنسانعم

 ردهنسانعم قلوا هدول آ بوشالب هب هنسنر و تط رقناذا ارات لاق رد ەن :مانعم قفتاط هب وک هدننز و لعف ۱

 !كلعا هرنت ندباروذاق و هعلطت اذا اربخ فطن لاقت رد هنبسانعم یقعوط رخ و خطلت اذا لحرلا فطن لاق ا

 ((فطنل | هطرقمیا ةفطنمةفيصو لاق روند هزفول 4 وکمدننزو ریظعم(ةفطنلا لززقت اذا هنم فطن لاق رد هتسانعم |[

 لجرا فطن لا ردهنسانعم قلوا مهتم هلتمھت هلی كنون هف وطنلا) و هلبصق كنون (ةفاطنلا) و هلنيتصق

f ۱لوا هد ولآ هلپا هصیقنو بیعو ةب رب مهتا اذا لوهحا ءان یلع فطنو: .مبارلا بابلان م ةفوطن و ةفاطن و افطند  

Sbaدسف.اذا * ىشلا فطن لا ردهنسانعم قل وا ابن و دساف هنن رب و بیعب نت اذا لجرلا فطن لاقب . 

 قلوا اب یترص كندودو هوجنو لکا نم مشب اذا لجرلا فطن لاقبردهنسانعم مناص واو قم : ندەنسنر و

 | لاقي رد هنسسانعم كلما ريت هنکر ود بویلشیا هنسیرچلا یاب دوخاب قمتیج هراب یرلکذید هدغ هدنب دوش

 روند ه هصیقن و بیع فطن و هدا ؤف ن ۶ تقف هفوج ىلع هنر د تفارشا وا هنطب داوا ر داذا ريمبلا فطن.

 هاب نالوا هدنسهقرا راوط و داسف و مش یا فطن هیف لاقب رد هنیسانعمداسف و شو بیع یا فطن هبام لاقس

 یرغایهدننز و فتکفطنلا )هل وارونلوا را هلغغلغا د بول تداس منفرد هلهلوشو روند وادجو |

 نوفطن مهو سجن یا فطن لجر لاقی رونیدهراد رهو هدولآ و ردهفطن یوم رونبدهبمود شلشبآ هنسیرچا

 :یرغوط هغامد یقیراپ هکروند همدآ شاراب یشاب لوشو بیرمیا فطن وه لاقت روند همدآ مهتم شلک هنظمو |

 (فاطنتا)و ا كناطو یصق كنو (فطالا) غامدلا ىلع دنا تفرش ایا فطت لحر لا شان و

RE AMیا او 7 هک  

 ال بن اقدام ققآ هچزآ هچزا وص: هرن نو هناتک (قفاطنلا )و و هلا (نافطنلارلومدنز و راک نر ۱

 (افطن )

 مالسالا لازال وبا یو ردشل وا دراو هد لح هکهلیس هين همن .(ناتفطنلا )ب ردشلتا افتک | نده معءام هكا

 ی ی O E O OE O OOOO یا کت



e AA روح 

 رد ولفاصنا ك نالف تنس هن الف هک یرامالک نالف نم فصذا نالف هکر دم وس رم هدصا وغلا رد هردو و و

 رولک مزال قفل وام مده هسنلوا ان ندد نهار ز رونلوا انب ندیئالث نامهلیضفت لعفا ار ز ردندماهوا ردکعد |
eR.هدنحرش باهشو ردراح هسرولوا ندنفاصن نالوا هنسانعم تمدخ رک | اما ردمزال كمد افاصنا  

 یتح رار د هنم رسا وه هکدنن ردشغلو| عاق ساد نم ل عفا ند ع نکل بول وا هرز وار رح لا ونم سايق اعقا و هز دشع د

 باعصا نال وا رضاح هدکد لیا داشنا ین × ءادف اکرباک رشف » ۇفکب ل تسل و ہوجا + وبشا ناّسح ترضح

 هدنتفو راهن فصن فاصناو+ یهتنا رد هنسانعم لدعا هکرایدید برعلا هتلاق تب فصنا اذه هللا لوس رای
 لاق ردهنسانعم قلآ یتسیراپ كئيشر و رابنلا فصن راس اذا لجرلا فصنا لاق زدهنسانعم كمك و ۱
 هدننزو دوعق (فوصنلا) عرسا اذا لجرلا فصنا لا ردهنسانعم كلا تعرسو هفصن ذخا ادا "یشلا فصن |

 رتضخا هضعبو هربنب شعب رجا ادا وص لا فمن لاق ردهنساتفم یخ هعبالا لشو 3 نود وقت
 افصت هفصت لاق ردهنسانعم كلا تمدخ همدآرب ی کت من هل مسکو یحصف كرانون (ةفاصت۱) و (فاصتلا)ا
 هب هسک یکیدروک ت معن وربخ اریز ردندنسانعم فصن یخدوب همدخ اذا ینائلاو لوالا بابلانم ةفاصف و افاضن و
 بورازق یهک ك ن راق روق ام رخ ی دوب (فیصتتلا) ردنمضتم E ET دج ردقل وا

 فیصت هنشاب لرق و ضخا هضعب و هرم ضوءب رجا اذا لتا فصذ لاق ردهنسانعم قمروط لشد ا :

 ردهنسانعم كلا لولب یکیا ندنسیراب یەنسنر و اهرخ اذا يرام لا فصن لاق رد هنسانعم كمر دیک بک زن عب |

 شا فرےز لاق ردهنسانعم قمراغآ یصن كنلاقتص و حاص كمدآر و نیفصن هلعح اذا "یثلا فرز لاق | 1

 هراکتمدخ هدننزوربنم (فصنلا) و هدننزو دعقم (فصنلا)ل نيفصن ضاسبلا و داوسلا راصاذا هی وا نالف

 فصنمو مداخ یا فصانمو فصنم و فصنم هللاس ردفصانم ىج ردهفصنمو هفصنم یوم روند

 قیرطلا فصنم غلب لاق ردترابع ندنفصن مات كلوب قیرطلا فصنمو ردیدآ یداورپ هد هماع و رک

 هایق لوش لوق ىلع ردفصاو یعج روند هنسارح وص هفصان و ردیعما مضومرب (هفصان) هفصت یا |
 هراراکتمدخ ہلنیتخف (فصنلا ردیقآ ب ولاچ هفرط یکیا یی وص نالکب ول وا عقا و هدنفصن كنسییق كن هرد هکروید |

 شب قرق لوفیلع رون دهنوتاخ ولشاب هترواو مادخو مداخ یا فصنو فصان هل لاق ردفصان یدرفم روند ۱

 بوئلیب هلیفوص وم تفصو بول وا تفص ارز زساه رد رغصم فیصن روند هننال وا شمراو هنشاب یللا دوخاب ۱ ۱
 هموقرم "نس فصنو هلئئوکس كداص ردفصنو هلنیتعض ردفصنو ردفاصنا یعج زلاق جابتحا قرف ق
 نیسج وا نیعب راو اخ تغلب یلاوا ةنسلا و ةثدخا نيب یا فصن یه لاق روئلوا قالطا هد هرک ذم شما ۳

 لاه هفصن و فصنو نوفصنو فاصنا مه و فصن وه لاو فصنو فصنو فاصنا "نهو ةهنساا

 یدنل وا رک ذ هکروند ه هنسن مراب هلیرسک ك نون (فصنلا) هنسانعم هبوستو دادو لدع رارول وا مس | ندفاصنا |

 رد رار یعجو درفم و ینّومو رک ذمنوسل وا یونعم رکو یسحالرک رول واقالطا دنا یه ورییک نو |
 هصلاق ینصن هدننزو مظعم (فصنلا ۵ ساسلا طاسوا نم م یا فصن ةوسنو لاحرو فصن ةأرماو لجر لاق [

 هدننزو ثدح (فصنلا) هفصن بهذ یتح ج بارش وهو فصنلا برش لاش روند هبارش شلوا جا ق
 "قح ندهسکرب مدآر هدننز و لاعتفا (فاصت الا ) روند همدآ نایروب بوتروا هلا لیدنمو هلا دنبلد شاب اما |

 لاق راهل وا رار سب بویلاق یولطم باش هدنتمذ رخنآ كنامهدحا هکه ل وش ردهنسانعم قلآ الماک و امامت شیداد و

 ردهنسانعم كف روا بکر هندشاب رق و هاوس فصل ا لع لک راپ تح الماک نم هیچ قرشا ۳
 فصتاا لاش ردهنسانعم قفلیاص و كمرک هجنرا و هنفصن هثیشرب هنسفرر و ترقخا اذا ةيزاا تو 8
 فصنتسا لاق ردفدا رم هدل وا یانعم هللا فاصتا (فاصتتسالا) فصتلا ىنا هیف لخد اذا دیصلا یف هم |
 هنشاب ريق و فصنتسا یتعع هنم فصتت لا ردهنسانعم فاصتتسا هدننز و لعفت (فصنتلا) فصتنا عع هتف ق
 فصت لاق ردهنسانعم كأ تمدخ همدآر و ترج ا اذا ةیراطا تفصت لاق ردهنسانعم كف 8
 همدنتسا اذا انالف فصتت لاق رولوا یدعتو مزال هلفلوا هنسانعم كلی مادتسا یی هکر و همدخ اذا هلآ |

 عشاونوموضخو هدنعام بلط اذا ادبز فصتت لاق ردهنسانعم كمهتسيا ی هنن نالوا هدنناب ؛ ندمدآرو

 فصت لاش ردهنسانعم قلوا هاوخ د اد ندک احو ریماو هل عضه اذا انالف فصتت لاق ردهنسانعم قلقا

 دک ییا یاو هعاذا هانا بیشلا فصت : لاق ردهنسانعم قمراغآلافص و جاصو هفصن ن ۱ هلأس اذا ناطلسلا

 ۱۰۷ ) * ی +

 ۲ ام مر ی کم مر ۱ و اب 0 را ی ج0( اب روت ها

 لوعفم او هلانلعج یا انن كانفصتت لوقت ردهنسانعم كلتا لاخدا و طیس وت هن قلا



 اط

قت ناوه و فسنتلاب عارصلایف هبلغ لاقب ردنرابع ندقمتیت هلقمراص هنغابا یتغایا هلب رقترپ
 ا | ل ض رعت متهدی ضب

 ۱ 2 کو وصا یسهاوقم ضومسو قاربطو یرت بوث هدننزو فقر (فشنلا)ه اعف ثلجر
 ءر وصو هرش اذا لوالاو عبارلا بابلانم افشن فشن و ءالا ضوحلاو قرعلا بوثلا فشن لاق ردهنتسانعم
 ردلمتسم هنسانعم قلوا هابت و كاله هلمابیشاوم و "با ود و بهذ اذا ضرالا ی ءاملا فشن لاق ناتا قا |

 | ردفدا رم ہدل وایانعم هللا فشن هدننز و لعفت («فشنتلا) كلهو بهذ اذا ل والا بابلانم افشن لاملا فشن لاق
 ا س كاری و یرت كب وث رددسا هلنیتمت ( فشنلا)) هفشن نعم قرعلا ب وثلا فشنت لاق
Jةفشنلا و ءالا فشن فشلت تناك ادا فشن ضرا لاق روند هرب نجما بوکچ یوص یعاربط هدننز و هحرف (ففشنلا ) 

 ۱ ۲ .. بت (ففشللا لرولیقص هاقبونل یوصروم#ب ! نیر هلکنا کروت مر رام شمت زومزم |

 ۰ هک ندمرهت و ءانالاف قب لیلقلا "یثلا یهو ةفشنالا ءانالایف قیام لا یک هعرج روند هب هنسفهجز ا

 کر دهنسانعمهفسز لا و هلن وکس كانیش و الث تاکرح كنون( ةغشنلا)رونىذ هن وص تا یسانالبجما تونل 12با | ۱

 4 ۱ یک هفطن رولکهنشنو یک کر ولکف شنو هدننز و نترواک فشن یک رترولک فشن یعج روند هنشاط قابا
 | «دنوب دوس نکرولیغاص هدننزو هف غ (ةفشنلا) و هدننزو هسانک (ةفاشنلا» یک فاطف رولک فاشنو

 | لجرلا فشتنا لاقت ردهنسانعم كم ای هفاشن نانل وارک ذ هدننز و لاعتفا (فاشتنالا) روند کونک ندا روهظ

 ا ۸ (یاشنالا)ریفتاذا لوهما لع هنول فثتنا لاقت ردهننسانعم قلواربغتم نولو ةفاشنلا برش اذا
 7 یروای یشید هقان و ةفاشنلا ییقسا یا نالفا فنا لوقت ردهنسانعم كمروجا هفاشن همدآرب هلبرمنک
 | رس (فوشنلا) یا دعب ارکذ تدل و اذاةقانلا تفگنا لا ردهنسانعم قمروغول كرا ءرکصفدقدروغ وط

Ç۱ ] هدننزو داذش (فاشنناهلوا رولیکچ هن ا و مدقم ندنمروغوط هکر وند ه هقان لوشهدنزو  

 أ یتسهچراب ثكعا هماعط نانل وام ج هدورشت بوراو مدبمد تویمهدنا رص هدنناب یراناراب هکروند همدآ لوش

 | کتفاشنلا) هلاصصا نود هلك ايو ردقلا سأر ىف هسمغیف ةفدرطا فرح ذخ اب یافاشنوه لا هل وا ردنا لکا بوناب

 . | لوقت یک لیدنمو همرقمو یلواه روند هثیش قج هنلب روق بونلیس شاب ندلح راسو ندندب هدننزو هدا دش
 ۱ 5  هلا دوس یسد# هکروند هب هقان لوش هدننز و حابصم (فاشنلال هب ملی لیدنم یه و ةفاشنلاب كهج و حسا

 ۲ | (فیشنتا) نیلاهع رض امت والفاح ة "سه یرآ : تناک اداقفاشنم ها لاق هلوارون روک شو هکو ولط هاک

 E ااا فش لاقت ٠ اب قلآ 4 0ا روا و رکنوس و لیدنم ییس هلوقم وص وزا هدننزو لیعفت

 Ê روند ےن هدیسراف روند هن سیراب كنهنسنرب هلبن وکس كداص و یئالث تاکرح كنون (فصنلا) اهوحنو هقرخم
 E | فاصنا یا افصن مییب و تیبا ولعجام لوقت رول وا مس ۲اا واف تاک كو اضن و روک فاضنا عج

  شاب كناوسن و هیقش دحایا هفیصن و لالا فصن ذخالاقب روند هنسب راب كن هنسنرب سد و هدننز وریما( فیصنلا)

 | هنسانعم هماع رون د هغی راص و هدنبلد نالیراص هشاب و راخ یا فیصن اهیلع و تءاح لاق رونل وا قالطا هنسوتر وا

 أ | فیصت هيلع و ءاج لاق روند هشاق ولکن ریکیا و ېک ك نیکو قعش و لاش رون د هثیشنالبتر وا بون رو هشاب اقلطم و

 ] هدنموهف كنعوجم كراو رونل وا رببعت كنش هدیکرت هکر دیعما كچلوا ولردرب و هنم نانول هلاموه و دربلانم
 أ هدنزو رک ردش وم صن روند هلاق شلوط كدهنس راب هدننزو نار کس (نافصنلا) ردظ وه تیفصت

 7 كعشريا هنسب راب گكنهنسر هدننزو anes e نصت هب رقو نافصن ءانآ لاق

 | یراب هنسنر و هفصت غلب اذا لوالا بابلانم افصن "یثلا فصن لا رونلوا ریبعت قمالیراب کرد هنتسانعم

 | یمت كنون هفاصت و فصت و رداكد ی هراهبو و فصتنا اذا راهنلا فصن لاش ردهنسانعم قلوا

 تب i e : موقلا فصن لاقن ردهنسانعم قمل آ یتسیراب كنلام كن هن کرب هل ر سکو

 ق هفصن ذخا اذا "یثلا فصن لاق رد هنسانعم قلا بولو ییسیراب گن هنسنرب و رشعلا نمذخا ادا ۵ شع لاق

 7 ردهنسانعم كلا تمدخ و هفصت برش اذا حدقلا فصن لاق ردهنسانعم كج ورشم یراب كنەساكو

 لاق ردهنسانعم قلوا یراب و كىش هنیراب هندن رب جدو هل رسک كن هزم (فاصنالا رک ذیساک

 او لدع و همدخ اذا هفصنا لاق ردلمعتسم هن سانعم كليا تمدخ همدارب و هفصت غلب اذا رانا متا

 1 لدع ار ز ردطوخام ندنسانعم فص یدو هکر د جرم × هلدع اذا هفضنا لا ردلهعتسم هنسانعم كلا

 ۱ بودا تعفنم ثاربا رادقم یلثم لقاال همدآ یکیدروک + تعفنم هسکرب  هلماعل این تلادعالثمردنیصتم یی هب وسل داد و

 هجوو ځد هدنصوصخ تمدخ ردنرابع ندکلیا ترم ثار ۱ هجردقل وا ةمدآ ییذژوک ترم تفذک



e ۸6۷ و 

 بود لیلا لیلا هدنراکدید لیلا یصاوت هذه من ه لیا ترشابم همایق لرهدادار | یل وا مالک هنن هدنراکدشا

 یقه داضاط رط فو ززم هکراید دراضعب یدتک بودازاورب نا غرم كر هیل هطرض لراه لراهندفرطر و
 یصا كلثموبشا وردیک ب وبل هط رطل دەت ہے وا لاله هدقد غاچهسکر ینارددآروناج ر هده داب هل رسک نارو

 شه روق یرارمطو یلدندقل زس وص فیر و فو هو ردح ورشم هدینادیم لاثمارد را و ید لوق یکیا هدنص وصخ
 قالطا همدا موج فی زن و شطع نم هناسل فح و هقو ص تا دق ناک ادا فیز و فوم لجر لا روند همدآ

 (فا زلال ردیتسایلق تالهج یان ةمرکع ونارکساذکو موم یا فیزت لجر لا روند هشوځرسو روئلوا
 هب هعوق كحوک لوش هدننز و دسکم فرا رود هب یک نالوا شلست نکیاراو یدوس هدننز و حایصم

 راوتسا ید جاغارب یروفرا اکاو بور جاغا نوزوارب هن رب پیاو ریګز نالوا ولغاب هنخرچیوق هکروند
 هکرد راکدد ابلوط الاح هدزغناسل رارکح وص هلکنا بوقاط هنشاب كجاغا نوزوا لوا ییهغوق هرکصندکدا
 ردها لمف رخ أ هدننز و ماطق (فاز) رونل وا قالطاەدەن دس هغ وق بالود ردشمریک ه دف راعتم تئیهو هل رهدیک

 كمروک یک هدننزو لیعفت (فیازشلا ردکعد هلا حارخا یییوص كنو کز دهن یا

 قمی ندنسد یان هلیئوکس كنيس و ىح كنون (فسنلا) اهلج یلعامد تأر اذا ةأرلا تفزت لا ردهنسانعم
 هاد و هلصانم دءلق اذا یتأاملا بابل انم اف ءایىلا فسد ذ لاق ردکلیا هلا ها زاو تارخ امام دا رم کردن

 تودا هز ر هز رو هراب هراب یعاط و هلصانم م دعلق اذا تبثلرعبلا فسن لاقب رد هنسانعم قمر وق ندهد یتوا |

 قمصا هدننزو دوعق فولو فسل و اهارذ و اهکد اذا لابا فسا لاش ردا عتسم دز تام قمر 1
۱1 2 

 ره قیرصا ردعج فو هلی دنع راضعب و دصع اذا لوالا تابا نمافوس وام هسا لاق ردهنسانعم ۱

 قم ندسد ییان دو هدننز و لاعتفا (فاستن الا "ضعلا راثا یا فوسن هيلع لاق ردفس یدرفم دو ۱
 هن ول فا لاق ردهنسانعم قلزو نولو اہھیف هفس نعم هفتا لاق رد هن رلانعم قمر وق ندنک ىك 0 | | /

 سایفریغ هلواررپ وفندنک و کی توا یغنیدالت وا هکروند ه هود لوش هدنزو روب (فونسنلا) ر لوهحایلع |

 ی۶ل بب رولا 3 ینیراقنرط هکر وند هت و وکر د فیسانم یغجهرزوا | ۱

 هرم یر یراکسریدو کوا جا نشا الرف نیر او ا رکس قر هلآ .هدنزرط رد

 دیقف ص ید واه ودع یف ضرالانم هد ناک اذا كينسلافوسذ سرف لاق ردهح دم هدنعسق تآر ول وا هلغمل وا بیرق |

 ةبقع لاش روند هشفو یدازوا نوزوا قرهلوا برص و دوم هیتر براقتا تلخ نوکی ااو ما ۱ ۱

 یک ایجو كنلکو همزاقرون د هتل !كجهدنا علقو مدهندشد یان هدننزز وهسنکم(ففسذل )فاش ةلبوط یا فوسن §

 شمکوک ش شل ز ود نددت رک هد اهلی یراکدتاریبعترببت هدر اراك رکد و ارج رخ هدننز ورینم (فساملا ل |

 راردنا كاب ندراهنسن راس و ندناع بوس وا ی هلغ هلکنا رد هنسنرب نوزوایسدنکو رییکسک وب یسیرق وب و هكا |

 "یشوه و فسنماب ب بلا فن لاق رونلوا قالطا ید اکا سپ رارونللوق لابض كوي هننرب كنا یریصب | رایدوب 0

 دوب هدننزو لازم (فسنلا) رونل وا قالطا هم نغا كنعسق كشا فسنمو عفترم هالعا ردصلا بوصتم لیوط |
 هنکو یک دوسو روند ه یتنکو د نالیکود ندفسنم نانل وارکذ هدننزو هسانک (ةفاسنلا) رون دهن نغا كاکشا |

 هزارورسو رارسیافیسن املا روند هکعدلسف هدننز وریما(فیسنلا)ل هتوغر یانللا ةفاسف لا روند |

 نکرردت o ود ر قی رصا کبک ھو رس یا فیس من لا ر روند ۱

 لاق روند هزوس ول ریک و یبک یسهرپ هل وا دارا یکنزوا روند هرثانالق هد رار یمیدروا ندبناج یکیاهلقای ۱
 (نانن) ضيف ن "لب فا نانا لا ز وند هباق ولط نشاط هدننزو نا رک( نافسنلا) و ینخ یافیسن مالک ۱
 ردیعج فیساسا ردندآ شوفرب هییش هل رق هدننزو راب ز (فاسللا)ل رددآ هیجان رب هد رق راثد رهش هدنع هتاف |

 تاکرحكن ون (ةغىنلالردي رعم كنا فست رد بشن لص ا ردهدلب ر هدنس هکلوا رهلاءار وام هدننز ولبج ( فسفر

 هدرخ هکر وند هشاط هایس نانل وا ریبعت یشاط قانا هدننز و هنیفس «ةفیسنلا) و هلناصف و هل وکس كنيس و یال
 قالطا نوهگیدلیا فس یریک ن دند رارردیک ی نیریک بوروس هغابا رلک الد هدراماج رول وا یراکیلد هدرخ |

 هدننز و مکه ل رسک كنون رولکف سذ یعجرون د هشاط هايس هدنلکش قزح نال واهدقلشاطهرق لوق ىلع یدنل وا

 هدیسیکیادوخاب ردقل وا هلبا هم نیش نالوا باوص دوخاب هدننز و بتکر ولک ف سنو هدننز و باح رولک ف اسنو |

 لعفت («فسنتلا) نا راس یا مالکلا نافس انت امه لاق ردهنسانعم كعشدلسف هدننز و لعافت (فسانتلا ردتفل

 نکروشاضوا بوت و طندنل وق لع هکر د هنسانعم کھر و تکه 6 وصنمیراکد د هم رص هدننف لبشر وکه دننزو
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 | یوردوخاب ردهنسانعم قمرتسب یک ررسق ا دوخاب كمرکسن یمسف یک هلبنوکس كنه یاخو یعف كنون

 اذا لوالاو ثلاثلا بابلانم افخن علا تخ لاق رد هنسانعم قمولوص كبكب دوخاب كمروكموس كرەنلسس |

 1 ر ا يا ااا سفنلاوا اضع اذابفنالا توض وا ساطملاب هييش اهوا تست |

 هدنزو هفغ (دفصلا) رولک هفضا یعج ةنشاتعم فح روند 4 همزج هدنز و بأتک «فاقلا) روند هیسا

 لاق ردهنسانعم قمادرزج قوج قوج نورب هل رسک كنهزمه (فاخالا) روند هرب قرب وا نالوا مدننا غاطا

 نطقلا فدن لاقت ردهنسانعم قم قوع رک كالاد و یحصفكنون (فدنلاژ هرم تو هک اذا لحرلافحا |

 ۱ ردلمعتسم هنیمانعم قلآ ربت ریت قیرللا نک ررو راوط هلناصف نافدن و فدن و فدنلاب هب رضاذا یتاثلا بابلانم افدن

 یک كى وکو یدکر د هنسانعم كيخا وص هلبل دیعقروناح و امد عجر تعرساادا ابافدنو اقدن ةبادلا تفدن لاق

 قلاچزاسو هلک | ادا ماعطلا تفدن لا ردهنسانعم تلیا لکا ا و اهتتسلاب ءاملا تبرشاذا عابسلا تفدن لات

 رطفاذا بلاخا فدن لاق ردهنسانعم قغاص دوس هل راج وا قمرا و برضاذا دوعلاب فدن لاق

 لا شو لاق ورلیعتسم هتسانعم لک ود الو دیک کر كمر دش روي هناد هلاد بام و ما در |

 | فد لاق ردهنسانعم كمروس لراه لراه هلتدش یراوطو هب تمر اذا حا تفدن لاق و تفطن اذا رطلاب |

 | فدنلاب نطقلا فدل لاق روند هنغقوط جالح هل رسك كرا” ( ةفدنملا) و (فدنلا) افتع e اذا ةبادلا

eروندهغوم شلتآ هدننز و ریما (فیدنلالو(ف ودنلال نطقلا "قریل رتولام قرطپ یلایتیشخا هو  | 
 هل رك كنەزەھ (فادنالا) هنم الیلفقیا نمللانم ةقدنیتاقس لوقتروند هدوس هحژآ هدننز و هفحص جنس

 قل وا لئام هنسهنار هنوغال و افینع اهقاساذا ةبادلافدنا لا رد هنسانعم كمروس هلتدش و فنعیراوط دو |

 ۶ اه ا كمروعا هتسن هلیهج و فدل هروناجو دوعلا توص ىلا لام اذا لجرا وا
  ردهنسانعم كمکچ به ینیوص كنوبق هلبنوکس كن هجم یازو ی كنون (فزرلا) هغلوا اذا بلکلا فدا

 ] لاشرولوا مزال هنسانعم كلیکچ به ییوص كنويقو هلک هحزن اذا یتاثلا بابلا نم افزن بلا ءام فر لاق

 ] هکردهنسانعم قلوا شوخ رس لوق ىلع قلوا دوم و شومب و تحزن اذا لوهمیا ىلع تفزن لاش و بلا تفز 1
 نوعلصبال ۶ یلاعت هلوق هنمو رکسوا هلقع بهذاذا لزا لع لا فرز : لا ا

 اذا عارلا بابلانم افرن هتربع تفزن لاقب ردهنسانعم كفک ود یشاب نیک ندا یزو هک نوفزیال اھم

 طرش یتح لاس اذا لوهحلا ىلع همد نالف فزن لاق ردهنسانعم قغآ ناق هرزوا طارفا ند هسیکر و تینف
 جرخاذا یناثلا بابلانم افزا مدلاهفزن لاش ردهنسانعم كلی باتیب بور و فعض هلفقا قوچ ناق ندمدآر و

 | لج رافز لا ردهنسانعم قلوا عطقنم یناهرو لیلد هدتموصخ و ثحم كمدآر و فعض» تح رثک مد دنم

 تولیکح هلل اب :یوصكنوبق جدو هل رسک كنهزمش فاز الا دی رسا هت تعطما اذا لوهحا ىلع

 كکود بودروف ین یتشای كزوک هلغمالغا قوچ كيو امام لک تحزنا اذا بلا تفزنا لاقب ردهنسانعم كغکودا
  كنسوف مدآرب و زکساذا لجراافزنا لا ردهنسانعم قلوا شوخ رسو اهتینفااذا ةربعلا تفرنا لوقت 0

۱ 
 | هبع ءامواهژب ءام بهذاذا لج رلاف زا لاق ردهنساعم قلوا ش روفی اب كنزوک دوخاب ن هک وډ یوص

 ومص كنوبق ری هلیعص كن ون (فربلا رز هرج ییفاذا لج را فزنا لا ردهنسانعم كغک و د یارش كمدآر 3

 ۰ رب لاق روند هبویق نی نالوا رونلآ هلا لا یوص هدننزو روبص (فوزلا) روند هکک و د بولیکچ پھ ۱
 هدن او رولکف زن عج نول وا یر اسو وص رون ده هنسن هج زا هدننز و هفګ (فف زلال دیلاب فربتیا فوزن ۱

 6 فیل و( فو زنم ةلاسریغیافرت ق و ع لات ردد رفمفزانروندهرارم* نايا یناقهدننز ومکر (فزلا) ۱
 هکردو یلصا +اط رض فورم ا ن نم نیجا* لثم ا هنمو رون د همدآ شلاق ناوت و باتب هلغغ ا قوچ كب یناق هدننز وریما

 رار و د هز وکی زلو هکر د رایمارح داوس نان ر وکو شا یرب هاکمنر وک ج انآ ر ند وشرق نکر دړکب وقیچ هیچ هن بای ھسیک یا
 ندننارطضا و شالتی ر كنف یش رردهرشع ریدر هم ید ردینع لوا کل قیر دید

 كرهبد رولي هدا تم واقم هن وکه همدا نوا مدآ یکیا کما سایقیدد هرمشع هلک كغ هاکمالیا مف هج وخ

Eهمدآ رب نسير ندنجم|یدا راو ران وتاخ ج وز جاقر هکیدب د راضعب ویدتکب وتیچ یناح  

 ییب یکشاک دن راکدتا راد بوروتک حوبص هنسیدنکح ابص ره یدباروب وا یسو وا حابص امد هکر دی عیوت
 مات جساعداو كف رح یدنآ ردنا تعاصم ضم ود ید ا زکسلیا رادب : نوا كنجوبد یدلیا روهظ ن شدا

 راد . یرو تبواک هداعلاییع هدنتف و حابص رب سي رایدبد مبدا ناما هعفدرب فوب ر رزکب ء رداپم مداوب راندا

 )اتدکارندم( 



< Ato e~ 
 توا نانلوب هلا راقمرپ هدنازو هفغ ( ةفتنلا) روند هنسيتناوب یوتو لبق هدننزو با رغ (فاتنلا) و هدنزو
 (ةفتنلاإ)هربغو تبنلا نم هفتنام یو وا ن تفت لوقت هدنز و درص ر واک فتن یعج روند هب نسل راسو

 هدنطباوض و لوصا بودا ذخا روم و هتشثرر ندهبلگ نونف هکر وئل وا قالطا هادی نوش هدننزو همه

 رادقمررب نداتکره و ندلع ره هکایوک یکی رمضح لع هی ءرزوا یلصا یبهلئسم هلفمال وا یمافیتساو ءاصقتسا
 فت نم یا ةفتت نالف لات ردشفلوا هیبشت همدآ نالو توا ندارو ند اروش هلکلیا طاقتلا و ذخا هعاضب

 زسنکشا و راط یمدآو رونلوبلبق هلکنا ردهتسبنج هکرد هنسانعم شاتنم (فاتنلا) هیصقتسیالو ایش لعلانم
 عاس وریغ وطلنابراقمیا فاننملج لاق روند ههود ناي روب قراصب هدرخهدرخ كشوک ك شوکه ر هلغل وا
 رونل واړبعت ق اوب هکروند ه هنسنشفلو هدننزو فتک (فتنلا) ردیعمایسهلوک كن هبلعث نب سبق (فوتنلا)
 شفلو یرایوتنوچا كلروس نارطق هنسهدوک هدننزو ریما (فیتنلا) هفتننمیا حانا فت بارغ لاق

 هللادبع وا نداهتف و لوصا لها فتو ءانهلا هيف لمع تح فت دق ناك اذا فیش لج لاق روند ه هود

 نوزوا قرهیلوا برصو درس یغاربط هلاه (ففملا) و هلیصف كجو كنون (فهلا) ردییق یتاهفصالا
 رول وای د هدضرا طسو هکرول وا هاکو رولوا عقاو هدننطب لرلءهرد هکروند هرب زعصاب وص كسکو یدازوا
 | ه یضارا نالوا هدنفرطا بولوا یمر دار وتنه هنضزا لوشافحن شعبلادنع و ها من فاوک ات یجب

 نر و هنسانعم لتروند هکو وا فحن و هلوا هدنزرط هنتبسذ هنفارطا هلوا فرشو هلاوح

  | ۱ةانسهرول وا یبکر کكسکوب هکروند 2 رددآ عضومر هدننب نیر هللا هرصب هلباه هفڪ و روند
 تكلا ةو ردعنامو دس هفصاب وص :یلواشو راقم هکر ديما كند وص ر صوصخحت هددف کر ها و هنشاتعم

 بيثكلا ةف تح دعق لاق روند هرب قربوا نالوا دناکشراب شلو وا هلفلآ بوروا راکزور هدراهبت موق
 : سبل لاق روند ههجارف هدننزو باتک (فاحلا) قرف فرح هناکر یصیف روکتف حایرلا هتفصت عضوموهو"

  | ۱روند هنر نالک هنجاع وبق ندنفرط تسوا كکیشا لوفیلع روند نشا تا كنوبقو هتعردم یا هفاح

 بابلا ةفكساو هدارو یدیشطا ناي هل كيشا تلآ ییهفکسا فلؤم * روند هنلادنمو هن زقرط وبق دوخاب
 | كن هکت فاجن و زالوا مالم قلوا كيما ثلآ فلول ياغ تاو ولع هدامیاضتقم نکل بودنا تیث هلیترابع

 شفلغاب فاحت (فوصلا) رول واعنام هغعشآ ه یک هکر وند ه یرد یراقدلغاب بوراص هنغلارا یرکد هلیلرق ر

  8دوس و دافسلا ىلع رده الف هبيضق و سیتلا ن نطب نیب دشیدلج وه و فاح هيف یا فوم سپ لاق روت

 لاق روند 4 هراغم شو رونل واریبعت ولنرم قاریب هکروند هقوا ولنرمت ولنا فوص و ردندنیعبات فومن
 همدآمادنا تسس شلسک ن دعاج و نابج یا فوحص«لجر لاق روند همدآ ققروقو حوت یا قوم اقا

 | عساولایا فو ءانا لا روش دهاق ناوماب لو یسیرجا و ییدو عامبن ۶ عطقنم یا فوم لجر لاق روند
 شیتلا فحنا لا یدنل وا کد هکر ددنسانعم قلاب فاح هب هکت هل رسک كنهزمه «فاحالا) فوطا و ءوعشا

 بک و وات بت یعج روند هقوا ولنرغ یصب یک ف وجم هدنن ز و ریما (فیعلار) فاجلا هيلع قلع اذا

 هدنزو جر (فحلا) رولوا عج ندنظفل فیح و روند هر هب رق یکسا هد و بتک (فملا) هدننزو

 به یییدوس كنه و هارب اذا لوالا بابلا نم ان فعلا ف لاق ردهنسانعم قو قوا یراکدد فی

 | لاق ردهنسانعم كمسک ندنکو کی اغا و عرضلا ضفنا یتح ادیج املح اذا ةاشلا فج لاق ردهنسانعم قغاص
  ۱البلقیا ةف هنمیناطعا لوقتروند ه هنس هحزآ هدنز و هفرغ (دفهلا) اهعطق اذا ایلنا م ة رها ف

 | تفس لاق رد هنسانعم كعا رارایاګاج تو وا نه قلموق لی (فیصتل» روند هلبدن ز هدنزو ربثم (فصلا)

  | ۱هللرعا اذا نللان هرم ةفح هل فح لاق ردهنسانعكمر و بورا دوس هج را دقمرب همدآر و هتف رحاذا بیئکلاح را

 یدوسنالوا هددع و رب رسا اذا هوهنا لاق زدهنسانعم جارختسا هدنزو لاعتفا (فاصتالا) نلا نم البلق

 | كد ولب راکزور و نهلانم اهعرض یفام یصقا جراسا اذا منغلا فتا لاق ردهنسانعم قمراقیج بوغاص به

 | هلا فاصتا (فاصتسالا) هتخرفتسا اذا بیا عانا لاق زد اتسم قموذخاب دف دل وا ما و رومی
 | ةقلخ لوقیلع ردهنسانعمقلوا رازن و لوزهموقیرآ هدننزو هفاطل هلاح (تفاصلا ) ردفدا رم هدربخا یانعم

 5ش ااو مارا تابلا ن نم ةفاك فح و لح را فح لاش : ردا یوا هجا زسلج یک قوبچ |

 یعج كفيك ردفص و هدننزوربما (فیحصلا )و هدنزو سوح (فوصلا) الازهال ملا لیلق افیضق راص وا لزه

 (فضصلا) افرك هلعج اذا هفحا لاقي ردهنسانعم قم فیح هل رسک كنهزمه (فاعالا) هل رسک ك نون ر |
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 (فقلتملا )ريسلا یناهنابلاهیدا نارعبلابرض واادم دمت امن اک دب هعفر ةدشووا هنطب وع امهلشال هنانتسایف هدي
 ربعب لاق هل وا رکو بوک |یرغوط هفرط هرمشط ینیراق هن كن رللا نکرزو هکروند هه ود لوش هدننزو فقوتم

 هنالاب ورم" هکر دتفل هدنظفل فاک ا هدشز و باتک (فاکللا) هريس ف هبشح و ىلا هدب یخ یوهب ناک اذا فقلتم

 كمال «فوللا) ردیعما سنج رب ندنس هفئاط جز هلیدموعص كنافووکس كفاکو یصف كمال (وفکل) روند
 همام روند ځد هخارصاک او رولوا ولناغوص کوک یکینافوص هطا هکردیعما تابنرب و ردیدآ هبرقر هلي

 توفهدنفرظ هنس لوا هتبلا هسکندیشیا بولوا رداص سسرب ندنآین وکناجرهم هکراردناعز رابع اریز هدننزو

 یکوک نالوا قوصسمو رثوم هدظاعناو راردا لکا ینکو کو طقسم ینینج ندجر قلقوف ی ج شلوص رول وا
 جوا هکرد ر اکدید یغیدصب نال هدنکرب تان و ردهفول یدرفم ردعفاد ین ام ماذجالط یعا شلداسف

 e اذا ظول عام لوقت ردهنسانعم كغیچ لوق ىلع كم : ماعط هدننزو فوخ (فوللا) رول وا

 ] یروقراوط ویهتشیالامماعطلاو الکلانم وه و فول همعطا لاقب روند هفلع و هماعطنال و ا هزع و شوخانفول و

 كاب شعاشلا هلا رومی هدننز و لوقم «فولما) اسباب "الکا لک أي یا فول لالافولی لا ردهنسانعم كم رباچ
 نایلشیامارحا ولیوتو هسنلو ولی ز هدننز و داذش (فا وللا ) رطلا هلسغ دق راص اذا فولم "الکل اش رل

 ۱ لاهساردعون ر ندنا لوق یلع رول وا هیبش هنابنیرلکد دینیروقایقهکر دنابن رب هدننز وی وط (ینول» روند همدآ

 | مس و غیرد هب هنس رب هلنیتعف (فهللاژ ردرمسفم هلا نو رطنق قول هد هبط تادرفم رد رح هدنعفد نمنح

 هدنن زو لعفت(فهلتلا )ر مسح و نزح اذا عبارلا بابلا نم افهل هيلع فهل لاق رد هنسانعم قلوا نوزح بوکح

 | توف هلیطیلست ادن فرح هکردهلک ل هدننزو فهک (فهلا) فهل ینعع هيلع فهلت لاق ردهنسانعم فهل

 فهلای و كيلع ینهلاب و هفهلای لاش یکی س هلک ةرسحای رونلوا داره رس و سوسفاو غب رد ه هنسن شلوا

 | هامتفهلاب و هاتفهلاب و هافهلاب ید و كيلع یناعم و یضرا فهلا و فلالاپ افهلاب و ءافتک الا ىلع ب بصنلاب
 | نا ارکس (نافهلا) و هدننزوریما (فیهللا) و (فوهللا ) هيلع ةرمسحای عع كلذ "لک ردییاپ ملکتمءای یهدنوب

 | ندارم و غیردهب هنس ر و رونل واقالطا همولظمنال واه اوخدادقرهل وا رانا 9دو

 فیهل ورونل وا قالطا باقلا فوهلم و بلقلا فهال و بلقلا فیهل همدآ قنای یلق هلبا درد زوسو رونید هب هسک |
 | كلغ اذک و لی وط یا فیهل یش لاق روند ۳ و روند ه هنس نورا هدننز و ریما

 فهالةأرمالاقب روند هن وئاخ نال وا ها وخددم بول وا راجانهدننزو یرکم - نما )و (تففهاللا ژ و ( فها))

 | همش و صرح هب هنسف رب لب رم مک كن زم فاهلالا) ماللا رسکب فاهلو یراکسک یف اهل ةوشنو ىنهلو ةفهالو

 | دوخاب هاسفنا و هلا و غیرد هدننزو لیعش (فیهلتل از هرشو صرح اذا هل فهلا لاق ردهنسانعم كليا

 لا و هافهل او هایما او هاسفنا و لاق اذا هما و هسفن نالف فهل لاق ردهنسانعم كعد هافهل او دوخاب هایمااو

 ۱ ردشفل وا بیلغت هرزوا با هدارو هلغلوا نزطا ةددشو هقفشلا ةرفک ی حق ءدلاو هوا یا هيما نالف فهل | هتک

 | ناسنا ازاح و تبهتلا اذا رانلا تفهتلا لاق ر رد هنسانعمكفل ولع شتآ هکردیفدارمو هدننز و تاهتلا (فاهتلالاو

 | رر د فیل یخ دهدیکر ت هکر دف ورعم رک كمال (فیلا) رونل وا لامعتسا هدقلقای بونای هدننعخ تبیصم و دردرب
 ها لقا فیل ید فل وم هک زف وا,قالطا فیل هنال واندراصا رتاسهکربدحراش + ردیرمشق كنجافا امرخ
 فیح (فیللا) ةفيلاب هدلج لحو فیل نم لبح لاق روند ه هچراب رب ندغیل هلباه (تفیللا) ردشلنا لتا

 كمزود فيل هدننزو لیعفت (فسلتلا هتلکا اذا افیل هفیلا ماعطلا تفل لوقت ردهنسانعم كم ماعط هدنز و
 ةليسفلا تفيل لاقي ردهنسانعم قلوا روكى فيل بوشلن وغوب یلاد امرخو هتل اذا فیللا تفيل لوقت ردهنسانعم

 لجر لاش رونلوا قالطا همدآ ابق و روک یلاقص هکردیفدا مو هدننزو "ینابح «ینافیل) اهفیل رنک و تظلغ اذا

 كم هنن هلی وکس كنهزمه و یصق كنون (فآنلا) چ نونلالصف چ یلاعت ہد رج "ینایط یا "یناغیل هن ونلا لصف مس
 یوترا اذا برشلایف فشن لاق ردهنسانعم قغاقو لک | اذا عبا لا بابلانم فأن ماعطلا نم فلت لاقب ردهنس شانعد
 تان لقب دیتا قعشلاچ فن و ههرک اذا انالف فن لا رد هنمانعم كم رکیا بوروک شوخات یر وا

 لبق هدننزو فتح (فتلا) روند همدآ ناقشلاچ هدننزو رب( فنا ) دج اذا ثلاثلا بابلا نم اهأت هيف نالف
 لاش ردهنسانعم نیکچ هج هتسهآ یایو هعز ادا یتاثلا بابلا نم افت هرعش فت لاق رد هنسانعم فاو یوتوا

 فت نعم رعشاافتن لاقت ردهنسانعمقلو لیف دو هدننز ولیعفت (فیتنتلا) افیفخ امرت عزن اذا سوقلایق فتت

 هما( ةفاتنلا )ف قانت و فتتناق هفت لاق رد هنسانعم قه وب لیقهدننز ولع افت( فتانتلا  وهدنن ز و لاعتفا (فاتتن ال

 ( هدننزو)



 a ۸۳ زوج

 | لاقبرونلوا قالطا هماعطقش راق ندول رد هدایز دوخای یکیا و لبق "لک نم نطل نیهقج یا چاہ کب انج و
 هشدص هفیفل لاق اک رواک هددنسانعم قیدص فیفل كن ره وج و ادعاصف نیسنجنم ط ولحم یا فیفل ماعط

 ردشماطنا رک ذ انعم لوا نیهروبنم هک فلؤم نکل » هلا هجم نیغ ردقل وا فیفا نال وا باوص ردطلغیلوق
 نالوا نرتقم تلع فرح یکیا هکردنورقم فیفل یرب رول وا عون یکیا ردص وص باب رب هدفرص رم فيلو

 یکی و ردە نالوا قربفم هلا E فرح یئ كتلع فرح یکیا هکردقورفم فیل یر و یک یوط ردە

 هدننز و "ص قم هل رسک ك ی٣ ( "فاما روند هلا نال وا هدنتلا ل ریکس ناک هدنتمص كنهود هدننز و هنیفس (ةفیفللا)

 | قرءردلوطیزغا یلد هلن اطب هلنیتخ (ففلا) هب "فتلیامیا "فللاپ هفلا لاق روند هناغروب وهفشراچ كح روب
 اقا هلغل رو یرمط ین کلب قن دیک نال دا شیا هلا لا و رکن کت ر دکل هب هلو کر کروند

 لمعلا نع هلطعیف لماعلا ا یف قرع یوتلی نا وهو ففللا نم لص نا ردقال له روند غلات لطعم

 | ندا راکت هلن اطب و تلق قرءهردل وط ییزغا ىلد ردفص و ندنسانعم فیل هلق كمال و كەز ( "الا

 همدآ ناار و  لبنت و هغ هناشل الم ماکت اذا مالکلا "یطب "یبع ففلا نیب یا فلا لجر لا روند هیثک |

 "؟فلا و نیبجاحا نورقم یا ناو لاقب روند همدآ ولشاق قیناچ و "یطب لیقث یا فلا لجر لاسقب دوا
 یلدهدملکتو لهالا رثکلا یا فلا عضوم لاق روند هل قوچ یکلتشو روند هرم نالوا هدنکهیا كلراوط |

 رو علا اذکو ناسلالیقلایا فلا لج ر لاق روند همدآے ج و زج عهد اصمو روما وروند همدآنال وا ضا
 ةمضلا یاءافل2 ارا لاق رول وا یکی شان هن رب یرب یراط و هکر وند هن واخ ولقلب وایرا هدننز و ءارج(مافللا) |

 بوشقوص هنر ىر كن هاب ضاب را ءاّهل و ةمض یا ءال ذخف لاقت رول وا فصو هدهفلی وا یرباو ین ۱

 ءافل و روند هراربق ولناحولتا ولی وب نوز وا هلیعض كمال ( "فال روند هنن راق وبچ و هن رالاد نالوا شمش راص |

 مزمز (فلفلا) ردءافل یدرفء جد كنظفل ةفل وبشا ارهاظ رولوا عجب ندنظفل ةفلا و رولوا عجب ندنظف
 فالفل روند ه هسک ناونا و نو زو فیعض فلفل و ردعض وم رب هدننب یراغاط كنس هلببق "یط هلا ای هدننزو

 هتل یرلدانق یتشاب یعسق شوق هل رسک كنهزمه (فافلالا) فیعض یا فالفل و فلفل لجر لاق روند ید
 ردهنسانعم كکچ هتنابن رک شاب هسک راو هیجان تعت هلعحناذا هار زاس لا لاش رد 8
 لولب لولب شعشهراص هنر یرب هللا هحوتفم ةیق وف یات (فیفالتلا) هتبج یف هلمج ادا هسأر نالف فلا لاق |
 روند هنمول وط دوس هدننزو مظعم (فقللا ) "فتلم تاب یا بشع ¿ نم فیفالت مهض راب لا روند هریثک ت ابنا

 ردشل وا درا و هدنتب × داصلاب فعللا * یشلاوا ٭ اوا رک واربح * وبشا ل عاش مان یدسالا شهلا وا هکهتن | ۱ ۱

 لاق ردهنسانعم كم قوچ هدهجرد تیاهن هدننزو هلزاز (ةفلفللا) ردش وشمو "لتحم یداشنا كن رهوج |
 لا رد هنسانعم قلابچ بو ءرتدیربههلب هلن وب رمط نالوا هدنلوق كنه ود و لک الا یصقتسااذا لج را فل ۱
 هب ولف "فتلا لاقب ردهنسانعم كم روهدننزو لاعتفا (فافتلالا )قرع ءا وتلا نم هدعاس برطضا اذا ریمل ا فلفل |

 ردهنسانعمقلآ كج ربت ب ودا ز وا لاه ر هنسف رب هلناصف (نافقللا )و هلين وكس كفاق و یصف كمال (فقللا ) فلت اذا

 كنا اا چو تنور والوته لو اذا عبارلا بابلا نم انافقل و افقل "یشلا فلقل لاق |
 فقث لجر ر لاش روند همدآ تسدهربج و تسح وز وا هدرانوب هدننز ورپما (فبتلا) و هدنزو فک ۷

 نکل بول وا بم هم رک لوق یلع روندهضوح شلر وا بوکو چ یدو قذاح فیفخ یا فیقل و فقلو فقل |

 ندیکی هلغلزاق روقچ ندنفرط یکیا بول وا ولع هکروند هضوح لوش دوخاب روند هضوح نالوا كشوک ی سا |
 لفسالا یاهو طاطا طقاس یا فبتلو فقل شیوخ لابش هنلوا ارجا یغایا بولپ روثک وص هنن رزوا |
 كنويق هلنیتعف ( فقللا و هرجفيف ءاملا هيلع لمصف ءولع وهو رفح وا ردلاب یتبدقو هان م < لام وه وا

 ردهنسانعم قلر وا یراود بوک وچ یید كضوح فقلو رولک فا یعج روند دن زانک كو ۱
 فقل هدننزو لعفت (فتلتلا) هلفسا راهناو هطئاح طقس اذا عبارلا باسبلا نم افقل ضولا فقل لاب |

 هللرسک كمال (فقلإ هعلب اذا ماعطلا فقلت لا ردهنسانعم كموب و فقل تعغ ض وحلا فقلت لاق ردهنساشم |

 قم و یماعط هدننزو لیعفت (فیعلتلا) ردیع"ا كن وص كرويف واتط هجن ر هدنفرط تس وا كن هیحات مان ناروق |

 نکر درکس تآ و ایا هعلبا اذا ماعطلا فقل لاق ردهنسانعم قمردنوب و هملب اذا ماعطلا فقل لاق رده ےک
 قرەردلاق كب یکرداز وا بوردنوس ییرالا لوق یلع قلآ ناشبر و قشالوط بویلآ یرغوط ه ورا یتیرالا

 سرفلا طب ن و هو فیت اذه سرفلاا فتلب لاقى رد هنسانعم كع روب قر هلاچ هنسکوکی نب رالا یمسق 5مودد وخاب كر |
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 | رو هن رلکیک وکیا نالک یغوط هر نانل وا ما شود مدسکنک ههتنزو مزا ولافطاوها) فطالم یا

 یحاص و هاذا اذکیهفطلا لاق ردهتسانعمناسحا كلما كل وبا هب رسک ك ن هزم (فاطلالا) ردذ سام
 نالف فطلا لاقت راردبا هدفدلوپ لخدم یسیدنک ردهنسانعم كلا لاخدا هنجرف كنهقا ینیرکذ هلروغو |
 *"یثلا فطلا لاق ردهنسانعم قمردصق بوردشان هنناب ییهنسنر و ةقانلا ءایحیف هبیضق ا اذا ربما

 هقصلا اذا هنج هقلطلتسا لاق ردهنسانعم ق قمردشان هنناب ییهنسفرپ یدو (فاطلتسالا) هقصلا اذا دین |

 لاق e كىش ناسحاو كلا ناسحا همدآر رولک نوجا دعاصفو دحاو هدننزو هلعافم (تفطالما 0
 كلشي هن کز اب هل وهس و قفریشیارب هدننز و لعاف (فطالتلاو و هدننز و لعفت (فطلتلا) هاب اذا هفط ال

 لحدآ دوخاب نالسرا هلل رسک كنهزمه (فاعلالا) هيف اوقفر اذا اوفط الت و مالا ىف اوفطلت لاق رد هنسانعم

 بورب وچ ینیزوک هدعب بوقاب رارشح لوق ىلع رد هنسانعم قعاب دعم ردلاص تولک دعشح دوخاب قالا ناقهودا

 دسالا فعلا لاق ردنا تشن ندنعشخ لاک هکرد هنسانعم ققاب ه هسک لوا هلتدحو مثخ رارکت هرکصتدقدموب ۱

 ۱ اسم فاملا مدنازو لمفت (بملتا) رظن م عام فرا هاب ال ابتو در وا مدلا غلو اذا ریعبلا وا
 زن ۱۳ تر اردن سا وا یغات سرخ هدننز وریما لبا هم نیغ( فیغللا

 یرارمسا مرح كمدآر و موعد قرسیال و مای ظفح و ضوصللا عم لک اب یا فیغل نالف لاق ردنا ظفح اا

 | یجج هلاخدو هتصاخ یا نالف فیغل اذه لاش روند AANA ۵ و بیرق نالوا ی سەلام ر ىراس راوی

SN REEفغ) لاق ردهنسانعم قمت و هه هلنیتصف  eهم اذا عبارا بابلا نم ال  | 

 لجرا بفقلا لات ردهتسانعم تورا یعات رسرخ 0 هایا همقل اذا 0 هفغلا لاق ودمننیانعب یهو

 ا هدننز و هلعافم (ةفغالملاإ یدنل وا د هک ردهنسانعم تفلت هدشزو لعفت (فعلتلا) اعل راص اذا

 42 (ةفغللا) اهلبق اذا ةأرلا فغال لاق ردهنسانعم كم واو هفداص اذا هفغال لاقب ردهنسانعم كلك تسا 7

 ۱ ۳ نایلوا یرثا تیج الصا هدننزو هشم (تنفللا) ةمقللا یا ةفغللا هذه ذخ لوقت ردیفدا مو هدننزو
 ۱ ىف كمال "فالا ) مهل ةیج ال ص وصل یا فلم موق لاق یکی دارکاولغاطو ناوشر روند هب هقناط یارحو

 یرکسع یکیاو هرشن دض لوالا بابلانم افل هفل لاق ردهنسانعم كکون بورود یهنسن رز هلدیدشت كنافو

 امن طلخ اذا کا نیل لاق ۱۲ ees وداي هکنج هر یرب

 ۹ او عفو دو م وا ایصقتسم زص نرم الف ر رک | ادا ار یوت لاق

 | روکو قيص رجاغا و رک ذیس اکر د هنسانعم فیل فلو ه هلص وو هيلا هع اذا *یشلاب"یشلا فل لاقب رد هتسانعب
 | كمردکیرب و ةفتلم تراصاذاراجشالا تفل لاق ردهنسانعمقل وا قلتج قشالوط وقشمراص زن را ندا وا
 هر راسو هغایا هکروند 4 قراصو هال ول هدننزو هاتک ( ةفافلا إل هعج اذا هل لاق ردلمعتسم هنسانعم
 ۱6 فللا) اهربغ و لجرلا ىلع ةفليام یهو ةفافللاب فلا سبل لاق هنم و رولكفئافل ىعجج رونالوط نوت ۱
 لا ردذوخأم ندرجش فل ردلمعتسم هنسانعم باستنا و قلعت هلن الث تاکرح لوق یلع هلیصف و یرسک كمال ۱
 اتلان فل ءاج لاش روند یناسنافنص هلل رسک كمال فلو مهف دع نم یا م ةفل نمو موقلاءاج
 روند 4 یتاسنا تعاج شلوا عقم و بزح یا سانلانم فل ا ردهنسانعم هشاط و بزح و فنص یا | ۱

 روز دوهش شاربد ندارو ندا روش روتد هنماجیاعقک ندهق رفتم نک اما و هفلتخم لئابق و ورک نفرت یجا

 شلناچ هن رب یرب ندنفلقیص یراععا ثالذکر وند هرازغرم و دما NR یرب یرارباچ و یک يمين د
 كنءزم (فافالا) راجشالا ةفتلم ىا ناحتفيو ةفلو "فل ةشدح لاقو رونید هرازنابایخ نالوا شعثق وصو

 7 "فل دوخاب هليو یرسک كمالرد فل یدرفم روند هراجش اشعشهراص بوتاچ هنرب یرب ندنفلقیص هلصف
 ۱ | منح ند هفلتخلئابق هدننزو ریما (فیفلا)ل رول وا منا عج فافلا هر وک کو ردیعج كنظفل ءافل هکهلیعص كمال
 یاس لات هلوق و مهطالخا یا یا مهفیفل و مهفلب | واح لاقي هنمو یدنل وا رک ذ هکیک "فل روند هتعاج یتل رد

 (انجو)
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 یداور هدزاجو ردیعما لرطقو هیحان ر عقاو هدنرابد كن راغاط دنو انو نادم و هنسانعم لبا لصا

 روند هنغانیق ر یتعپ هنقش رب كرد فلو ردراو هرق یکیا مان راتسو هلبج هدنزوا هک ردیعما ۱

 لثلا هنمو ردهلراتعا هیلاو رد ةقلحو زس قنات كتشف تسا اهقش یا هتسا فخ برض لاق

 هنغانىق هلعمالوب هیت كجەدا تروع رس مدآ نالوا رویدنم و سلفم ارز * هتسا ف براضنم سلفا +

 ه هسک رو ځلا اذا هيلع نو لاق ردهنسانعم كلا ماربا هلی مسک كنهزمه (فالالا) ردنا عضو یا

 هرفظ فلا لاق ردهنسانعم كمك نبرد كب یغئرطو هب رضا اذا ه فا لاقب ردهنسانعم كما نایزو ررمض
 ف و لب تحب ف نیش ادا نجوا فا لاش ردهنسانعم كق نوی رو قوا ینسد غاط و هلصأتسا اذا
 (فیتلا ءالیخ ضرالا هرازا رجاذا لج را فا لاقت ردهنسانعم كع روب كر هب روس هر ییرلکتا هلا ادا و

 هفحال لاق ردهنسانعم كما تن واعم دمدآرب هدننزو هلعافم (ةفحالملا) ردفدارم هد ریخا یانعم هللا فاحا |

 ردهنسانعم كمندبا ناغروب هدننزو لعفت (فحتلا) همزال اذا هفحال لا رد هنسانعم كلا تمزالم و هفناکاذا

 تلکا لوقت روند هغیفدتفو هلی وکس كن دمج یاخ و یصق كمال فلا افاطذخا اذا لج رلا فحملت لاق
 هب رض اذا ثلاثلا بابلا نم اف هفلن لا هنسانعم قمروا كب رول وا زدصم فلو قيقرلا دیزلا یا نا
 رود هرد هدننزو هرم (درنللا) ریس و عسوا اذا افت مغل لاق ردهنسانعم تا اف و ناشن شیکک و اددش |

 باتک < فاغل ال روش .ددنشآ خالو هدننزوهنیفس (دفیلا) ردیدآ اعم هل وک ۳ صوصخ هه ود و هنسانعم تسا 0 :

 "هل وط هدنن زوریبز دوخاب هدننز و ریما (فیلا) هدننز و ةر رد هفت یدرفم روند هرشاط هقفو و قآ هدننزو ||

 هلق ءلداص و كمال (فصالا) یدنل وا رکذ کد رد هلا ه8*یاح دوخاب ردیعا كنآرب ندنرلتآ هومن *لیلج |

 یراکدد بنرالا ندا دوخاب ردهنسفر تب هدن راب د كتابن لوا لوق یلع ردنابت یرلکدید هریک هکر د هنسانعم فصا |

 یغاربب تروعلوط و یغالوة ناش واط هدیکر رار د ید كعم ینذخ و قیصل نوچکنا ردنوا رب ناقشیاب هکردناب |
 یرلکو ک ول هبعش و لک وک لئام هضاب یچچ و نسحا و قدا ندنا و هیبش هنخاربب لم لا ناسل غارب رونلواریبوت ق

 هکر رب هدننب هبقع هلا هثیفمو ردیعما امرخ سنجر فصل و ردنسحم و رحم یهج و الط نلوسغ كنکو کر ول وا
 | دلج فصل لاق هنسانعم قعثپاب هکبک بول وا یروشوق یک شياق یسیرد كندب رول وا ردصم فصل و ردیدآ |

 هدندروب مع "ردا هل رسک كمال و هدنن ز و باح و هدننز و ماطق (فاصل ) قزاو س اذا عیار نا |

 هدننزو فصر (فصللاز هنسانعم دما روند هنشاط همرس هل رسک هلداص (فصاللا) رددآ كغاط ر

 هدنن ز و ربما ( فیصللا ا هفصر ییعع هفصل لاق رد هنسانعم كمزىد یشان یشان یک یشاط م ردلاق هکردبفدا مو | ۱ 1 :

 ىثلا فصل لا هنسانعم قماردلی رول وا ردصء و قیر یا فیصل "ی لاقت روند هب هنس نابات یحاردلی | 1

 ردهنسانعم كلا هلماعم هرز وا تعالمو شزاو و قفر هلیعص كمال (فطا) قر اذا لوالا بابلانم افصل | ۱ ۱

 یتیدام هلتل وهسو قفر فطل هن دابع ندنفرطالع ولج قح و ه قفراذا لّوالا بابلانم افطل هلو هب فطل لاق | أ

 یدارماکس یلاعتقح ینعب فذطلب كدا سكيلا لص وا یا ثال هللا فطل لاق ردت رابع ندکلنا لاصیا هنسدنک ۱ ۱

 ند اتر فرط فطل و ردکعد نسهلوا لئات زسنفشمو بعت هک دارم ی لاصبا هلبهجو تلوهسو قفر |

 هقیفوت یا یلاعت هفطلب لصح لاق ردنرابع ندکمروتک تسار شا كل وق هک رونل وا یسفت هدا قیفوت |

 كچوکو ف 2 و دما ک دقایق و لک رب دزد "یشلا فطل لاق رد هنسانعم قلوا نیس ك هنس ۲ 3

 یدورتصاذا سا بابام ال قلی فل لا رديلاتم تاقش 6 ردهنساس قوا |
 .فیطل “یش لاق ربا یخ هکروند ه هنس كچ وکو هدرخ ردفص و ندیناث یانعم هدننز و ربما (فیطالا ) |

 یک 1 ۳2 هنسف یرباو ابق ری دام قالطا فیطل ه هنسن بسانتم و كزان هدزغاسل قیقد ریغص ۳

 لب عفانم لاصیا هنتاق ولخ و مرکو هلفطلو قفر هندابع هکر ول وا لعافیس اندل وایانعمو رول وااب زان و قلصت |

 رایدلیا ریسفت هلیتسانعم ایاد و ماع هروما قیاقدو ءایافخ راضعپ ردیف رش حسا كنامتتسم بر یجمدآ ناسحا ۱

 اب اشک ؛ لاعلا وا فطا و قفر ملا عفانلا لاصباب هقلخ ىلا ن نا هدابعب ملا یا فیطللا یلاعت هللا ءاعسا نمو

 ننام وهو نی مالک لا ربع نمک ا قو س یسانعم مالکلا فیطلو اهتاقدو رومالاأ
 لا رونلوا قالطا ه هنسن راسو هماعط هجزآ و ردهنسانعم ناسحا ردعسا هلنیتعف (فطللا) نخ و هانعم |

 ةيده یا ةفطل هيلا یار لاقت رونل وا قالطا هناغمرا هلناصف (ففطللا )ريس یاهریغ و ماعطلا نم فطلب ءاح | ۱

 نافطل لجر لا روند همدآ ندا نابحاو رب هلیهج و تعالم و هفطالم هسان اد هدنزو نارکس (نافطلا) ۱

 ف * ) ۱۰١)



 ج ماللا لصف روح

e~سو ۸و۰  
 هد » علص و بشم سآرا لاج + امدمپ یطاقس نوجرت فیک و وبا هک هتن رونل وا اجار ا E هڪ هاو

aفکر ول وا عقا وربخ اکا مدقم ندهلک قج هیغلوا انغتسا نددنک هه اکو ردهدنلی وأت تلذ نموجرتال  

 نالوا هنع یتغتسمریغ بول وا نکر كلذک و راد ندع هلک نادا ندادّتبم هدل "وا هک کت شک تک اه ا |

 اتجاذا فیکف و چ كبر لعف فیک 9۴ یلاعت هلوفکر ولوا عقاو قلطم ل وعفم هجهاکو رول وا عقاو لاح مدة ند هلک
 | اضتقا لعف یکیا موزحربغ و قفتم هدانعمو ظفل سپ رونلوا لامعتسا قرهل وا طرش هجهاکو ه6دیهشب ةما لک م |

 | نوهغیدلوا قافتا ردلکدزب اج یپیکر ت بهذا سلحت فیکو یکم نصا عنصت فیکرولوا ءازجیرب و ظرشیرب هکردا
 قردصت یشفخا نام ناو زلعا زو یتلیفرظ شفخا اما ردشلوا بهاذ هنسل وا فرظ كنسهلک فیک هوبیسو

 لاح "یا ىلع نیغل وا لاد هلا رس ندلاوحا قحا ردقو یتبحالص هتفرظ هلغل وا ناکم هنو نامز هن ار ردشلیا ۱

 "لق اذا +وبشاو بولوا بهاذ هدهنسلوا هفطاعرلضعب و رونل وا قالطا فرظ هلیقرطزوحت هلغل وارمسفم هلیظفا ۱
 ردلکدززاح یسلوا دفطام افلطم.۰ نکلردشلا حاصحا لتي * دعابالا فیکف یندالالع ناهو × هان تنال ا ۱

 عوف مالح هرزوا تیربخ هداروب هکلب زد رهاظیغبدل وا ییآیتیفطاع ینراقم هاف نالوا هفطام هدموقرم تبو

 هنس هعطق بول هر رك ك فاك( ةفيكلا ل بصنلا و راب فیکلا و فیکلا "لک لوفتف نالف ىل فيك لاق و ر یا
 ( یب رک نصح) روند دف هنال وا ندهسک | هکدت روند هب همان نالی روا هنکتا ندنفرط كل وا ثاکلموک و روند

 " قمارغوط بوسک هراب نزار لی (تسکتا) ردهعلقرب هدنناب رعنا "هرب زج هل رهش دمآ هدنن ز و یریض

 ندع رد سابق یرللوف فکش هتفک هاف ر قو ذخا ندنظفل فک كنيملکتمو هعطق اذا هفیک لاق ردهنسانعم

 الکترو اضفنا (فاكنالا) ی دک اكر او زد واج نادت السا نم ندد عو
 ا تیک لوفت رذهتسانعم نیلسکا هدننزو لعفت (فیکتلال عطقنا اذا :یشلا فاکنا لاقب ردهنسانع
 ردهنسانع كع هلشدس لزوکو شوخ یماعط هلن وکس كنءهزمه و یصت كمال ( فاللا ) چچ ماللا لصف زا

 | قمروا كب هلبوکس كيج و یصق كمال فعلا ادیج الكا هلکا اذا ثلاثلا بابلا نم اف ال ماعطلا ف ال لا
 ۱ اتو تن زفات و كن رانا روناح زانو وهاو ادادش هم رض اذا یناتلا بابلا نم افط هفل لا ردهنسانعم
 ردعسا هلنیتصق فلا ) رفح رفح اذا سانککلا لصایف هریغ و ىظلا فلج لاق رد هنسانعم قمزاق روقچ هن راد
 روند هروقچ یعید وا كى وص ندنسهروچ كند یوق و نالیزاق هدنناحرب كن وق و روند هروج نانل وار 3

 ردیطسو قح هکروند هنکب وک ك ن هردو ةیکر لا لصا یا ون نم ءام لا لک | امو اناج ف رفح وهو فل تاذرب لاقت
 ا 5 هدننز و بانک (فاحللا) رواک یف الا یعج روند هموب واو هروقچیغیدلاق بولیکر این لس لیتو
 هزوا هرافم بوقیج یک ن ورب هکر وند هنسهلوقم ايق نالوا هلاوح ه هراغمندغاطو هنسانعم ترانو هلکیشا

 (ةفیملا) ردقلوا فيجن نالوا باوصدوخاب روند هقوا یصی ینر#ت هدننز وریما (فیجلا) رولوا هلا وح بول هوس
 قمزاق یفارطا كن وق ( فیحلتلا آل روند ناتفیج هنسیکیا روند هنس هکچر و هننابر كنوبق هدننز و هنیفس

 اهحرف فط لاق ردهنسانعم كتا لاخدا هن راسق كج رف ۱ یرکذ و اهن اوج ىف رفح اذا بلا ا لاق ر د هن سانعم

 لا تفحت لاق روانا كك وج تن ولیر وا ه ورا یبوق هدننز و لعفت ( نشا ابحا ان ق لدا ادا کوا
 (فلا) انا وج ىف رفح اذابلا فعلت لاق ر رول وا یذعتم و مزال هنسانعمقم زاقیتفارطا كنبوق و تفسخا اذا

 اف هفط لاق ردهنسانعم كم رو بوتروا هلبس هل وقم ناغرو ییهسکرب هل e A ف كمال

 هدتزو لاعتفا (فاحتالا) هل اذا دفط لا رد هنسانعم قمالبو ءوحن و فاحلاب هاطغ اذا ثلاثلا بابلا نم
 كحجهنرو هدننز و باتک(فاحللا]) هب یلتفت اذا هب فصل الاق ردهنسانعمقلراصبو رو 4 وللثمراح و ناغروب

 ناغرو امدقم هدرلبرع ارز ردشل وا بلاخ ییامعتسا هدناغرو ن 51 220 راد و بشراچو ن اقروا روند هه

 [ هتج وز یا هفاط هذه لا رولوا هانک ندنسهجوز كمدآرب و ه فحلب ام وهو فاح هيلع لاق ردلکد فراعتم

 | هدننزوربما (فبحلا) ردهنسانعم فا هدرانوب هلرسک كرا (ةفحملا) و( فمما روند هسابل تالتسوا و

 بولوا نوزوا كىو روک یعیربوق ردبدآ كسرفرب ندنراسرف یوبن ترضح ٌفصاخ "هلبوط هدنز و ریبز دوخاب
 ءارلا یان ةعب ر هن رافرشا فرط یدنلوا هییسآ E OF E لس یعیدل وا سام |

 ةف هلام ىف فل لا ردهنسانعم قلوا فلت یزارب ندنلام كمدآرب هلی رممک كمال ( ةفحلا )ل یدیشلنا ادها

 ندا رول وا عون هان هکر وند هننلاع تك روب هنشهلوقم ناغرو هغو “یش هنم بهذ اذا لوهحا ءان لغ

 روند هنکو ک ك غاط هلن سسک كمال (فعلا فال الا ةلاح ىا ةفحللا نسل هنا لاش رونلواریبعت هللا شنور 71

۱ 

 ( لصا)



 روند هغاموف یمرکد هدننز و ناسلح (ناوکلالو هدننز و نايه (نافوکلا)و هژرصف و یعضكفاک(نافوکلاو ۱

 ناف وکی لاق رونل وا قالطا هتنحمو ءانعو رو هشیا راوشد ولتدش و ردو یهج و كنقالطا نافوک هموق مم رش
 یکیدلیا هطاحا ینرطره قلم وق یمرکد ردطاغ یسهرابع ردتسلا سمالا و هدارو ءانع و د دش صاف یا ناف وکو

 ع یا ناف وکی ف وه لاقب ردلعتسم هنسانعم هعنمو عو ردشف وا هیبشت هلفعصاب یمدآ تنحمو جرو ددش ما
 یو راضعب را فصعک فصع یف یا نافوک ی اولظ برعلا لوقو روند هغلجافا و هغلزاس روکو قیص و

 رایدلپا ریسفت هللا ددش ما دوخاب هورکم دوخاب تريح راضعب و رلیدایا نایب هللا جرصو حره و شو قلنقش راق

 لاق ردهنسانعم كکو بورود یتیرانک نام هدننزو فوخ (فوکلا) ردذوخأم ندلوا یانعم یسهلج

 رولوا رج فرح ندانعم فرحو ردنداسهف ورح هدننز و لاح (فاکلا) هبناوج فل اذا افوکف وکی مدالافاک
 لجالیا # الوسر مکیف انلسرا اک ۴ یلاعت هلوف هنمورولکیچ د نوجم|لیلعت ضعبل ادنعو ردنا تلالد هنسانعم هییشت |

 | لوقترول واف دا رم یلع هکر ولکن وجماالعتسا و مکل هتاده لجالیا چک اده اکہ ورک ذا و  یلاعت هلوق و یلاسرا ۱

 | هکر د هنسانعم ىلع حد فاک ی مدنظا رک نالید هدناوج كنلوقتنا فیکو هیلع تناام یلعیا هیلع تنا نک
 دیش و و تقولالخداک لصو لخدناک س لوقت هدقدلوالصتم هنظفل امر ولکن وجاتردابمو ردکءدربخ یلع |

 رول وا رییعت لبق یزاع یک یکیدریکتقو نامهو رو مالسیک ثلکیدریک ورجما نامه ید مد زکات ردندنع ورف 0

 ۱ راج مما فدا مم هنس هلک لم هکر ولوا هاکو ¥ *"یشهلنک سیل ۴# یلاعت هلوق هنم ورونلقهداب ز ن وچ“ هدافا دیک و ت اضع و 0

 | لش نع هکی کی یدل وا هدنعارصم * مادر لاک نع نکعهب * وبسا ردصوص هنر ورضص لحو لوفیبعرول وا |

 قحال هتراشا ساو چ كتر كعد وام یلاعت هلوفیف اکرول وار ورع رص و بوصن مریم هجهاکو ردکعد دربلا ۱

 ءاعما ضعب ویک ای ابا و ابار ول واقحال هب وصنم لصفنمربعض هکرول وا هاکو ثالتو كلذک لل وقکر ولوا انعم فرج ۱

 ۱ لوقت رول وا قحال EN نالوا هس ان ینرخاو یک كالا و لد ور و كلهح رول وا قحال هژاعف ۱

 7 7 5 ا ا
 باس یاوقا تی ور ارزردەراعتس|ىنېمەلس مزاحم انعموت هکر بد جرم ۷۲ یربحایا لع تمرکیذلا اذه كتارا ۱

 ناجزوخ هلی كنات (فاکت) ردشفلوا هدارا ما ٌهغیص عوضوم هبلطورک ذ تادا عوض ومهنبلط مهف و ردرابخا ۱

 كم نامو نشیم هدنزو لیعفت (فب وکتلا) رددآ ه رقر هدنساضق روا و ردندآ هب رفرب ه دنساضق ۱

 هتک اذا فاکلا تف وک لوقت رد هنسانعمقم زاب فرح فاکو هتفیک لوقت اک هتمطق اذا م دالا تف وک لوقت رد هنساتس |
 ردهنسانعمقلوا یمرکد هنسن ر قر هلوا ین ردصم هرز وا سابق ريغ هلناصف (نافوکلا لو هدننزو لعفت (ف وکلا ) |

 لاق ردهنسانعقل وا بسننم هران آ دوخاب كمنزکب ه هفوک لها و رادتسا اذا انافوک و اف وکت لمرلا فّوکت لاق |

 هرب یکو شلو وا هدراغاط هلنوکس كناه و صف كفاک (فهکلا) ملا بستن وانییف وکلا بشت اذا لج راف وک |
 دوی و راغ هسرولوا كچ وکرولوا عساو ندنآو نکلرول وا هدنزرط راغ لوقییعرونل واریبعت هرافمو رافروند |

 هنا الا لبطاف راغلاکو البط اف روقنلا تببل اکو ه و فهکی لا ا ؤا لاق رولکفوهک یعجرارد فوک هسرول وا ۱
 مه رز ویا موقلا فهکو ه لاق رونلواقالطا همداو هرب كچهروتکهانب و قج هنغص فهکو راغفرغصاذاف عسا و ۱

 رکذ و رد روس و تام یلعف كنو و هنسانعم كمترکس هلتعرس و كم روب هلتعرسرول وا ردصم فهکو مهامم و ۱
 باعا هیشمو هودع ةعرسیا هفهک ی با لوقت ردف صتم ندنو ردهداز یون هکی سهغیص اتع فپنک نانل وا

 الما (۲) انیلسکم (۱) الوا ردراو لوق هن وک شب هدنص وصخ یرایماسا طبض ردروک ذم هدناشلا مظع نارق فهکل ۱

 | سوط رم (۳) انیسکم (۲) اصل (۱) اناث ردطط وفشک (۷) سوینطب (>) سویناس (ع) سلا وب (ع) شک و طم(۳)
 سنو )٤( سن رم )اف )لس (۱)ااندسویطدا دن (۷) سوز (ج)سنابرا (ه)سناون ]|

 (ه) سنو )٤( سفوطرم (۳) الما (۲) نیلم (۱) ابا رد ساونوذ (۷) شویطشفک(ج) سن راس ()
 سنا وناوذ )٥( سنون )٤( سنوط رم (۳) اهل (۲) انینلسکم (۱ ) اسماخ ر دططوفشک (۷) سوبنطب (۹) سون راس

 هلیس هینب رغصم (فیهک | )رد دآوص ر هدندروب دسا ون هدننز و هعنصم (تفهکلا) رد سنون (۷) ططیفشک | )٩(
 قلواول هرافمغاطهدنز ول عفت( فهکتلا رد رسا عضومور هدننز ولدنج( فېنک زو هلیعص كف اک( فهکت اذ) وا

 هعطقا ذاافیک هفیکی هفاک لاق رد هنسانعم كم هدننز و فیح(( فیکلا) فو هک هیف راصاذا لبا فهکت لاق رد هنسانعم |

 هنت رواج هاب ویدنلوا مرمت یرخآنوجم | نینک اساقتلارد هنسانعمهنوکه نو هر د نکی مرغ مم مسا دننز ون( فیک |
 نوجماماهفتسا ابلاغ یس هلک فیکو یکی راک دوس هنس هلک فوس رار د ی د یکه را فذح ییافویدلوا نېم هرز وا یتیم

 چ للاب نو رغکت فیکو هلعوحت رولوا جرم هنج رحم بت هکرول وا قیقحریغ دوخ اب یک د بز فکر ولو | قیقح اب رونلوا لامتسا



۸ 
۱ 

 لوش واهفنک ی كربت واهلتعت وا لبالا ةفنک یفریست تناک اذا فونک ةقان لا هلوا راقلاق بوتاب هد هغرالا توانا

 لاق روند هناوبح شعشا كکرا نکیا هبکو هلوا ردیک هدهغرالا قار ,۱ ند روس اماد هکروند هب یکی و نوبت

 ۲ زا وا قالطا هعنام و افا نارک هل ۱ (ةفناكلا]) لماح یهو لاسفل ام رض دق تراص اذآ فونکقانو ةاش

 كفاك } فنکلا  مهنع ودعلا زك ةزحاح یا | هفاک مھل تناک اه ا وم زهنآ لا ر رد هل زاستعا فوصوم ینا

 | یراقج هو تر ترخ هلرجات و ااا یدو زرداد کروند هنس هب روط نابوچ هلیرمسک

 زورا رولوا عج ندنظفل فنک و ردعچیدنل وارک ذ هکن دنظفل ف ونک ه لی كفك( فنکلا) رون د هف رظ

Jراس روند ه هنس نداسو هنسانعم هرس روند 4 هدر و روند هرب روتسم ولهدرب هد ورا (اضنکنا  

 | ہنلغآ هود شلروچ ندجاغاو هلییسح قلوا روتسم رونلوا قالطا هباشعو روناوا قالطا هناقلقو هنسانعم
 | شمازوا ردق نوشزآ رب بوت اددحم هرکصندکدلسکو رجش نم ةربظح یا افنک لب الل ذا لاش روند

 عارذلا وحن تینیفعطَس لخت وهو فىنکلاک هی هل لا رلردنا هیبشت یلاقص نوزوا هايس اکا روند هنجاغاامرخ
 | لئاضف ومولع نزح ردبقل كن راترضحدوعسمن !فدنکو ردیلکكنهسک ررب (فناک] وهدننزوربب ز (فدنک

 | ثیدح هنمو ةياهنلا ىن لاق ردرنا وبشا یدا م كل وم * یدلیا هیبشت هنسهبروط نابوچ رع ترضح هلغل وا

 ! ردنوجما ےظعت دوخاب نوجبدل وا هذا ریغص یسهین ریغصت و ەچ ال۶ "یلم فینک دوعسم نال لاق

 | ندیاعصا هدننز اب فتکم وا هنامااذا هفنک | لاق رد هنسانعم كل عا تن اعا ی دو هلن ىك كنءزمهفانکالا 7

 | هطاحا اذا هفنک لاق ردهنسانعم قمتاشوق بور وچ یتفارطا كنهنسنر (فتنکتا) ردسهننک لصادز

 | هبنا وج نم طبحا یا الص لا روند 4 هنس شلداشوق تو ایر وچ یفارطا دز و طم( فتا

 اروا قالطا ه هک لاقص ابق هبحلا فنکمو روند هشنآ یراقدقاب نوجما یفصیا هلل رسک كداص ءالصو ۱
 (فانتکالا) فانک الا ةعظ یاةفنکم ةي لاق و اههظع یا ةيحللا فكم لج ر لاق رول وا فص وجده هی و
 رو لبا افنک اوذا اذا موقلا فتتکا لاق ردهتسانعم كمن دا لبعا نوجا هود هدننز و لاعتفا

 | كنهنسنر یدو هدننز و لعفت (فنکتلا) هب اوطاحا ادا االف فذتکا لاقت ردهنسانعم قعاشوق یتفارطا

 | ردهنسانعم هنواعم هدننز و هلعافم (تنناکلا) هب اوطاحا اذا انالف فنکت لاقت ردهنسانعم قماش وق ینفارطا
 كقكب وک هلتعرس هدننز و هج رحد (هفهنکلا)) رددآ عضومر هدننز و لدنج (فهنک ر ه وام اذا هفناک لا

 | رودمهلبعص كفاك (ةفوكلا]) ااو رو دب رعت عرساو ىضم اذا نالف انع فنهک لاق ا

 ةرجه رادو مالسالاةبق هكىربكلا قارعلا ةندم روند هغلموق وللتج هدرخ هدرخ لوق ىلع روند هغلموق لزق
 حوت اق ردشلنا رمت امهنع هللایصر صاقو ینا ن دعس هریظعا قوراف تفالخ نامز رد نيلسملا

 | قاموقیرکد رار دبا نایب هدندع ۱ ل رنا یيظع دصس و یدا مالسلا هيلع
 اراربد ید نافوک اکاو هل وا نوه ددل وا عمق هدنا ساب یک یتغی موق دوخاب نوڪ دل وا ر ودم ی رط ی 1۷

 | نب بئاس هدنتفالخ نافع ترضح یرهطخ كيرع ضرا ارز راربد ید دنا ةفوک و هلصف و هلعص كف

 | امدقم هکیدید راضعب و ردشل وا دنج زکر م تقولوا س ردشق وا دید و طیطخ هدنا هلیرشاسیم قلا عرقا

 یک هد هلا نافوک ندنراکدتنا حرط یموقرع رهش نبر بودا زود ینآ هلغ وا غاط كجوکرب مات ا

 مار یضرا لوا زبور نالوا مس هاش ارز رد هن انعم عطق هکو داو ام ندنظفل او نیلا یدل وا

 هم هدلصا سد رد قم هنکیالبا قیرفت و مطق ندم رات دالب دوخاب یدشلنا هرج و هعطاقم دج ورب هریما مان

 | كرابرع دوخاب یدلوا هفوک بونلوا بلق هواو هلغلوا موعصم نل قام بول وا نکاس ءاي هلیعص كفاک ىدا

  ردهنسانعم هعنمو نع هکردذوخأم ندن رللوق واولا ةددشم هک رحم ناف وکو اھ و فاکلا عضب + نافوک ی م ھ

 | دعس نالوا یسناب دوخاب نوچ ہیر وا طبح یم وڈ م رهش ہدنلکش فاکام ذناس لبج نالوا هدنفا را دوش

 | وعهگ یا اوف وکت همالسالها هدکد لیا باتا و بلط نوجما مالسا لها تنوکسیرو نم نیمز صاقو یبا نب

 زسهیلیا فرط ر یقلموقوب یتعب ةلمرلا هذه اوف وک دوخاب ردشش وا قالطا هفوک هلبا ذخا ندروب نم ظفل هلکمد

 بیع یا ةف و الو ةفوك هب تیل لقب روند هب هصرقن و بیع هفوکو ردش و فرصت ندموقرمظفا هلکمد

 کا هڪ هح اک ه لغم وق هار وا هنع هللا یضر رع ن هللادبع ردیذآ عضوم رب بیرقهیدفوکهدننزو نیهج (هفوک )ل

 مال هدنساص سیغداب هدننرق ت تاره رهش هدنزو یوط (یوک رارد ید ی نا ةف وک هلتفاضا

 ( نافوكلا)

 | ءدنرفات ل لوف لع هلوا ر0 0005 تویتشراق هنیروس زود هبهقان لوش هدنز او روبص



f ۸۳۷ زی 

 | سلا نم "لظتسینک كبجاح ىلع كد عضت ناب هئ وتسا یا هتففکتسا لوقت ردهنسانعم كل رظف نوا
 (تافکتسلا) هنکب دادا لالا ففكت لاق ردهنسانعم بفلید بوچآ ج وآ هقلخ هدننز و لعفت (ففكتلا)

 ame روند هراهود ا بوطر طو نوي ؛دل واهد راهرقن یعبهدففکر وند هراراکی لیس هی لعاق ےسا

 ولر (فافكتالا) عنتم ما اذاهنع فکفکت لاق ردهنسانعم قمروط ورک ندهنسنرب هدننز و لزلزت

 ۱ ام4ب : وراص هل و E كمال ویصف كفاك ( فلکلا  هوکوت اذا عضولان ۶۱ وفکنا لاق ردهنسانعم

 | اهتْسام یا ةنالف فلک وه لاق روند ه هتفشآو قشاع هلبرسسک تافاک (فلکل | ةرفص یف داوسیا فلکه لاش

 ضراعهدزو اج اج یف ص وص هلنبتعف (فلکلا) ردعج ندن راظفل ءافلکو تاک هلبعض كفاك( فلکلا)

 هل. ای نمرف وسع“ باکهجولا ولعب یش وه و فلکه هج و لاق رونا واریبعت تفیچ و سيس هدیکرت هکر د هنسن نالوا
 رببعت یصصنب رول وا رایج هکر وند هغللزق قتمارقلوش و روند هن ول نالوا هدنند هايس

 ضا ما فلک بشاهرز وا یعیدل وا روک ذم هد هبط بتکه ج ولا ولعتق ردکة رج وه و فاکلا ههج والع لاق رونل وا

 فلکه فلک لاق هنسانعم كلا تب و قشع هلبسهدایز هب هکر رول وا ردصم فلک و یکشر و شم ردندهدلجب

 رددافلکی تن وم هلوا قلازققتمارق عب فلک ءدنکت ر هکر ون د هناویحو ناسنا لوش( فلک اله علوااذاعب ۱
 یدنلوارکذ هکردیث ۇم كفلکا هدنن و ءارج (مافلکلا) رونل وا قالطا هنالسرا و فلک ناک اذا فلک لج ر لاق |

 | نالوا قنالو بویل وا فاص لوق یلع روند هننول كفلکا هدننزو هفض (تفاکلاال رونل وا قالطا هد نوا
 دمت رک نوسلوا "قځ ك رک رون د هئیش ولتقشم نانل وا باکترا و هشبا نانلشیا هلا بعتوتج زو روند هقلیزعوق ۱

 رولکف لک ی مچ ردلهعتس هیچ دهدنسانعم تقشم و خر هفلکهروک هناي كحراش ۳ نوسل وا یشات ندن هلو و | |

 فیاکت هلک لا فد رعت هلت رابع قح وا هم ان نم هتفلكتام فل ؤم + فل زلا ىلا لصب۸ فلکلا ی بعربصب مل نم لاق هنمو| ۵

 ۱ هتفاکتام ةفلکلا وهدح ابصم رد هیقح تفلکه يع رش ماکحا رول وا لماش هل عو لعفنانل وا باکت را هلب رامشخایدنکو هلآ |

 ۱ ردشلنا حرصت جد انعم یکیا هلغلوا موسم هلینرابع ةف غو فرض لثم فلک ملا و ةقشملا ةفاكلا و ةقشم ىلع
 لح مان هقغ هدننزو یرمشب ( لکا ردهدزنابز هد هلک كفاکو ردیعسا یدج كن هسک مان ثداح ن ماء هفلکو |

 ردشفل وا هیس هلغل وا فلکه دنن ول هلیس رشاط ضعب عقا و هد ردیدآ قلموق رب هد نادر و هلا راحدوخاب هدنبنج |

 (ینالکلا) ردیعما یدا ورب هد هندمهدننز و بارغ(فالکرل ردقلم وق عالم و لهس هلج زسعاشاط یس هراس فا رطآ ۱ 4
 هدننزو روبص (فولکلا رول وا هایس ولفاک ی شءروقو رول وا ضا لئام هلشب ردمزوا عونرب هدننزو "ییارظ

 هنیصح علق ر هدن رانک ن وحج هدننزو بحاص (فلاک ) قاشیافولک ما لاق روند هشیا ولتفشمو چر كن |

 اذا 4 هفلکا لاقت ردهنسانعم كلا هتفشاو صبرح هب هنسارب هب هسک ر نا رمه (فالکا) ريا

 ها اذا االف فلک لاق رد هنسانعم كلی ما دلکلشبا شیار , ولتقشمو جر همدآرب (فیلکشا) ه اعلوم هلعج |

 ریش اذا دفلکت لاش ردهنسانعم قلآ شا ولتقشمو جر روا هدننزو لعفت (تلکتلا) هلک ی درام |

 لاق روندهمدآ ندا مالا هشيم یهنسن هدوهب نایلوا "مهم هروک هندن هژیس هی لعاف ےس | (فلکتاا

 ةفلك هثلج لوقت روند هکلشبا شيا هلتجزو مر هدننزو رک (تفلکتلا) هضبالال ضي ۷ فلکت لجر |
 لاق ی زق قتمارف یکن ر كنیتسدو كيوک هدننزو راریجا (فاغیک الا افاکتالا هقطت ملاذا ۱

 لاق ردذ وخام لدا یانعم ردهنسانعم هان و رس وزرح هژنیتعف (فنکلا) ءافکت راص اذا ةياحللا تف "الکاا

 هنسانعملظ روند ه هکل وکو هبناح یا هتک وهلاش ردهنسانعمبناح و هس و هزرحیف یا هللا فنک ف تنا |

 راطلا رح لا رونل وا قالطا هن.دانقكشوق رناطلافنک و هتیحان یازاجلا فنک یف وه لاق ردهنسانعم هیحات و

 بزهلا نی هدنآ کر دعض وم و هد او یزجن( ونک رد هنسانعمهیحان ج دو هلناصف (ةفنکل) هیحانج یا هیفنک |
 شلوط نکر چل واین هنسنرب هلبنوکسكنون ویصف كفاک (فنکلا) یدیشل و اریسا هرارزن بجاح بول واهعقور ||

 هد لعج اذا لوالا بابلانم افنک ل ًایکلافنک لاقت ردهنسانعم قم وط هل رلا ود نوسلکود ینیرانک كچلوا :
 ریعبلا فنك لاق زذ هنمبانعن تمار وجت لیخا نوا ی ا یشاومو ماعطلا اج! كسم نیفقلا سأر ىلع م
 لاق اتساعا فانا و لودع ندهنسنر و اهیلااهيؤي ةريظحاهللعاذایناثلاو لوالابابلا نمافنکم میفلاو و

 لاق رونل وا رببعت ڭىز وك ورىك کرد هام تا قو یهنسنرب و لدع اذا هنع فنک | 0

 كمدیا فک و لاما اذا انالف فنك لاقت ردهنسانعم قلق یراب و تن واعم و هظاح و هظفح و هناص اذا *وشلا فثک | /

 (ف ونکل)لافنک اهل لعجاذا رادلافنکل اش ر رد هنسانعم قم اب ف نک ه هناخو هذا |ذاافبنک فنکل اه ه رد هنسانع |



 دی - = ۸۳٩

 یرلعاقجاهک بوک ر دل وقنم ند هموق رم “هدام ردا كعيج و هلج هرز وا یغیدنل وا قیقح هدنابلکو یکه صاخو
 هلفغلاب كن هود هدننز و دوعق (فوفکلا ) یهتنا راردبا عنم نج ورخ ندهورک لدحا و درف نددارفا لبس

 اهنانسا ترصقف ترک اذا:فوفک ةقانلا تفکل اس ردهنسانعم كلفلیس بول وا هدوسرف هدنس هنر كفک و دیراشید
 هدهنککرا روند ه هقان شفلیس یرلشید ندکلرپپ هدنزو روبص (فوفکلا لو (فاکلا ) بهذت داکت یتح

 | وايش اب بولی راص یکی کرک ندنرابل وق واي بولپ روج هنر یرب یرابلوق (ةفوفكملا) رول وا فصو
 | ةفوفكم ةسيع مهيب ناو ۶ ثیدا نو ةدودشم ةجرمشم یا ةفوفکم ةبيع لاق رولوا فصو هب هبکه شفلدیلک

 اهیفامیلع تج رشا اذا بايعلا "فکی اک مهند افوفکمنوکی "مشلا نا هانعموا ثکتت ال یتلا ةظوفحما هما اهب لثم
 اهولعج ۔ ےھت اک اهنع نوف اکت لب اهورمشنال نا یلع اوضطصا رق مهني تناك یتلا لوحذلا ثالذك عاملا نم

 ہد همانیلص نالپ روی مقرت ندوب ترضحفرط هدنحص هیبدح روب نم ثیدح + اهیلع اوجرشا و ءاعویف

 ال وا ردهلقرط لشت ځد هدنسیکیا هکردشفل وا هیجوت هن وکی کیا موق رم مالک هرز وا روک ذم هجو ردجردنم
 دیبشت ه هبکه لفقمو ج رشم یتمذو دهع نالوا ظوفح و نوصم ندنس هباشضقن و ثکن بول وا دقعنم هد هنایم

 هرکیدکب یران ورد دعب نم یک یغنیدل وا عنام و ظفاح ی وز عاتم نالوا هدنن ورد هیکه لیعم دوخاب رایدروم

 ,هبکه رب یتّوادع و ضغب موبلا دعب هک ایوک ردکعد هلوا ظفاحو عنام ندج ورخ هرهاظ یتوادع و هنیک نالوا
 | هتفکفک لوقت ردهنسسانعم كليا فرصو عنم دوب هدننزو هلزاز (ةفكفكلا)) راهیلبا لیفقت و عضو هرجا

 هلنرتصف (ففکلا)) رک ذیس کرونل وا قالطا هساعم و قزر ردو كج هبلیا عنمو "فک یابتحا هسات و هرادقم و

 [ ES ام یا ففکو شیعلا نم واك هدف لاه روند هکلرد ردو كج هنک هلا یاشحا E ید و
۱ 

 | هدرالعن نالیسک هند ففکو  ردروصقم ندفافک ففک هدار و هروک هنن ای كحراش + یتغاو سانلا نع

 روند هکفلیدبوچآ ج وآ رول واریسا ندنسانعم فافکتسا ففکو روند هراشمنیمرک دیمرکد نال وا هدرانوکو دو

 روط ورک ن دن نسهکردهلک ر هدننز و ماطق(فافکر لاّوسال ديلا "دمیا ففکلا یلا شاعلایف رطضادق نالف لا

 | یتع "فک یا فافک ینعد لوقت رونل وا لامعتسا هنسانعم یهروط وریک بویلتا ضرعتاکس هدنن هللا ضعت کب
 ناتفف و كلموک هلص كفاك (ةفکلا) ردل ودعم ندنسانعم رادقمو لثم هروک های كحراش » كنع "فک او

 هثهشناناز وا رهلوفیلع رد هنسانعم هزاورب رارکید بورویف هکروند هنسیت رویقو هنکتا هروچ كسابلیسهلوقم ۱
 یهتنم هنج وا هکهنسنره ار ز رونل وا قالطا هنسییق و هنج وا كن هنسنرب ویکلمر ٌهيشاح و بوث هيشاحروند هفک

 كل هنسفره و ردیجوازسقاص هکروند هنجوا یرقو زا بوثلا ةفک و رولوایکشلیا منم ندهایز هتبلا هلو
 هک و هدننز و لابج رولک فافک و هدنزو درص رولکف فک ىج رونلوا قالطا هن رانک و هنزاورپ و هیشاح

 ندتعاج وداوسو تک سانلا ةفكو رونکو ت بولیسکنداروا هکر وند هر یغیدلو تیاهن ندند كجاغا رصشلا
 نانلاص یک قاچ ص كاع“ ولرومغب مغلا ةفكو رونل وا قالطا هرانل وا برقا هلمتهج ناکم اکس دوخاب ردنرابع

 | ءدنآبوپاب هدنزرطقاح وا بور وچ یس هلوقم روماچ و كز هنسهروچ هکروند هشاطلوش هفکو رود هن راجوا

 | قرش رکو برغ كرکر دن رابع ندنامز قزج یراقدل وا یقالم زدنوک و هجک لیللا ةفکوراردبا ج شکرایود
 لمرلا ةفكو ردترابع ندنکت| كهرز عردلا ةفکو روند هغاز ود كجهدا دیص وهآدنک و نوسل وا ندنراتهج

 لا فافکو روند هنرابخو مدرک كن هنسفرب هدننزو باتک(فاغکل اروند هنر نانازوا هجم رک د كغلموق
 حس اصلا ةفكو رد راج هد هلیصف كفاكو روند هن زوکو زارت هلی رسک كفاک (ذفکلا روند هنآ كق
 | هفک هتیشنالوا رب دتسمو یمرکدرهو رووا قالط | هنغانصق كنه راد( ف دلا ةفکو )لر دتغل هد هلی كفاکر ون د هنغآ
 | ردح هدند د شید هللا ةفکو رولوا هد رااړقو هد راغاط هکروند هروقجیمرکد نالیکر ا یب وص رومیو رونلواقالطا

 بنع (ففکلا) هل رسک فاکر ولكف افکو هدنن زو بنع رد ففک ی عج ردتغل هد هلع تافاکر ون دا هضم رکد نالوا

 روند همو وا نالواعضوم لزوکو روند ه اغتوشقن هج" رکد نالوا هد ران وکودو هدرالعن نالیسک هدندب هدننز و

 "فکتسا لاق رد هنسانعمقلوا هقلح هنفا رطا نوچ ا ققاب هب هنسن ر سان («فافکتسالاالرون د هنموب وا لر اکی تلذک

 بوط رط جاص و تحت تاذا اتا ا لاق ردهنمانعم كفا روج ناب و هیلانورظنب هب اوطاحا اذاهلوح سال
 ةقدصلاب فکتسا لاقب رد هنسانعم قمازوا لا ه هیطع یعیلدو عقجا اذا رعشلا تکتسا لاقب رد هنسانعم كمكيرب
 كليب هج وا ی هنسنرب بوبق هرز وا شاق یلایک را هشذوک و هفکب بلط اذا لئاسلا "فکتسا لاق و اهب هدیدماذا

۱ 

 ( نوجا )

 | اتیا هفافک وه لاق روند هن رادقمو لثم كنهنسن ږ هدننزو باحصم (فافکلا) هنفرصو هتعفد اذا هنع



 (نهلا تک رار د ید مکیبک کردن راكديد توا هفبروق و یسایارایحترب عبضلا "فک دوخاب (عبسلا فكل |

 لاق رد ا د قمراصقالوط هغانا و اط رفم A الم ادا ۳ الا "فک لاق رد هنسانعم قعردل وط e ؛ ییاقو ۱

 حاب هرصب "فک لا رول وا عونم ندلعیرصب هکردهنسانعم قلوا یماو ةقرخم اهبصع اذا ۳39 “فک

 هنس هلسق سود (نیفکلا ود# د دعتم و مزال وه "فکف هتفنک لوقت رد هنسانعم عانتما قمروط ورک ندهنسنر و |

 هدندوف و ده یا سهیل ودنا لق كمرصا ن هللادبع و ردیعمایملقكفاخ نم راما و ردنا مس صوصخ :

 ا مان لا دبع نب ورع (لشالا "فکلا وذ )ر ديما كن رالف ديل ولان دلاخن رجاهملا ن دلاخو یراصفالا ٠

 a CY E یراک دیدی مایا ا ی "فک ر) رونل وا ریبعتیتشرغا 7 زوم 1

 رشع ةسج تونل هدحا و هک هدعب تو وا مسا یکیا هدلصا رنو هک لب ران هرزوا حف كن رخ و یف كرافاک

 ثالذک فک نعهفکو  ردهرز وا بیکوت "كف هه رج كنیناثو صن تال وا دفکل ةفكو رابدل وا ی ینبم هرزوا حق یک ۱

 احافکی اهفک نع ةف کو ةفکل ةفك و ةفک ةفک هتل لوقت ردلیعتسم هدنسانعم ههجا وم هل رج كندا و یصتتال وا ۳

 f ۸۳۵ زی

 ضبش اهبام ناسنالا فک ہد راسب فلوم » هلبعف رفاک رولک کو  فوفکو هلبعض كفو یضق كن دهه

 هک ةفلابم نوهکیدلیا عقدو عنم یاذا ندناسنا و ردشلنا حاضیا هدایز نداروپ هلکلیا نایب هل رابع طسنو

 ردلخاد ید یترص رونلوا ریبعت هی هکر وند هجوآ نالوا لقشم یتمر شب "فک یلصاح ردشفل وا قالطا
 عم ةحارا هدحابصم رون وا ریبعت ایآ ناشر ما كن هپ هحارو روند فک نطابهنګاو فک رهاظ هنت رص

 هتم و روند هنتوازوم "فکو ع وکلا یا یه وا هد یا هلاسیل هک هیلادم لاق رد رسفم هليترابع عباصالا

 نلیعافم و 2 روند هکلنا طاقسا ینک اس فرح یحندم هدنحالطصا نویض وعو یکدب روثلوا قالطا

 3 کم رارکت هرکصندک دلیاییفا رطا كبو رول وا ردصم فک و رولت لیعاف و تالغا کی رلو تا زووج
 لشلا دعب ةياثلا ةطايللا وهو هتیشاح طاخ اذا لّوالا بابلا نم امك بونلا فک لاقب هنسانعم كمكيد نيتمو

 دنفص و دتعف د یا هنع هتففک لوقت ردهنسانعم كلعا عفد و فرصو ی۴ یا الوهحت و امولعم نعي مَصلا و

 بعک نت "یا نم كلام  "فکلا وذا ردمان هلا ماطسا یسر و ردروک ذمیسیر ىدا راشمرب و علق هنعبق یکیا

 رول وا ریبعت یکه بس تیا هکردب راکدند ناتسدب ود ردنابنرپ (بلكلا "فک ) ردا ىسەلىبق لئاو نب رکب

 ردیک وک مرم روح هکر داثینط ع (دسالا "فکر رول وا یراقاریپ دهرکد و هجا ردن وارب رازد یا

 ردبراکدید ره یاسا (ع رم فک ژلرول وا هییش هت وام قروو ردق عارذرب یزد نا هلا نم! لزق
 هدیسیکیا (ةفک فک زر اردنا ریبعت ی لا اناع رم هدیکرت رونل وا قالطا هن ولفاطت هد رفم و قلط "ءرص# هدقارع و

 اھ دحا هک اب وکر دذوخأم ندنسانعم عنم دواي ردشلنا سم هنر یر یرلذک هکایوک هل رال وا ورب ور هن رب یر

 اعیج هلبصن(ةف کل ردهرزوا تیلاحلی وأتلاب یرابصن و ردشلطا عنم ندفارصنا و ضوہن هرخآ لح یرخآ أ
 بول وا لخاد فیرعت فرح هکو و مهآکا ةف اک س انلا ءاج لاق رد نعضتم یلوعش و م وع هکر دلمتسم هنسانعم ق
 كاعد سانلا | ةف کت ئاج بول وا فاضمهارخا کو ردهلیا مه و یرهوج هدنوب رداکدریاح كعدةف کلا تئاج |

 ییلوخد فی رعت فرح ۷۳ یک فلم هدناتکم ان صا ّوفلاةّرد یر رح هکر د جيزم » ردلکد چک ۱

 روا تبلاح اعاد هکر دراو ءامسا ضعب هکر دشلنا ناب هک رو هدنح رش باهش و ردشلیا عنم یلاح تفاضاو" ٠

 باو ۶ دو اک اطیح هدنس هبطخ لصفم كن رمشحز ندنهج و یک ةف اکو ةبطاق وا رط ردمزال یامعتسا ااوصتم |

 هچرک ردن دهمزال قفل وا لامعتسا ابوصنمو ارکنم هشيم هرزوا روک ذم هجو ارب ز رایدلیا ناجهتسا ینمالک |
 دراو هدنمالک بع یاغلب ارز مر ENR J ردح ورشم هرزوا هج وو هدنابل ح رش

 اله + ردویروص ردشل وا دراو هلتفاضا هد کن یرلکدلیا اهنا هب هلک اکو ن مظعا قوراف هلج زا ردشل وا

 یتأم ماع لکل نیپسلا لا لا تاب ةفاك ىلع کل إال اذکه تلعجدق هبف ناف هلک اک یب ىلا باطحلا نیر باتک |

etتحاص و كماشه نا هيلع ءانیدلیا رب رقتو تیورجد "یلع ماما یروب نم مان هدعب + ادب را ابهذ اتبع  

 یسهک ةف اک هکیدلاق ردّراح یلوخد جد اش رعت فرح هلغل وا لاح یتفاضا نمره رگ یراراکنا كسوماق |
 دغلابم ءاه ردلعاف ےسا ضعبلا دنع و ردلکد راح یعجو هشت هلتهج و یک هبقاعو هیفام ردردصم ضعبلا دنع ق

 يرافلام لص لاین هرزوا ینا لدوعسلاوا و ی هعاججردنوما و لوق لو ی ک دمالع و ۵ وا ر ردن وجا |

 Fn ردهبلقن ءاه و یدنل وا لا قامت ایم 2« ه دعد تول وا یمما یا ندا هو مات فک ريد



 نوررصبژکاو روتوا كعد یدلیا و یافشو وت و رپ یرف و وموصب  لکلیا عولط قرهوا مزد ندای وز رو و ۱

 یکبت طفل موج ردروک ذم ید هدیدع هوجو هدنح ورش دهاوشو و ِِ ماشه ناودّرب و |
 باب ىنسەدام ءاکی دوخاب ذخا ندا ییسدلک یکم دوخاب لج تونی انس عم یر و وا و بود لعاف دن هک

 ۱ هلاح تفسک لاق ردلمعتس هنسانعم قلوا هدززک الف لاح كمدآرب فوسکو × یبتنا یک كالیا لج هب هبلاسغم

 | "مشلا دیدسش لوهملا ممظع یا فساک مو لاو لالا یس یا لابلا فساک لجر لاقت هنمو تئاس اذا

 | اذا نالف فسک لاقب ردیس همزال سبعت ناس یل بوکا یرضوط 4 یعاشا متکی

 ۱ رمثلا وا سعشلافسکنا لاق رد هنسانعم قلثوط نوک و یآ دوب هدننزو لاعفتا (فاسکنالا» هف رط لکت

 صوصخ ه هماعن ون هدننزو هرم( هفسک ) رددا ه رقرب هدنساضق دنق رم" دغص هلنیتهف ( فک احا اذا

 هبفاع (ةفشاکلا) و هلی وکس كنيش و یه كفاك( فشکلا) رد هبا هوب نکل ردهدزنابز هرزوا قلوا وصر
 | فشک لاش ردهنسانعم قمراقیچ دغجآ هلغمردلاقو هلکم ر دیک ی نسهلوقم وت روا و هدر ندیارتس ییهنسنرب هدننزو

  هتفشک لاق ردلهعتسم دنسانعم كلا یاوسرو هرهظاو هنع هلازا اذا یناثلا بابلا نم ةفشاک و افشک ءاطغلا هنع

 ۱ فثکی مع هنع فشک لاق ردهنسانعم فشک هدننزو لیعفت (فیشکشلا) حضاوفلا تحذف یا فشاوکلا
 | هراهظا یلع هتهرک | یا اذک نع هتفشک لوقت رد هنسانعم اا راهطا بور دلا کا روز ییهندقرو هب دسک رب و

 | هتیلدح و شوب ما رق ا هاکو روند هب هقان شع” 2 روغو ن نکیا هیک هدنن زو روح توكقا

 ۱5 ابوک هلی زمیک تاقاک ون د فاسشک اکا ها شا بارض اهباتتم اهن یکیا رکاو راشآ نکیا شلک یرغ وط |

 ا روغوب 4ب هقان هبک هرزوا روک ذم دج و هدشزو باتک (فاشکلا) ردقالطا ثعاب ی ایا تند فشک یک ا

 ۱ كحجات و کرد هنسانعم كلکچ هروغوب هنس رې دوخاب قلاق هبک هنن اا ت روغ لوق ىلع قلوا شما

 | وه وا لماح یهو لحفلا اه رض دق تناکاذا یناثلا بالا نم افاشكةقانلا تفشک لاقت ردیلوبقءانو “ید ركب
 هدناکش هرب اد كلک اکو كجاضص نال وا هد هیصان هلنیتصف (فشکلا) ماع لک ینابلع لمحم وا جنت نیح مش هلت نا ۱

 فص و( فشکالا) هاه رون دهفشک هنسار وا رولاق هججآ ین کو ونو دلا ۋا شا و 1 روخ ی د رق یراقوب

 ةرباداهناک هتبصان صاصفن م بالقنا یا فشک هب ناک اذا فثک | مالغ لاق روند ه هسک نالوا هرزوا هروک ذم

 | نیح و ءاوتلا هبنذ بسع یف ناکاذا فشک | سرف لاق هلوا قیرویفو قورو یقوص قریوق هکروند هنآ لوشو
 | همدآ نالوا ناد رکو رو مزهنم نامه بویملوا راد هدشاضواو رونلوا قالطا همدآ نالوا سناملق ها

 ۳ وا هد راحمو برظناق مزهتیاذکو برلن ی ردع سال یا فلتک" لر لاق رونذا
 اک لاش ردنسانعم قلزوب هدکنج هلنیتعف (فشکلا) همأر ىلع ةضیال یافشکا براسحم لاق روند
 | (فاشک الا ردعضومرب هدننارت لصوم باز هدننز و بارغ (فاشک )مزهنا اذا عبارلا با بلانم افثک رمالا ۱

 ۱ قجنآ یزغآ هرز وا هجو كمنروك یرلبد كراشید بولیر ود یراقوب یغاشا قادود نکراوک هابرسک ك نهزم

 هنس وا یرب یر هنس ی کیا هقان و هردارد ودب یتح هتفش تبلقناف كع“ اذا لح را فشک | لاق رد هنسانعم

 ردهنسانعم قلوا فوشک یسهقان كمدارب و نیحاتنلا نيب تعبات اذا ةقانلا تفشک لاقت ردهنسانعم قمروغ وط
 شک اهلعج أذا ةقا نلا تفثک ۱ لاقت ردهتسانعم قلق فوشک قالو مهلبا تفشک اذا مولا فشک | لا

 | هلوا قرویق یرغوط ه یراقوب یمناب كلک کت بان هدنآ هکرولوا فص و هب هج لوش هدننزو ءارج 1
 | ردهنسانعم قلوا راکشآو رهاظ هدنزو لعفت (فشکسلا) اهتیصان تر دادق تناک اذا ءافشک ةهج لاس
 | قربلا فشکت لاق ردلبعتسم هنسانعم قمردلوط هلا یتلراب یتیزو اوه كشمشو رهظ اذا "ی دا تشک لات

 | (فاشتک الا رهظ ادا *"یشلافشکنا لاقت ردهنسانعم قیقیچ هفجنآ هنسارپ دوب (فاشکتالا)ءایسلا الم اذا 1

 | هل فشکتلا یف ثغلاب اذا اهج وز تفشتکا لاق ردهنسانعم قلجآ كب هدعاجنیح تروع هدننز و لاعتفا |

 | فشک كنهنتسنرب (فاشکتسالا) ازت اذا شكلا فشتک | لاق ردهنسانعم قعشآ ه یشید جوق و عاهبادنع
 | روتسمرب هدننزو هلعافم (ةفشاکلا) هل فشکی نا هلأس اذا هنع فشکتسا لاقت ردهنسانعم كمهتسیا یییراهظا و
 | قعشلجآ هدنز و لعافت 6 فشاکتلاالاهبهاداب اذا ة وادعلابهفشاکل اق ردهنسانعمقمراقیچ هغچآ هل رب یربییهنسن |
 | فشکناول یا چ تنفادنام معفشاکت ول ثیدط ا هنمو ردت رابع ند هفجآ یرلهرب رس كن بره ارد هنشانعما

 هنشاب زوما ندنراج وا قمرب هک ننسانعم د روند هلا لبد دشت كنافو یف كفاک (فکلا ) ضعبل مکعب بیع

 ۱ رولک نکا یعجبردترابعندجوآ نالوا لمس یمن شبرولوا هپ چب ۷ هکردق مشوا وک لوق یلع نه و



 کا
 لاش رد هنسانعم كمسک ینیریکس كرا وط هدننزو هجر حد (ةفسركلا)ةلظلا وةر ودكلا ىا فاسركلا هنيع ىف ثدح
 RE فسرک لاق ردهنسانعم قلاب قی كب یتیرازبد كنه ود و اهتبوقرع عطف اذا ةبادلا فس رک

 *یشلا فسرکت لا ردەن باشن قواو یش رکا یر یسازجا كئیشر هدنز وج رحدت ( فسرکتلا ]ل هيلع

 روند هرب نیلاق یغاربط هل رسک كفاك( ةفاشرکلا لو هل رمسکو یضق كفا (ةفش رکلا) ضعبق هضعب لخادت اذا

 ردهنسانعم قمروبق یتغاد ود بوردلاق هبا وهیتشاب بویلق وق نل و كنیشید راوطثاکر اهدننز و فرص((فرکلا)
 هداروب یرهوج هتلف> بلق و هسأر عفرنانالالو "مش اذا یتاثلا و لوالا بابلا نمافرک هربغ و راما فرک لا

 حاس هکریدحراش» ردشلیا مه و هلفلوا صوصح هنغادود ناسنا هسیاهفش بودا رک ذ هلیناونع هتفش بلقو
 هش اذا *"یشلافرک ل اش ردلمتس هنسانعم قلق وق قلطمفرک و ناتالارامما فرک لاق اع رور دعساو لامعتسا

 ردهنسانعم قلوا ندکیا هطروع و فرکی تعم راما فرکا لاق ردهنسانعم فرک هل رسک كنهزمه (فارک الا)

 نالوا رردلاق هاوه یتشاب بویلقوف ینلوب كبک رم قاق اّماد (فا رکلا تدسفا اذا ةضمبلا تفرک | لاق

 هن راهراب تولب كسکو شرط هکر د هنسانعم *یترک هلا هددشمیاب و و فک "یفرکلاو رخ هنکشا ٹکرا

 ردشلتا مسو هدننب هر ید فلؤم هکر دیرغ × یدلبا رکذ هدناب هزم یو یثات ندنمه و یرهوج روند |

 ریبعت یشاب قادن هکر وند هن راب د كنسيدنسک قاد نالق هدنکدز وا ام رخ هلبحص و یرسیک كفاك( فان رکلا )| ۱

 لاق روند دنکلیرا كنور هل رسک ك فاك (ةفبنركلاإل ردفینارک یعج ردهفانرک یدرفم رد رهدقع نانلوا ۳

 لعاف سا (فنرکلا )روند ه هود و هناسنا هایم روقزمسلج هدنز وه دنج(ففن رکل ال دماصص یا دن رک

 فنا رک تانح ان اام رب و دماطص یافت رکه یف و من یا فنر کم فنا لا روند هن ورب یریا یک ناجنداب هلیسدین 0 ۳
 (ةفنركل ۱ للا فلا رک نمرقل ال یا افترکم هتأر لوقت روند همذآ نرش وید ییامرخ نشود هن هروک ا :

 لاق ردهنسانعم قمروا هکنکدو هب هعطق اذا فیسلاب دف رک لاق رده ا یافت ۳ هدننز و هجر ا

 لنا فیارک فن رک لا نات كل زود بوسک ییفیلارک كنجاغا امرخو ام ه رض اذا اصعلاب هقنرک |

 بک ر ظبلغ یا "فه رکم باح لاق روند هدولب نیلاق شلغيي تاق تاق هدننز و "لععشم 6 فهرکلا و اهعطق اذا

 عفن سیا "فهرکمرعش لاق رر دچاپ نسسقشقاب قرهلواكد ی ك یسهکروپسیلاجبویل وا قناب و اضعب هضعب

 هنسهراب رب كن هنسرپ هل رک كفاک (تفسکلا) ظعان مشتنم یا ةفهركمربا لاق روند هرکذ شک هماوق و لفاح

 یا هنم دفن نه لاق ردفوسک و فاسک ایعباعجو هدننزو بنعردفسک و ردزساه ردفسک یج روند |

 كلریکس یرا وطو هعطق اذا یناثلا بابلانم افسک هفسک لاق رد هنسانعم كعسک هدننز و فشک (فسکلا) ةعطق |
 ینعی+اک اما وافسک 1« لثم ا هنمو رد هنسانعم قلوا ول وب لر ود و هبقرع اذا سرفلا بوق رع فک لاق رد هنسانعم |
 هجول فساک لا هنمورونل وا برض هدنتح لی نال واه رهچ دو سبعتم رس وکو ر شرت مه و رد الخ واسم مه

 ناور كتب ضو رع ینعی روند هکطا طاقسا بول وا ل رم وزچ رخآ هدن ذ رعض وعلهافسک و سبام یا ۱ ۱

 فسک هکردموس مه وکو هدض ور عبتک نا J رفع فشک هلا هم هدن و ردنرابعندکلیا داتسا ی ور ۱
 تیک یړا واو و دا نداما ی ناو فرح >-یحندب ندن و زج تالوعفم كح رسنمو عیرسرح |

 امه یار قلو سه لا فسک اش رد هنسانعم قعوطیآویشنوک العو "لج قح فسکو ردذوخام ندنسا | ۱

 ابصحا اذایناثلا بابلا نماف وسكر ما و سعشلا فسکلاشب رد هنسانعمیقلت و طیآ و شن ز هک هدشنز و دومق (فوسکلا )| 1

 زب زعلادبعن رع عاش مان رج فساک رمل و ةفساک سعشلا لاو تفسک س علا فو فسخ رها ف نسحالا و
 یتبب * ارقا و ليلا موج كيلع یکیت + ةعلاطب تل وبشا ندننایآ هرم یدلبا دا
 سعشا + بودا ریغت نود یرهوج نکل ردهدنکبس رهدلا كيلع یک ةفساک كنوع سما رد ورم مسرو

 هک ر دی هکر ید زنم * ردشلیا مه و هلکطنا فلکت هدنهجوتو بودیا تیاور هلیناونع  ةفساكب تسیل ةعلاط
 و رم او موحلا ءوض فسكت سلا تسيل هلا وزع هنو وح یي هيا تیاور هد راصب فلؤم ۱

 یهجوت و تیاور كنرهوج هجوم ندا ردشطا دارم رر هلترابع كيلع ام کی و اموض |
 رد هانک ندرا رقساو ما ودهرز وا تیفرظیرابصن كن راظفلرق و موجنءروک هوا تیاو رهکیدلاتردکنوتوحن هل
 ,یسلآ ترطمام هکراربد سهشلا عولطو ءاعسا ر ام ا کاق رد تان وات رها ملفا موجلا علطام

 رد راستخ ییارعا ناو كلام نیا و و ردمزال هکرد ذوخأم ندفوسک هفساکو رد هدنلب وات نا تعلطامو |

 نایرک نه شات کیا كن سک ینعم لصاح ارداف وشام ندفسک نالوا یدعتم دفساک هروک هن هينا تیاورو

 )۱۰6( ۷ یی *



Beی ۸۳۲  

 (فتكلا) فتکلا مج و نم علاظیا ءافتک ةقانو فتك | لجج لاقب ردیفنوم ءافتک روند هناوبح كکرا ناي رود
  فتکو رولوا عج ردهدننزو باتک هکندنظفل فاتکو یدنل وا رکذ هک دمجن ندننفل فک ) هلرعص نا

 کا نب نآ ورم ن دز نب یمن ایس نب ناورم طعسا وبا هدننزو حرف 6 فتکلاوذ ) رولوا عج ندنظفل

 ك نمره نرواش ندنار | ناهاش (فاتک الاوذ# ردشل وا بیقلتثعاب ترب نالوا یسهتفک ردسبقل ل عاش ما

 یتیراکروکو  ذخا ینیژکآو تم نعو دصق هن رارز وا بودنا باختثا روالد رفن كي ها ناف برع ری
 طامنتسا ماکحا هليا رظن هنکیک كروکه دننزو دادش (فات کلا ) یدل وا بقلم هلا رو نم بقل هلغمراقیچ بو وا

 ماكا ین 0 تا زن هنکر وک ك نیکو كانو ارات لمبو یزاکر كروب ۱

 قلا یصب كب یکیک روک هلنیتصتف (فتکلا)) ررید فاتک الا لع هتفرعهوو رردا جار سا "یلاوخاوآ

 كن و هتك ضم اذا عبارلا بابلایم افتک لجرلا فتك لاق زونلوا رببعت قمل وا ولینرفی یصب هکرد هنسانعم|
 | لاق ردتمالوا قشواق هنر یر هکردهنسانعم قلوا قلقج هدنرافلارا كلترک نال وا هدنراج وا یرلکروک

 لجرلا فتک لاق ردهنسانعم كعرو هجهتسهآو جارفنا هیفتک فیضارغ یلاماف لصح اذا سرفلا فتک

 ق ردتغل بیک او هدنزو نافع (نافتکلا) روند هنسیرغآ لروکهدننزوبارغ (فاتکلا)ادوریشم اذا

 نوچ یدل شاب هغما رج قرهدان وا ینکر وکر دهفناکد وخاب رد هنافتکی د رفم روند ه هکر کچ نایلشاب هفج وازونه

 سرفلا فتک لاق ردهنسانعم كعروب قرهردلاقو لرهکلس یتیراشاب كن راکروک تآ یخدوب هدننز و لیعفت
 هم ال اذا ءانالا فتک لاقن ردهنسانعم كلدانک هللا فدتک ییاق قیربقو یثلایف هفاتک ا ع ورف تعفترا اذا

 | ننءرکیاندهنسن ر (فتاکلا)اراغص هعطقاذا مس فتک لا ردهنسانعم قمهغوطهدرخ هدرخ یتاو فشکلاب

 ۰ |( ) اعبرس یشع یا انافکل جرلا فتکی لا ردهنسانعم كعروب يت ریت هلناصف (نافتکلاال روند همدآ
 فدتکف یس لاقت « ون داف ولنا ءولماهدننزوریما (فیتکلا) ردعضومر هد هلهابدالب هدننز و هنیهج
 هند را وړق هدننز و هنیفس (دفتکلا) روندهب هکنت قج ەر دشپاب ,LE راسو قانج قیرقو حجم یا

 | نالوارضمهدباق وتبضلا یآةفشکلاب بابل "دسلوقت رونلواریبعتیرومدل وق هکر ون د هزاقرطو هرومدیصبنالینوق وق

 ةفتكت ئاج لاق رونلوا قالطا «یناسذا تعاجو ةه” و دقح یا ةفتک هبلقق لاق روند هن هنیکو دقح

 قنص شلرردشباب هلا هک (فوتکلا) دنسانعم دا ناتباکر وند هنجاصق یجرومد و ةعاج ىا سانلانم

 لرهکلس یتیرازوما هکرکچ نایلشابهفج وا زونه هدنن ز و لعفت (فتکتا)ببضم یا فوتکم ءانا لاق روند هباق
 دوخاب را یتکروک ام اد کرونده هادلوش (فاتکلا)لازن اذاهیشمینافتکلا فتکت لاقت رد هنسانعم قمارهص

 یاثو كفاك( فثكلا إل اهفتک ج رسلا رقعي تناك اذا فاتکم ةباد لا هلوا رولوا وادج و اب هلغمصاب نالاب
 ناق هنسنرپ هدننز و هفاطل (ةفاثكلا)) ةعاج یا سانلانم فثکءاح لا روند ه یناسنا تعاج هلیعف كن ەثلثم
 [۳ نانو قوجو قیص هنسنر و ظلغ ذا اانا تالا هرم ةفاثكء یشلا فثکل اش هو

 یشلاش روندهب هنسننیلاق هدننز وریما (فتکلا) "فتلاو رك اذاتبثلا اک لاقم رونل واریمت قلا روک ۱

 ۱۳۳۱۱ ریاست نازار ازجا و ظیلغیا فشک |

 ریبز لوق ىلع ردندنیعبات یلسافشکو "فتلم رشک یا فشک ءامو باصهو شیج لاقیف رونلتفص ا
 ( فاثک الا ) ردندنسهلسق بیج فشکن ةعافرو ردندیاعصآلجج نب فشک ن روت وور زو دوو

 نکماو برق اذا دیصلا كنم فثک | لا رد هتسانعم كلک هنکلوت دلیلی كب همدآ رب هنسن رب هلیرسک كتهزمه ۱

 یرب توشلقص هنسر ( فثاكتلا ال مو ھل اذا هفثک لاق ردهنسانعم یل شک یوتن (فشكقلا)

 هلص تنهام یاو كفاك( فوحكلا) نلغ و بکارت اذا “و *"یشلا فثاکتلاش ردهنسانعم یقعشلنیلاو هلکمریک هنن رب

 لوق ىلع رونلوا ریبعت یشوط قابا هکروند هتسد رطاب قابا هات (تفدکل ا) ردیمچب کارها روند هاضعا ۱

 هععست توص یهوا لجرالا عقو توص یهو ةفدک تعم“ لوقت روند هتوص نالیدیشیا ر هب روک یحاص
 ةبادلا تفدکآ لاق ردهنسانعم كلديشيا یسیدرطاب یغایا كراوط هلرسک كن ءزمه (فادک الا ةنباعمريغنم
 بوث هل لاق روند هغوم هدننزو درو (افوشرکلا) و مع زو ق 6 فدزکلا)توص اهرفا و ععساذا

 قالطا ندنفلضای هک و هلاب ولردرب هلبا هددشم یای( ینسرکلا ) نطقلایا فوسرکلا و فسزرکلانم ۱
 لاقت .روند هغغلنامط ز هدننزو ساطرق (فاسرکلا )ل رددآ عضومر هدننزو هبطرط (هفسرک ) ردشفلوا

۹ 

۱ 

 (ثدح)

ل وا دنب هثسهق زآ ی رالا تامرح هلکن "هکر وندهبا لوش هدننز و باتک «فاتکلا) ردشغل واقالطا
 1 (فتکتلارون
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HF ۸۳۱ روح ۱ 

 هنتساانعم بام روند هد ولو سرلا وعش لیلقا عزالا یا شف لجو لاق روند هه شا
 هنم یوه یا لیللا نم فنق یضم لاق روند رادقم رب نددصک و روند هننالوا قوج وص لوق یلع

 | رسک كنه (فانقالا) روند هفچلاب شاراب هراب هراب بولاق ندن وص لیس هدننزو بنق ( فتقلا )
 قلوا یحاصرکسع ق وچو هنذا تخرسا اذا لج رلا فنقا لاق ردهنسانعم قلوا لقالوق ققراصو كوپلس
 ناشیرپ یتحصمو ماو یرب دنو یأر كنهسکر و ربثک شیجاذ راص اذا ریمالا فتقا لاق ردهنسانعم

 | (فانقتسالا)هرماو هر هل مقجا اذا لجرلا فنقا لاق ردهنسانعم قلوا ءرزوا تیعجو ماظن بویلوا

 | ةعسوم یا ةفنقم ةفسج لاق روند ه هفسج لو هدننزو همظعم (ةفنقلا) ردفاد رم هدربخا یانعم هلا فاتقا |
 هکر د هفج هلیم دقت كناح ۳۹ ردهغوق كوب هکر د هفعج هلع دقت كيج هدنیک ردفلاصم رون هدارو

 فیسلاپ هفق لاقب ردهنسانعم كجك لف ( فلتتلا ) ردلاص هدیسیکیا روند هنناقلف برع نالوا ندردآ

۱ 

 هفوق و فوق و روند فتو وا كنکیلد لوق لع روند هنسدرق و كغال وق هلیعص كفاق (فوقلا) هب هعطق اذا ۱

 یوط ( فوق تب )ل اهنفوصو اهفوصب یا اهتفوق و هتبقر فوم هذخا لاق روند هحاص نب هدنروتج نوی

 نال وا طب یضرا درک فاقو ردفرحرب نداعه فورح ( فاقلا ۱ رددآ ه رق ر هدنس اضق قشمد هدننز و |

 | قرع كغاط لوا هدنا هک الا ردقوب هدلبرب هدنیمز یور ردند د "رمز لشپ یسهدام هدندنع راضعب ردیعا كغاط

 هب هتشرف ل وا هدکد نا دا م كلا لاله هللا فسخ یعوقرب الع و "لجقح ترضح ردلکٌ م كامر کا و ردب راس

 | یعما كندتشرف لوا هکر د ح راش + ردنا كالها و فسخ یعوق رم موق هاکلنا كىر قرع لوا بوروی سما

 طبح ضرا "درک هک فاق سد هدنراباتکنانوب هکر د جرم + ردیعما كعب رکن ارق فاق هدندنع راضعب و رد لٔباصلط

 هرزوا قملوا هعطقرب ندفاق زربلاهوکو ر ونل وا قالطا فاق د هدینانوب ردموسمهرزوا قلوایمسا كخاط نال وا ]

 نالوا رهام هدکمروسزرا (فئاقلا) رد رشتا ناي ید هددع "یتاعم ن رمسفم هدنل وا فاق ؟هروسو ردم وسره

 .هدننز و هب اتک(ففایقلا و هدننز وفوخ (فوقلا) راثالافرعب یا فئاق لجر لاق ردهفاق یعج رونده هسک

 | (فاسقالال اوفق هوفق هرثا ینق لاق اک هعبت اذا ةفابق و فوق فوق هرثا فاق لاقت ردهنسانعم كمك بوروس زا
 !ندلچب هدکمروسزرا هدننزو لضفا (فوقالا) هفاق یتعع مرا فاتقا لاق ردهنسانعم كغك ب وروس زا ی ۶
 .همدآ رب هدننزو لعفت (فّولا) ةفايقلاب مهفرعا یا مهفوقا وه لاق روند همدا نالوا قذاح و داتسا هداز

 | هدمالک ك مدار و دیف "یلعرعک یا یلام "یلع فوت وه لوقت رد هنس انعم كلبا م ورحت و عنم بومر و ییلام یدنک 1

 | سلع اف االف فّوقت وه لاق ردهنسانعم كلتا داشراو صا هکلتوس هرزوا یدارع هلغتوط یتساطخ و صقن

 رد رج ریما مان سبع ن ةقلع هدننزو ناعر ( ناغیف وذ ) اذکو اذک لق هلوس و همالکی ف هلع ذخأب یا ]

 هدننز و حرف هلبسک كنات 6( فتکلا) چ ف اکلا لصف = رد "یریجطآ ةعبل و نب دب زن كالامنبا نافیق وذ د وخاب
 | هکر وند هکیکیصبنالوا هدند را كن راشاب زوما هدننز ولبج («فتکلا) و هدنن زو لثم هل رسک ك فاك( فتکلا )و
 هدنن زو هدرفرولکهفتک ی راعج رونل واریبعت ارغب ه وضع یغیدل وا لقشر وند هناش هدیسراف رونل واریبعت روک
 | تأشف ندعج و نالوا ضرام هنکر وک را وط هکر وند هغلقسف | لوش هدننزو فتح (فتکلا) رولکف اتکا و

 كم روب هاي هاب هليا نات رولوا ردصم فتكو فتکلا عج و نم ذخأب علظ یا فتك سرفلا ذخا لاق ردا
 ردهنسانعم كلبا تعالمو قفر هدصوصخ ر و اد ور یثم اذا یناثلا بابلانم افتک لجرلا فتک لاق هنسانعم |

 | ردهنسانعم قلاب ب وکچ هرخآیتیرب كن راجاغایرک نالواولفرط یکیا كرم ومالا ق قفراذا لج رلا فتک لاق
 قلغاب بوکج هندرا هللا فاتک یتیرللا كمدار و رخالا یلع امهدحا لحرلا یونح دش اذا لح را فتک لاق ]

 فتک لاق ردهنس انعم قمروا هنکر وک كمآ ر و فاتکلاب هفلخ ىلا هل د دش اذاانالف فتک لاش ردهنس اتم |
 قرهدان وا نیرلکروک لوق لع یدنلوا زکذ کوش ردهنسانعم كم روب هتسهآ هتنهآ و هفتکبرض اذا انالف |

 | بوصاب یکروک كناویح رب ادوخاب رمو هیفتکاک روا اد ور یثم اذا نالف فتک لار دهنسانعم كف رو
 ردهنسانعم كم رکیا بویفلشوخ ندهنسف ر و اهفتکح رج اذا هب ادلا ج رسلا فتک لا ردهنسانعم كالا وادج |

 تفتکل اق ردهنسانعم كم رو ل ر هکلسیرف و یرق و یتیراج وا كنب راکیک ر وکه اد و هه رک اذا مالا فتکل اش
 هم الاذا ءانالا فتک لاق ردهنسانعم كلدانک باق قیربق هبا فىتکو یشملاف اهفاتک | ع ورف تعفترا اذا لیلا

 را ر اسلا فتك لاق ردهنسانعم قجوا قرهصق هندرآ یییزادانف شوف هلتاصف نافتکو .فتکو فشکلا
 | قردیسغآ بوربدکی هلقع غآ یرلکروک (فتک الا )هار وام ىلا اهلاناض هیحانج ادارراط اذا انافتکو افتک

 آف اکلا لصف و



2 
 | ینغوبق ا اون ظرف دمو ا تام هفلق عطق فلق ناه هتسیا د ڈش املی رولوا كعد

 | كمردیک یتفچلاب و تفز كي وکو اه ءاط اهنع یحناذا یناثلا بابلانم افلق ةرجثلا فلق لاقي ردهنسانعم قم

 | فلق لاق رد هنسانعم كمرب وچ سر یهنسنر و هنبط هنع "صف اذا ةفلق و افلق "ندلا الق لا ۳

 | راغلا اهلخ ىف لعج و فیلاب اهحاول ازرخاذا ةنيفسلا فلق لا ردهنسانعم قلتافلق ىب ىكو هبلقاذا *یتلا
 | روند هفع وق ندنسدقثرط رولوا مسا فلقو دب زا اذا ریصعلا فلق لا ردهنسانعم كمك و پک یس هلوقم هربشو

 | فصو ه هنس قلوب ا ولتک | هدنزو ءارج (ءافلقلا رز هلصانم هعالتفا یا هرفظ فلق هقلقا لاش 1

 | هن راج وا یکیاك راق هلیعص كفاق (ناتفلقلا) و هلا ( نافلقلا و فلقا ماع لاق وةبصح یا ءافلق هنس لا رول وا

 ۱ لاق روند ه تسد وه وک شن وص ب ولی ریص یروماچ دوخاب یتفز (فولقا) و هدننزوریما (فیلتلا) روند
 ۱ رد فیلق یعج كنهفیلقردتبس لوي هکرون دهنکندامر > هفیلق و فلق و هنبط هنع ضوضفمیا فولقمو فیلق ند

 FD قلتافلق ی یک جدو (فیلقلا) هدنزو قنعردفلق یعملا عجب رول وا سنج و درفم فيلق سا

 | هرهولوط بولی راقیچ یکد رکج هکر وند هبامرخ لوشرول وایسا یکن یتمت فیلقت و اهفلق یتعع ةنيفسلا فلقلاق

 | فورظ و برفیزکو ها ون عزنرمت وه و فیلقت لمح ءاج لاقل وا شلصاپ هرلتپس ضعب شلررواندقوبج وندنیچ و
 | هذه ةفالق نسحا ام لاش روند هغغلتافلق یکو هغلتافلق یییک ردعسا هدننزو هباتک ( ةفالقلا) صولنانم

 روند هغچلاب نالق بوم ریقماترلیدنقا لیسو هدنرابد ضوحت شم هدننزو بلق (فلقلا) اهفلقت یا ةنیفسلا ۱

 ۱ ۳ هدنرایدنیرح (قفولقلا 2و هدننز و هرم (ففلقلا و روند هبهقان نام زب د لکیهلا مظع هدننز وریج (فیلقلا 1

 : (فالتقالا) رولکت افولقم و ردیسنج هکر ولکفلق یراعجب هدلاح یرلقدلوا ول ها امرخ رون دهن راتپسهرصوق |
 | لیکالب هنم اهتذخا اذا تافلق عب را هنم تفلتقا لوقترد هنسانعم قملآ امرخ ا ناتلوا دىلكىن ا

 رول وا صیرح تیاغب اکا یعقءود رول وا یراشع هدرخهدرخ هکردنابن لسشب سنج هژب رسک كفاق (ةفلقلا

  ردهنسانعم قفلیرموب بو وب یکی وک كمدآرب هدننزو لاعفنا (فالقنالا) روند هغنرط شیپ وق ندنبید هفلقو

 زستشقاب و كىد یک یغلتوا ۳ بویلوا قناب هدننز و "لمعم("فهلقلا) ترحناذا هنرتس تفلقنا لاق |
 او یتا یمادنلاو ءاضعا هدنز و لدرعش (فنهلعلا) لفاح حش مع یا "فهلقم رعد لاش : دوی ددچاس نالوا

 قوم تب هدنسهم كن وا رصح هدننز و فدنخ هلا هل داص (سصنقلا روندهمدآنالوا قلاقوابف تویلوا"

 .۵ هسکوالافص ابق و روند همدا ولن ور وب هدننز و باتک «فانقلا لو هدننز و باغ (فانقلا)) روخ دم زن یک ِ
 | نوعوب یخدوب هدننزو “ییا رغ "یفانقلا روند هنشاب رک ذ نبلاقوو روندهمدآ ول هثجیربا سن هنر دید

  یسافق (فتقالا# ردرثدح یردب و هفانق ن بله نهصسق ردندماسا هدننز و همام ( هفانف) روند هنشاب رک د

 .دنشاب قرهلوا نیلاقو كجوک ربفالوق هلنیتحصف ( فنقلا) اغقلا ضیالا یا فنقا سرف لا روند هنآنالوا قا

 ! دغلقا نالوا 3 یاد یک و نما رب قوصلو ظلغو رغعص یا فتق هنذاق لاق ردهنسانعم قلوا قیا

 ا عبارلا بابلا نم افق عاقلا فنق لاق ردهنسانعم قم راب هراب هراپ یروماچ كنارعص رول وا ردصمو روند ق

 یک هنوکوب روند هغالوق نالوا ظبلغ یک یکت ج وبا صوصخ هنمس یکی هدننز و ءا رج (ءافنقلا) هنیط قةشت |
 كوب و اهل رطا ال یا ءافنق ندا لاق روند هغالوق زود نایلوا یربنح كنفارطا هدناسنا و ردص وصح هناتینب یھ | ۱

 ۱33 هم ءافق قل » یم مه نا ةّرم ن . ماها + ةرم ن مامه تش لوق هنمو يطع ىإ ءافنق ةرک لا روند هتشافر دا

 ی دلاق بول وا نیشنهناخ هد دم تدم هلکماطنا ع وزتهب هسکربیدبا را ویریقج وا كمامه رو نمهکردلوقنم+لاذقلا

 .یرب ره بول وا راچان هنتر ورض ءاکتشا و عاعمآ هنبرردب یني رللالمرپ لاح هلکلثا راک هن رلناجتب وزعدرد تیا
 | کلام عم لجرلا عمن وکی یئ اللا ل «یمم اتن ماهی رق وی ادت ارایدلیا ض عو ءاشنا تب ررپ

 چکا ود ردکر کی لوا حتر كى ولطما رهاظ هلفا رصنا ندمآهمانالوادوصتم مامه هلکلتا داشنا رد ن نعضتیماهبآ |
 EE * یم ۵ ناة رع نب ماا وبشا یخد یسیدنکب ودنا ب رقتەاريق وب رق یجناتروا یدلیااطعا ١

 ىر هی وا یچداکا هلکلیالج هنغالوق نالوا هرز وار وک دم فص و كني نظفل ءافنقیردب یدلیا داشنا تب

 | كابس "ساد ع نل * یبلق نا ة رمن مامها +وبشا هرکصندکد لیا باتع و م ول هد هنسیکیا یقكچ وکی دلیا اطعا ۱ ۱

 | جیوزتهدارب ى ۳ هرب ره كره دلا نک ازخا هدکدلیاداشناردنمصتم ی ءلط تب اك ج هد |توهشٌدل ساحر کیت ۱

 ١ | لک الا لیلق و رد هیناسنا تعاجب هرزوا یناب كنو ایستاهم هارون ده هیناسنا تاعاج هدننز وریما (فشتلا) یدلیا ۱ ۱

 | دارو هداروش سشیکبا ررب بولوا زآ یرالیق كنسشاب و لک الا لیلق یا فینق لجر لاقب روند همدآ نالوا |

 (شع )
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FO TEE وا ۳ دقوا ندنیچ رونو هفرظ نانلوا ریبعت 

 ا نهو هجوج هکروند همدا ۲ كچوکو رارید ید فق روند هرب هیکسکوپ نروط بولاموط

 ناو هتلاب کروند هغاحن و رون دهلاشواطو رد راج هد هلحصتف كفاقهدنو روند هدا در قرەلوا فبعض |

 یک ك ىوه یخ دو هليعط كفاق (تنقلا) ةسباي ةيلاب ةرجش وا دفق هناک میش لاق هنم و روند هجانایروقشع روچو |
 ۱ كن هتلاب ورون د هن ز و هرشط وه رص كنهنسن ریو روند همدآرودو و روندهغاحن و روند هر هسکسک و نالموط

 سانلا فق هدنع مقجادق لا ردترابع ندسان سانجا همتاچ همر د سانلا تقو روند هنکیلد كجهرو باص

 هکروند هناتسکنس لوشو روند هبا ےظع یرمو ندا روهظ هدنزرطغاط هداوهو طالخالا و شاب والایا

 هبل وا یر قشمو الصا بول وا ظیلغ و تشرد هلماب تیمز و ترابع ندراشاط شعثان هن رب یرب و یرا یرا
 هود شکوجج راخ ندنغاربطیرلایق و هلاوح هنفارطاتیاهن بویلوا یراویس فک نوا وا قلغاطهحرکو

 راو اضمب هدنراقلارا و بول وا مظعا یکتوی یرلابق هکردراوتفضمب و هلوا كجوکو كوب یخدوهدننیه

 ۱ هنس رب اک | ریهزردیمس!یداورب هد هن دم فق و هلب رسک كفاقرولکف افق و رولکفافقا یعج رول وا رار راغلو
 ۱« نكر او نیفقلاف ءاعسا لال» م نمزنم و ماعن  لزاک + ردشللا دارا قرهلوا هشت هدنب وبتشا هلبس هفاضا
 روند هنس هکح كنهود ةصاخ هلیصف ءل رفاق (ةفقفَا) ردسق اندک قرذلوا فرصنم ربغ ((هفف نسق

 یراهکچ دوخاب كمتر تد ندقصیاد وخاب ندفوغوص رولوا ردصمو های یا ریعبلا اتفقفق لاق رار د ناتفتفق هنسیکیا
 هاکنح برطضاوا هربغو درلانم دعترا اذا لجرلا فقفق لاق رد هنسانعم كم وا رتاج رتاج یراشید بوهرتد

 | ردهنسانعم هفقفقهدننز ولزازت (فقفقتلا )اذا تبنلافقفق لاق رد هنسانعمقعروق تواو هنانسا تکطصا و
 أ ةا كمردکیرب بوزود هطروم هدننرق لوق ىلع كمل كل سک ندهطروم قواط هلسنک كندر تاو ٩

 یرقوب یهابن هلفمالافتب وط ر بول یسک یاب كز وکو اهنطب یف اهضی تعج وا اهضیب عطقنا ذاذجاح دل تفقا لاق | ۱
 "یناطلا ةزتعصنبا هدننزو جرب ز 6 فطلق) اهداوس عفتراو اهعمد بهذاذا نيعلا تفقا لاق ردهنسانعم تزیکچ
 كن هسک یک هجوج هدننزو هجرحد (ففطلَلا  یدا مکعهدنردکاحو داوم مه و نهآ5کمه رو ۳ كب ع ماکح

 فعلقا اا رد هنسانع قمل وا شراب شرو بولیزو و عشقا (فاغعلقالا# روند هنکلک الا | ۱

 کروا رک یکر کد نن رریکسدر را هدقدروتوا هن رزوابوشآ ه یشپد هوداکراوربکوادرب نم تا ذادللجا ۱

 هبارضیف وه و ايلا ریعتم هبب وق ع ىلعراص و بارضلا نيح ةقانلا ىلا منا اذاريعبلا فعلقا لا یی ۱

 روندهمذآموادمهکت هبک منالواررو یکلسبویل وا هغرود وخاب نالوا یمح هلیس هش , لعاقےسا (تملتا)

 روندەلدنزل وب یکی دپسهرص وق هل رسک كفاق (فلقلا) *یط وربغ بک یلع بک ار یا فعلقتم لج ر لاق ٤

 كکلنوک قآ لوق ىلع هنسانعم رشق روند هغوبقو هنسانعم هلخود روند هنس هدرف هوهق و هنکند امرخو |

 فلۇم × نامرلارمشق وا هب نخ یذلاردنکلارشق وه وا هرشقیا هفلق مشق لاق روند هنغوبقراتد وخاب هنغوبق | ۱ 3

 هثومهدارو ردا تراشا شوم ام اد EE هرزوا یتداع رذفلیآ مس ر یت رابع ءاهب یهو ءدارو ۱ ۱

 یساضتفا مک ات لپ ردراغم هنتدامو نکل ل رول وا تراشا هندح و دارم هلغمال وا تیحالص دغغل وا فا )

 هب هشاس تاروک ذم یریعط یه هکر دنلفا كعد هب هراس تاروک ذم هلا اهو بوند هنامررشق فلق ءاهالب | |

 هدننز و رجا (فلق الا رون ددغوبق وار قلا (تفالقلا ر رون دهعضومنشخ و تشرد والتج فاقوردعجار | 1

 مالع لا ردندنسانعم رشق هلیعص كفاق ردفلق عج رونلوا ريبعت زمسنس هکر وند هب هسک شمال وا ناتخ ۱ 1

 فلقا شیلا رونل واقالطا هکلر د نالوا هرزوا تحاروهافرفلقا و رول وا ءافلق یئنؤم سپ نت !یافلقآ ق

 ردینبمههیبشتو و رول وآ یکءراذغ ار هاظ هلوا زنا یب وا و بول وا ییزغآر هکرونید هج لوشو اندغریا ق 1
 هف غ فعلا ر رک ذیساک روندهنامز قلزوجا وقللو و دحا و دح هلو زك هتبظ فرطیفامیا فلقا تشلاق 1 ا

 ردهنسانعم قل وا زسننسهلنيتحف (فلقلا]) روند هنس ردقت را نالیسک دش کد ارد راح هلدیتصف و هدنزو| 1

 لاق دوا تات هدننز و فرص (فلقلا) فلقا راصاذا عبارلا تابلانم افلق "یصلا فلق و 1

 مسر هلت رابع اهعطق نئامنا اهفلق و هلصانم هعاطتقا جا فلقلا و فلوم هدارو اهعطقاذا دا نالا فلق |

 ردعجاراک ا یراربع اهعطق واهفلق هلکلیا ت هلیناونع رک ذلا ةدلج هفلقلا و همدم ارز ردشلیا شي دا
 كمك ندنید ییردهسل واعاحرا هب دلج هلب رلفاکت لپ وات و كيکفت ردق و حجر دن راربعص سانا 1 ۱
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 هدم س راف هدنز و هنس (ةفيطقلا ) هب دی ادلا فاطف نم ثلاثلاو 7 هع سبیل ذخ الا وه و و فطقلا نم لود

  ESEردشاطق یجب روند هما رحا ولقاصص و ولواخ و هنسهک ى كوي واقاصص و ولیوت

 یرالاثم ةفبطق درج كنو وح ردذوخام ندنآ قالطا هفیطق هشاق نانل واریبعت هشدق الاح هلنيتمص ردفطق وا

 ردعقاو هذه ر فرط ردهدنسهیحات صج هکر ددآ هب رق رب هدننای باقعلا ةن هفیطقو ردکعد هشدق ا

 انشا ک١ یسهشاط بص رد ردارب كناولقب ردندنالوک ام هکهلیعف كفاق (فیاطقلا ردندارعش (هفیطقوا)

 رارد هفانک اکا هدناتسبرع لصا رولوا یبرع هکردشغل وا هیبشت هنغاچ هفیطق نانلوا رکذ دوخای ردرالکد
 سنج رب فیاطق و ردع دق فیاطق لت ردص وصح هرارابد لا ردن دم یرلکدد فیاطق یصبو فیاطق كما

  ۱ماطق (فاطق ردیدآ هدلب ر هدنتلابا نا رک هدننز و فد رش (فیطق رول وا لفآ هکر دیا امرخ هل ردحا

 ندک اکت و نددعصا هدننز و هسانک (ةفاطقلا و ردندنسانعم رم فطف هنسانعم هما رونل وا قالطا ریق هب راج هدننز و

 ,د مزوا  e Rep(فاطقالا ) فطق ادا تنعلا نم طقسبام یا ةفاطقلا ذخا لاق رواد ه یتنوکو د نالیکود

 تفابو فوطق هب داد دز راص اذا لحرا فذطقا لاق ردهنسانعم قل وا ی حاص راوط راط ی هک هل رسک ك نەز |

 اب یثکرودو هدن زو رریظعم (ةغطعلا هفاطف اد ادا مرکلا فطقا لاقت ردهنسانعم قماح بولک یتفو مس هک

 افعق ةلصلا فعق لاقت رد هنسانعم قمراب وق ندنکو ک یهنسف رب هلن وکس كنيعو یصق ب۳ |

۱ 

 ۱۱ هرو دفصفا ذا ءانالایف ام فعق لاق ردهتسانع,تمحمابه یهنى نالوا هدناقو اهلص ًاتسا اذا ثلاثلابابلانم

 | هعاوه بازا فّرتجا اذا نالف فعق لاق ردهنس انعم كمرت وک بود زوت یغاربط کت و قر هصب هلئدش

 | رطملا فعق لاقي ا ا بولآ تؤ لرو یراشاطنالوا هدنزو رب هلغلوا دندشر ومغل و “یطولا ةدشنم
 | بولیس راوید لوق ىلع ردهنسانعم طوقس كعشود هلنیتصف (فعقلا) ضرالا هجو نع ةراجعا فرج اذا
 ۱ | هراغاط هدر ل وش فعق و طداط اب صاخوه وا طقساذا عبارلا بابلان م افعف "یشلا فعق لاقب ردص وصح هتس ود

 !راودو رابنا اذا فرطا فعقنا لا ردهنسانعم كکوچ راب (فاعقنالا) هلوا هدنرزوا كن رب یرب هکروند
 | ردهنسانعم قلریآ هتععرب ندنرب هنسنرب و هلصانم علقنا اذا طئاخا فعقنا لاق ردهنسانعم قلب بوی وق ندید

 | هلا فاعقنا هدننزو لاعتفا (فاعتقالا) و هدننزو لمفت (فعقتلا» هعض وم نع لاز اذا "یثلا فعقنا لاق

 ۱ اذا *؛یشلافعتفا لا ردهنسانعمقل آ قوج كب ان یک رروپس ندنرب ییهنسنرب فاعتقا و ردفدارم هديب

 | یعرب لاق روند هنسيروق قرهلوا شفلتراق كتوا نالوا لوک ام هدننز و ربما (فیفعلا و اسغر اذخا ها

 ۱ ۳2 ردهنسانعم قءروف توا هدننزو دوعف (فوفقلا) اهروک دو لوقبلا رارحا سیب یا اف
 ۱ "فح اذا تبوثلا فق 5 لاق ردهنسانعم قعروق لسعلا دعب سابل ثالذک سا اذا لوالا بابلانم فوق بیملا]

 ۱ هدا یرفاک فارصو اجر ماق اذا هرعش فق لا ردهنسانع» قمرابقیرلیوت كند یشان ندفوخو لسغلادعب ۱

 | همباصانب مهاردلاقرس اذا یفریصلافق لاق او مع وا بوردشب سندا ی راقم رب نکرایص
 | لاقى روند هنن مس د فارمص نالح بوردشیوس ندنغلارا یرلةهر نکرایص هقا هدننز و دادش «فافقلا)

 5۱ | هتیتا لوقت روند هزیایک هیفاق هدنزوناتک (نافقلا هعباصا نیب مهاردلا ق رسسپ یا فاق "ینالفلا "ینریصلا

 ۱2 ومو نمو 7 ۹ یا هنافق اذه لاق ردهنسانعم ماکنه و تقو و ہرا ىلع یا هتنفاقو كاذ نافق ىلع

 یک کرک بوشود هن درا هشيم هلا هظفاحمو دیقت و تراظن اياد هب هتسنرب و نیمایا نافق وه لاقب رد هنسانعم ۱
 | ] لاق رع تیدح هنمو ح راشلالاق+هنفرعم ءاصقتساو دعاجیا هنافت ىلع ناک وه لا نرو هقمردشارا یتسهنوا
 ءاصقتساو هعاج-یا ډک هنافق ىلع نوک | مث هتوقل رج املا لج رلاب نیعتسال ینا لاقق رجافلا لج راب نیعتست كنا ةفذح

 هارت هنلاح یدنک ینا نکل مردبا لامعتسا یرجاف لجر هدر وما ضعب ن اعقاو هکر اید روی رع ترمضح ینعب هتف رعم ھم
 بولو تیشمت مص *هلهج وود ي یلاخنداصعتسا و عین یتروط وعض و رهب ويم ربا ندن ساق الصا هکلی ما ۱

 مارعسا ریو یرجاف لجر لوا سپ زمهلوا تصخر بایهر هتهافسو تنایخ هسک لوا هلسبس 5
 یدلیا دار |یچ د هدنابنون ینو فلۇم + رونل وا تی ۇر د تعلصم مه و رول واىدۇم هنسادتها وداشر لرهدیک |

 نفق نالوا تغل ۱ سام اتارا تنا ندنسانعم هیفاقو رثا ضعبلا دنع ارب

 همدا ظفاحو نیماو هناربم هکردی ّعم نابق و راضعب و ردلاعف ینزو ردهیلصا ینون هلغلوا ذوخأم ندنسهدام

 نالوا هدنسهضرام هجا هلثالث تاکرح كفاق ( ةفقلا ردبهاذ هنغیدل وا برعم هدانعم و فا ومو یدید روند ۱

 (تفقلا)ةرب رعشق و یمجانم ذخأت ةدعر یه و ةشلتم ةفقلا هتذخا لا روند هنسمرتد لدوج و بوربروا رایوت



f AYY = 

 es لاق ردهنسانعم قلریق هرز وا هچو یتمالربآ هنسن ىم وتم مایا را اذا هان بفصق 13 ۱

 یا فصفدوع لاق روند ه هنس فیعض و تسسو كشوکه دننز و فتک (فصقلا)نتلو ترمسکنا اذا ةانقلا
 e ياا رام فصق و فبصق "یش لاق روند هب هنس شلوا هراپ یکیا ندنفصن و را وخ

 ۱ یک ی غیدقجآو ةدهلانع راسکتالا میس یا فصق وه لا روند همدآ نالوا رتاف بویشوک كاچ ندتماهشو

 لقګ لوزفو رسا عاجاذا نطبلا فصق لجر لاقب روند همدآ نالوا بانی ب ودیکیرف بونلکو پلس نامش ۱

 فصنلا نم هتي سسکنلا یا فصقا لجر لاق روند همدا قیرق :نیصن كنيشيد كوا (فصقالا) عوج |

 ماقا اذا لّوالابابلا نم افوصق لج را فصق لاق رد هنسانعم قمل وا هدیرش و لکا اعاد هدننز و دوعق (فوصقلا) |

 كسانو اهناق رم یا ةجردلا ةفصق ترسكتا لاه روند هنس همدق نابدرن هدننز و هرم (ةفصقلا) برش و لکا ف |
 كجاغا یرلکدد یطراو مهجاز و مهعفادت 2 موقلا ةفصق تععم لوقت روند هنسوتلروک ن درب هلماحدزا |

 فصق یجج روند هننیغب موق شقلو ندقلموف كوي و ةف ر یا ةفصف یطرالاق لاق روند هنلاح یلدا ق

 هلک كنز (فاصقالا) هدننزو همنع ردهلبا هم داض وب لوق ىلع یک نارمت رولک نانا یک رولک

 ی ردع | لجررب هدننزو باتک (فاصتلا) "قر اذا یطرالا فصقا لا ردهنسانعم كل | انا یطرا ق

 رهوح (فصولا) رد نطبرب (فاصقونا) روند هتروع یرمو دنموتت و رددآ سرف ر صوصح هریقق |
 سکت اذا "یثلا فصقت لا ردهنسانعم قلرق هرات هراب هدنزو لعفت (فصقتلا) روند ه هفیطق هدننزو

 فصقت لاقي ردهنسانعم كلی بعلو وهل هدنتسوا ماعطو مقجا اذا “فلا فصقت لاتب ردهنمانعم كا را
 اذا موقلا فصاقت لاق ردهنسانعم قعشقص بوکیرب هدنن زو لعافت (فصاقتلا) بعلو اهل اذا ماعطلا ىلع ق
 جدل وا هلکلیا اظ ههو نب سیف هکرد هسک رب ندنس هلق هعانخ هلیع كنات (فصاقتوبا) اوج ازتو اوعقجا | ۰

 قلوا عفدنم ندرب (فاصقنالا) یدنلوا رک ذ مانی ذوع هکد یدیشلوا باصسم هدنتح بودا اعد دب

 قا هک اب وک ردلعتسم 7/۰ نلقک ن روقارب هرزوا ل ی هنسنرب و عفدنا اذا لیسلا فصفنا لاق راز

 هلرصف كندوعم داضو كفاع (ةنضقلا) اورو هوکر اذا نالف نع موقلا فصقنا لاق رول وا اذج ر

 ۱ رادقم رب و یرکوب یرکا بول وا ظیلغ هکروند 4 هعطق لوش ندضرا و روند هنشوق قلترفپ لوق ىلع شوق رب و
 فاضق و هلنیتصف ردفضف ىج رۆن كۋا اربط هدنتیه شلسک ندشاط موص هرایکی و دل وا هک وز وا

 هکر وند هرل هبت یروبس هدرخهدرخ لوش هفصق هکیدید راضمب هلیعص كفاق ردنافضف و بردك زرقا ردنا وا ٣

 هفاطل (ةفاضقلا )رون د هب هعفت م نک اما نال واند روماحو ندشاط دوخاب هلوا راقاروص هلغل وا هج ز ود یراقلارا ۱

 فضقف لاق ردهنسانعم قلوا رازنو فیح و هجا ندب هدننزو بنع (فضقلا)) و هلنیتصق ( فضقلا) و هدنژزو !

 ردهفصق ید رفم روند هراشاط هتفو هانرتعف فضق و بفح اأ عبارلا تابلانم افصف و افق و ةفاضَق لجراا | ۱

 1 ERE واریبعت زسلچ روند همدا راز و فیحت ولندن هجا هدننزورپما (فیضقلا) ق ۱
 كمربد هویم ندجاغا هدننز و فطع (فطقلا) روند هنبغپ شقلو ندننیفی موق وب هدننزو هبنع (ةفضقلا) ٤

 | االف فطق لاتب ردلمعتس هنسانعم قمالمرطو هانج اذا یقاثلا بابلانم افطق بنملا فطق لاش رددت ها ۱ /
 را وط هدننز و دوعف (فوطقلا) و هدننز و باتک (فاطعلا) رد هن رلانعم فطق (فیطقتا» هشدخ اذاا 3

 | لوق ىلع امشم قاض اذا ىتاثلاو لّوالا بابلانم افوطف و افاطق ةبادلا تفطق لاقى ردهنسانعم قلوا راط نکا

 | یی مزوا ناطق و یتل قیض یا تان ها قلا روند کیدا هاوا وط ر دما :ردلکد ردیصم اک 9

 | فوطق ةباد لاقت روند هب 4 اد راط یکتا و یوم هاو رک ذیساک روند هنتف و یع رد هویم رناس و

 | رد هلعف هکر دیعجح كفطق هلی كفاق (فولقلا) رديمسا كن برف یضمشلا تام نب رباج و "یطب یش ةقيض یا ا
 | دوقنع روند هم هلاص هلی رسک كفاق (فطقلا)) شودخ یا فوطق هن لاقب ر وند هنبرلدرب قثرط و هنرارب قمرط |

 ا رومد شلربف یحا و هجزو یعاربپ هکردناب عور هل رسک كفاق (ةفطقلاز روند ههویم شل ردو هنسانعم

 قمرسو رونل وا قالطا هناشنو رثا هلناصف (ةفطقلا)) و هلنیتصف (فطقلا) رول وا طسبنم هنیمزو هبیش هننکت ق

 یلبج رش سنج رب ورار د ور خانفسا هدیسراف رونل واریبعت یزاب هراق و یغشمرص نوبق 5 هکر وند هناب یراکدید ۱ 1
 باحص(فاطتلا) رنردا ذاا رادقلح هنفارطا یرکشموصندنا هلغلوا نیتمو بلص تیاغب یحاخا کردیا ا

 دفطقتف و یا هفاطقو را و بنعل !فاطق نمز اذه لاق روند هننقو یمربد هوبمو یعسک مزوا یخدو هدننزو] :

 * بن رانمفطقاو × 2 نم فطقا و + ة زذ نم فطقا + لثلا هنم و ردلیضفت لعفا ندهف اطق و فطق (فدطقالا )|



 قادتنا ساخ یدنل وا قالطا نوهکیدنزتد براش 8 ر نیند 4 هداب هدنن زو روفصع (فاقزتلاو)

 | نوکتنا رکناو مسا وه لاق كن رهوج هدلحموب ردنا ثادحاتهروپ رزم تیفیک هلغلوا درب | یضابید وخ اب ندننرا اب |
 | هسبارکتمو لئاق ردشللا ماما هلکماطا دانسا هب هسکرب یروب نم لوق ارز ردعیاض مالک یترابع كلذ تیم
 [] رجخ هلکنا هدعب بول وا تفص ذوخأم ندنسانعم كمترتد فق رق یا رعا ناار زرد ییا عالا نیا هیلعرکمو دبعواا
 | ندخاسنلقار زردلکدازس هناا تشکنا عضو هروک هنبعک هداموب كافل وم نکل + ردشل وا بهاذ هنغیدنل وا هیعسآ 0
 د وخابرد راشوفهدرخ سنجر و go ها فوفرف وردبلغالق یطوقس | ۱

  .تبص یا فقارق كد لاق روند هسوزخ زاوا دنلب هدننز و طبالع (فقا رقلال ردبقرق هلا چولي ] ۱

 رک نم کیف تا فقرقت و دعرا اذا لجرلا فقرق لاق ردهنتسانعم كرد هدننزو هجرحد (ةفقرقلا» |

 | لحفا و ر دهلا ی ماملا فقرق لاقت رد هنسانعم كلا ت دش دکل وکو هدکمهرکو که ودشمرسنا و هدکمت وا نيج رکو کو |
 كمرتدقردنف وط هن رب یرب راشید ندق وغ وص یک ه فق رق هدنن زو جرحدن ( فق رفتلا) دنش دتشا ادانلصلاق لحراو | ۱

 ] تق رثلا ) مدصتیا ضعب اهضعب هابانث فقرقت تح رضخاذا فقرقتو لوهحا ىلع درصلا فقرق لاق ردهنسانعم |

 ثود یتعی كعدنق هلبرادانق هکر دیعما شوق ر و هنسانعم هرک روند هنشاب رک ذ هل.دردشت كنون و یف كزافاق |

 هکمرپ و لاو هرلن د| ل وخد هنع رح ېک ا وب تابارخ ر وب نعدعب نمرلیس بوب اغص یی رازوک تك صح نالوا تربغ یب و 0
 هللا هرابع وبشا حراشو ردشماطنا نارذک هدنسهدام نکل یدنل وا نایب هدنسهدام عدق یتعب هدننب نیع وب و راشاب |

 | عقیفةنفقرقلا هل لاشا رباط هللا ثعب هلها یلعرغب ملاذا لجزلانا ال هسنمن به و ثیدح هاحدق ردشلا لقن ثیدح

 |[ یروندلایور ردموسرم هلبا هزابعو هدناویخ ا ةابحو هرم لریصب و له علاج را ولو هاب قیرشیلع ۱
 ادل راطراط هلها ىلعرسلا لع رکن ال لجرلا ناک اذا* بهو ثیدحن هربثالا ناو یرمشخز لاو ةسلاحما ىف

  دیفیع ىلع هیحانصم ممه رکن مل ناو بهذ وراط رکنا ناف اموب نیعب را هلانه ثکهف هناب قیرنشم ىلع عقیف 2 ةنفف رقلا ۱

 ۱ ارهاظ هيلا ىلاعت قلا رظن ال ىذلا ثو دلا عدنقلا تالذف ابق الذب بهنارماعم لاجرا یآرولف اثوداعدنق راصف 0
 | رهطتردقنره روند هغل وا ث ولم وراد رع ولساب ولرک ماد یسهدوکمدآر هلنیتصف (فشقلا رد هلق رط ليش |

 رذق ادا عبارلابابلانم افشق:لجرلا فشق لاق رول وا قیلخ هدرا هسکض عب تلاحو هد هس ردا ماقا هلاستغا و

 هنيه تثر اذا نالف فشق لا ودهنسانعم قلوا تفایق ناشیرب یلیکسوپ یلیکسا یاب یتسوا كمدآ رب و هدلج |

 | هفاطل (ةفاشقلا ) هشیع قاض اذا نالف فشق لاق ردهنسانعم قمل وا شاعم كن و فشق هيف لاسو هلاح تئاسو ۱
۱ 
 ۱ ss هزوا موق رم فص و هلنیتعف و هلس وکس كنيش و ی كفاق( فشلا )رد هنسانعم فشق هدننزو |

 ا فشق لحر لا هل وا شلیآ ریخت هقاف و رتف د وخان شنوک ینتسهرهچ هکر ون د هددآ لۇ و فنك (فشقلا) | |

 | ید ره نول وا هسرول وا هدکنرهن روند هراشاط هتفوب هدننز و نامر (فاشقلا)ریغتف رقفلا وا سعشلادتح ول اذا |
 1 لعاف سا( فشقتمل ال دندشمشقا یا فشقا ماع لاق روند هل قلتقفو قاروف تیاغب (تفشقالا) لاه ردەفاشق

 RSE غلت یا فشقتم لج ر لاق روند همدآ ند افتک | و شيعت و تعانق هلبا دمت ر وهق رخ ر هليس هين

 تام یلابنال یا فشقتم لجر لاق روند هب هسک برمشم یلفس نالوا زا تالابمو ریهرپ السان زاد رمو
 | سانوء سمک اذا یناثلا بابلا نم افصق هفصق لاق بەتتە زق هلن وکسخادهاص و ىح كفاق ( فصتلا ) هدسح

 | تدل ا هنمو را ردافوا ب وربق نبر یر هکایوک ردلمعتسم هدسانعم قمردشفاق ینیرب یرب ندماعندزا بوشقص |
 اضعب فصم مهضعب ناك نوج دزلا مهو ءارلا دیدشت و ءافلا ضب  نیفصاسقلا طا رف نویبنلا و انا
 ] نیمفادتم نریثک موقل ةعافشلا ىف نومدقتم نح یا ةنلطا ىلا ارادب رسسکی هناك ماحزلا طرفلا .دیدسش غفدب یا

 ] عب هدبعل و وهل کف صق و روند هرانږ و تیشمت هلا« توراو هربرب مدقم ندموق ر هدنزو نامتر طا فو

 ۳ مهتر و ةبلطا عم صقرلا فصقلا ساسالا ىف لاق رددلوم ردلمعتسم هدنسانعم كلثا صقر هللا یتلغچ
 ۶ "دتشا ادا افیصق هربغ و دعرلا فصق لاق رد هنسانعم كفلسس هلدش تیاغب هدننز و ز زا )توبلي

 | ندنفصنو روند هنسیدرق یراشیدكنهود شمرسا و ر ونده یتناف وانالیکو د بوی روقندجاغا فیصق و هت وص
 تیض یا فصاق ذعر لاق رون د هثیش نال وا رونلسس هلن دش (فصاقلا # رک ذیساکر وند هب هنسن شل واهراب یکیا |
 عبا لا بابلا نم افصق دوملا فصق لاق ردهنسانعم قوا فیعض و تسسو كشوك هنسنر هلنبتصف (فصقلا)
 یتحناییحلاط اذا تبنلا فصق لاق ردهنسانعم كلکو بولیک | ندنغلنز وا هلذقلی وب ك تابنو ارا وخ راص اذا

 رد هنسانعم قل ناف میر ی اضع قشنا اذا و هر بو ردهنمانعم قاری یروق آقا رزع و هلوط نم ۱



f ۸۲۵ = 

 یتعبیتبلط م ھدنع یا یت فرق مهلوقت هتمو روند همدآ و هلح نالوا تیهت ایه رد نازک هجو هفرق و نا

 یتعپ مهدنع اهربخ دح یا ةفرق ما كنق م نع مهلس لوقن و ردرهسک م کیدلیا ناکو هنظم هلمنهج م ولطم رلنآ

 كفاق( هفرق ما نسرول 1ندرلنآ ییرخ هلال وا یر نظم ها شیتنتو لاوس ند راک یا كکیدلیا با

 كن رامرحیدنک هدنسهناخ ارب ز + ةفرق "ما نم نا × لا هنمو ردیسهچوز لردب نب ةفذح نب كلام هل رسک

 ردهدنن زو ردیح هکسېب دوخاب هدننز و ريب ز سیم نب ةفرقو یدیشلصا یی هضبق یللا لر والد یللاقرهلوا

 هلکنا هکر د دآر جش ر هدننز وفرص (فرقلا) ردندا رعش "یدوعلاةفرقنب بیبح و ردندنیعبان كلامن ةفرقد وخاي
 ندنیشیم فرق و یدنلوا ناسی هدنرهدام هکردرصث رب یسهلج یراکهد فلغ و فرغ لوق لع رونل وا تغابد
 یمهمرواق تا هتخ هلناراب و جیاوح هنجما و رونل وا تغابد هلیغوبق ران کروند هغجراسغط ولردر شاز ود

 فرق لا رد هنسانعم كلغ متس ویغب رول واردصم فرقو هنسانعم "یناق رجا روند فرق شی یزمرق كب و اروف |
 لقنرقلا فرق لاق ردهنسانعم كمردیک ییغوبق هرکصندقد روق تالفنرق و مهیلع یغب اذا یناثلا بابلا نم افرق یهیلع |
 یتغوبق هرکصندقد روق ینابچ هکر دقل وا هدننا ونع ةحرقلا فرق نالوا باوص هکر د حراش * هس دعب ری ادا |

 ها وا هاماذا انالف فرق لاق ردهنسانعم كليا ممد وخاب كلبع ییهسکرب فرقو رولواكءد قفل تی ۱

 هطلخ اذا ؛یفلافرق لاق ردهنسانعم قمردشراق و مهل ب )یسک اذا هلابعل فرقلاق ردهنسانعم كلعاراكو بسکوا

 وند هثئیش یزمرف كب هدنزو رجا (فرفالا) بذک اذا لجرلا فرق لا ردهنسانعم كلی وس نالیوآ

 هکردیسا نب ڪش هاوگرو روند دفع راق ردا ند راظفل فارق و هفراقمنال وا هنس انعم هرط) اضم هلنیت# ف

 فلسلا نم دشا فرقلا لاق روتد هکلزوا هتسخ بودا سکن ضرمو ردا الها بولوا ضرام هنمسق هو

 ثیدطا هنمو حزاشلا لاق ردمزات م یقعشالب هکر وند هک یا بّرقت هلع نال وا یتلع ءاب وو ض رار ا

 لئسمالسلا هيلع هنا ةيانلا ىف لاق وهج فلتلا فرقلا نم نافاول وحن  لاقف ءابولا مالسلا هيلع هيلا اوکش اموق نأ |
 ىودعلا باب نم اذه سيل لاق و ىودعلاو ءابولا ةفراقم فرقلا ةه فلتلا فرقلا نمناف اهعد لا ةي و ضرانع م

 هرب ول دقصيا مخو یماوه فرقو نادبالا ةعص ىلع ءابشالا نوعا نم ءاوهلا حاللصتسا نافبطلا باب نم وهاماو
 فتک (فرلا) ردج قیلخ یا هلفرف وه لاق رد هن سانعم نوغی وا و قبال و هم یا فرو ضرا لاق روند آ

 نه قیلخ یا فیرقو هل فرق اذه لاق ردهنسانعم راوازسو قبال هدرنو هدننز و ریما (فیرقلا) و هدننزو |

 بت لعف ندنوو ردفرق هلنیتفف نامه ردلکد لمتسم هدننزو زیماو هدننزو فتک هدانعمو هدندنع راس |
 هدحامآ ردناکم مسا هدننزو لازم (فرثلا) ر واک دیر هغیص بعت لوق ىلع زعد هفرقاو هف رقاام قرهلوا

 خعص ندجاغا ىنا ىنعي ةغعصلا علقم یورو ةغصلا فرقم لثم ىلع هکرت لوقت هنمو روند هلع نالیوص قوبق |
 رفاعم هدنزو هاه“ (تفارتلا ردکعد مدنا كرت هدر اهن و یلاخ دارم هکمدلیا لرب هدلح لئام هر نالیو وق ۱ ِ

 رګ هدننز و باص* (فارقال ردهدنا یعفاش ماما دقرع هکرونل وا قالطا هنسهرتم لرصمو ردنطبر ندنسهلسف |
 لحر لا روند همدا ك زان و فیطل و هج ایدوج ویب کو رسل اپن (فورتلا) ردنآ هر زج رب هدنلپاقم راج هدنع |

 هژفرقا لا ردهنسانعم قعشراتو قلتاف بو تاچ كى هنر هل سمک كن ەز( فا رق الال فیطل ماض یا ف ورقم | ۱

 ثاربا نظءوس هلت همدآرب و ءوسبهرک ذ و هیف عق واذاان الف فرقا لاق ردهسانعم كلی دیمدآرب و هطلاخ ومهاناد اذا |
 فا لاق ردهنسانعم قعثالب قلع هلغمرا و هنناب لیلع و ةمهتلل هضم اذا ه فرقا لاق ردهنسانعم كما ۱

 هات نالفنلف لآ ۱

 لف س رول وا ندنفرط "ما هنسه و ندنفرط لغ فا رقا ار ز هبلوآ رع یساباب بول وا ییرع یسانا عی روند |

 یادم یافرقم سرف e RRS فرقم روند نیه کا هسل واقشع ما بول وا یوم" ۱

 (فارتقالا روند همدا ولزکب لزق ید و هدننز و ی € "یقفرقلا) روند همدآ ولزکب لزق فرقمو ةنيهلا |

 رد هنسانعمقمازقدهانک بویلشبهانکو بسنک ااذا لب زا فققا لاق ردهنسانعم كلعاراکو بسک ب وکچ كما |

 فزقمریعب لاق روند ه هود کا هدنیقن هلیس هين یه مس (فقلا) هلعف و هان ادا بثذلا فرقا لاق |

 كما عاجو هب رات اذا هفراق لاق کا قعشنیعب هدننزو هلعافم (تفراقلا) اشدح یژشا یا

 لاه ردهنسانعم قمهلواق یغوبق تنم رای ا (فّرا) اهعماج اذا ةأرملا فراق لاق ردهنسسانعم |

 لجر لاقىرونىدەمدا نالواردنا نایغط و یغب قوچ كن دنر یو <(فورقلا ز ترششن : اذاةخنرقلا تف |

 هناوبح و ناسنا و 1 نالوا تراقمهتنعش هدا ز ونسج (فرقملا )كلذ هب اصافیط ممه و

 هدنزو رفعج (فقرتلا) هل كفاق ردفرق ین هنسانعم بارج روند هنجرافبو با تکی 12[



a AVE Fm 

 هشاط ۳1۳ وا لمح كلا هغغآ بول آ دوخاب ردنر ابعندشاطقج هلآ نار دل وط یس وآ هکر وند هنشاطلا هدننز و
 فذاقو هتیمروهلدب هلج تقطا ام وا هبتیمرف "فکلا ءالعام دیلاب رفا وهو فاذقلاب هامر لاش روند
 اعاد یا ندنتعرنس طارفا کروند هب هقا لوش یکی اذق هدنزو قنع (فذقلا) و (فذاقلا رد هنسانعم

 تناک اذا فذق و فذاق و فاذق قان لاش هلوا ردیک یرلبا ندنسهلج بوتآ هن رلکو ا كراەود یسیدنک

 هعضوم لوش فذق هدئزو لبجو هفذق و فذق هدننزو قنعو لبالا ماما اهسس یعرتو اهنعرس نم مدقتت ۱

 بناح و یوه و هنع لز ناک اذا فذق و فذق عضوم لا هلوا رولیشود هب یغاشا و

eرولک فاذق و هلتيتمص رو تاج نوید هشت هما یا هو هتساش الو هردو  

 6 فاذقلا) هنسانعم فادح روند هنکر

 قو نوچکیدلیا فذق هدیمبّل یکار رونا او درو رند وار رود
 ناف دش نالی هنس هر قارا هلبسیدنک افلطم و یدبا لمعتسم هدفالسا هکر وند هننلآ كنج نانلوا ریبعت

 فاف برق لاق رونید هود ناقشلاچ هدکعروب فادقو ردهفاذف یرفم یک نایصو كفتو بوطو ءرکن اک
 3[ شاط و هبس ئا نیت هفذق لاق ردهنسانعم كکوس ردردصم هدننزو ییلخ (ىيذقلا) صابصب یا

 نالوا هدنراشاب كنراراود یارسو وراب هدنزو هفرغ ( هفذقلا) ةراحلاب هام ر یا یف هفذق لاق رد هنسانعم

 |۳2 زو مار رواک فا ذقیعجب روند هب هلق كسکو نالوا هدنرل هم غاط لوق ىلع هنسانعم هفرش روند 4هرکنک

 رگ نا ناک« ثیدطا هنمو هدنزو تابرق رو ظفر هدننزو تشک رولکف ذقو هدنزو فرض لوک فذق و |
 فاذقلا يالا ىف لاق حراشلا لاق ىشب سيل فرفک فذق وه امنا "یععصالا لوقو * فاذق هيف دحج ىف یلصیال

 | راکد نالوا ردا نرفنو نعل هنسیدنک سکره هدننزو مظعم (فْذلا) مار ,و ةمربك ةفرشلا یهو ةفذق عجب

 | لجر لاق ردشفل وا یر تا هنندبهکأیوک روند همدآ ناعشیش كبو نعلم یا فّدقم لجر لاق روند هراکهبتو
 ۱1۶ اه اومارت یا ةراحاب اوفذاقت لا ردهنسانعم قعثتآ هدننزو لعافت (فذاقتلا) لاب یر یا فّڏقم

 | یا فذافت سرفلا لا ردهنسانعم قم ریت ریت ینی راقابا ندنکلکیاچ و تعرس نکر درکس دوخاب نکرالقن

 ۱۳۱ 2ا7 شکرا عیرس یا فذاقتم سرف لا روند هنآ نان یت ریت ییرقی (فداتنا) هضکر عراست ۱

 ا راقج وچ هلبربمک ك فاق (ةفاص قلا عطاق یا فوصرق فیس لاق رونید هب هنسن عطاقو یچسک هدننز و روبنز

 | قلراو صو و ولهدوک قیص و جاب وط هکروشد ه هقان و هئروع لوشو روند هغاحتب وا یراکدید جالرپو لیرط
 | ةردنج (هفاصرفوبا ةرک ان اک ج رحدنتیا ةفاصرق ةقان و أما لاق هلوا لباق یسلراود یک بوط هکه ل وش هلوا

 ند هشام ترضح هکر دیس نوتاخ هلوهجرب ندنابعبات هفاصرقو ردیس هبنک ردن داها هک كنهنشيخ نب

 ناسنا كالاچو تسج هلیس هین لعاف مسا (فصنرقلا) رددآ بعلرب (هفاصرق ةاق) یدلیا تیدح تیاور
 ۳ زا راض (یوضرقلا) رونی ده الس را و عرتسمیا فصن رقم سرف و لج ر لاقب روند هناویحو

 | (فطرقلا) لک الا ریثک یا فوضرف لجر لاق روند همدآ ناهناو لوک او روند هنسه وص كنم نابوچ
 وجر( فعرقلا ) رونبد هنشم كاب ما ثمر دوخاب هوا لوک أم عونرب و روند هبهفیطق هدنزو رفعج

 (فرقلا) ضبقتاذا فعرقا ولج را فعرقت لاق ردهنسانعمقلت رو بولیزو هدننزو رارعشقا (فافعرفالازلو

 فرق و ردص وصخ هرانوب هکروند هنغوبق كران و كشع یرلکدد لقم لوق ىلع هنغوبق كن هنسن ره هلب رسک كفاق

 كجاغاو ردیغاربط نالیراب وق هلنج ندر ضرالا فرقو روند هنغوبق ناشپاب هنورف بولیوص كکما بنا
 (تفرقلا روند هنغوبق جاغاهدنز و هسانک (ةفارقلا» رون د هنسیروق لوع«نالقبوشیاب هدنور وروندهنغوبق

 ندناصقن نال وا ندنناحان آ هکرد هنسانعم تنسه و یتم یا یتفرق لها مه لاق روند هاتفا و تم هل رسک ك فاق

 روند هغوبقو بسکلا یا ةفرقلاب شيعي لاق هنسانعم بسک روند هحنازقو ةن یا ةفرق هب لاق ردنرابع

 نال وامهتم هلبا هنن رپ و رون دهکومنالف بوپ روق هدن ور هفرق و فرقو روند هنغوبقران اص وصخ هنسانعم ه رشف

 ول رد هنر موق مران ارز روند ههل وکر ندنعو نيچ راد هفرقو یشب همعآ نم یا هتف رق وه لاقت روند همدا

 هکر راک دید هفرق یسرو رولوا لات کو نضلاو رشا یعسج کرد راکدید نيچ راد فورعم یسیرب رول وا
 یغوبق ربنع هدیکر کو رول واولتیف رح و رت یمعط و وبشوخ و یی وشخ یرهاظلئام ههل واددباو نما و يرام
 اف رف یسهحار و زاوا یلفلخالصا بول وا قتمارف وكم وقیقر هکرد راکدید لفنرقلاةفرق یعونرب و رونل واریبعت

 | یوقمو ظفح و ففج و ٌردمو فطام و نهم یماسقا عومجو راردنا ریبعت یغوبق لفنرف اکا هدیکرت رول وا هیبش



 ءرمالوق هم هم و ردهنسانعم كما تارن ترا ءداب يارو ساک ی راکدید ق او تاک( تا

 ساز عطف فاقن و فاعلا برشلا یا »فاقنا دغ و فاش مویلا* كوا لتفدق هللبق نيح بارشلا ىلع سقلا

 هب راحت ن راب هباطم نوکو ب سپ رد هنمانعم برش تدش فاش و فق ضعبلادنع و رده انک ندلاتق هکر دهنسانعم

 یکیدید فق ہار كفاق ( فحقلا رک ذیس اک ردیعج كفحاق هلع كذاق ( فصقلا 2 ردکعد دل

 تابلانم افق انالف فق لاق ردهنسانعم قففوط کا اقف روا قماف وا دوشا نمک کیک غامد نانل وا رکذ

 لحرا شفق لاق رد هنسانعم كنا به ی ورشم نالوا هدناق و هباصا وا هب رضوا داوا دو عطف ادا ثلاثلا

 بذج هرشط ی هنسن یسهلوقمد رت نالوا هدناقدوخاب قعراقیج ههرمشط یی هنسن نال وا هدناقو ءان الا فام برش اذا

 لاق ردهنسانعم قمرواص نمرخ و هربغ و دنژلا بذج وا هج رك“ اذا ءانالا فام تق لاق ردهنسانعم كا

 لجرلا فعتقا لاق ردهنسانعم كما یتعومح كتاف نالوا هداق قۋ (فاصتقالا) ءارذ اد ۱"بلافغ
 فدعا عوطقم یا فوصفم لجر لاق روند همدآ نالوا عوطقم یکیک غامد (فوصقلا) هال قام برش اذا

 یهنسن نالوا هدنجما كناق (فحاقلا) رونلوا ریبعت اب هکوند هثلآ قجهرواص نمرخ هدننز و هسنکم (تفصلا

 رطملاق هروت وک بوروپسبولیسهسرولک ه بوداروهظ یناهک ان هکر وند هر وځي لوش و روند همدا ناراقبچ
 (فوعتلا) ردندا رعش هکر د ملس نب ریع نبا هدننز وریپ ز (فیق )ل هب بهذ: یا “یش "لک فحقق ۃاخ ءاعاذا فحاق |
 داوا هدشزو بارغ (فاسا) رد فك یدرفم ارهاظ هنسانعم فراغم روند هرکه رص كفاق 0

 نانل وافاصت هارو همام (هفاغ» فا رج یافاق لب س لاق روند هن . وص ليس نروتوک بوروس یرهّئسد ۱

 هکر دیس هدنک كرما ن ناقع نداععا (هناش وا را ردنطب رب ندنسهلدق مخ ( فاق ون روند ههنسف ۱

 تاوذ ویا باڪصا رفت ترد ندنغ او لر د حراش + زدم را رفت زا تا نا یر و ۱

 هرابغ لوش (ءافسلاو منع هللا یضر ردهفاغ یا ن رکب ینا ن نجرا دبع ن دمع هکردشلوا عقم هدعبرا |

 ه بهذت یا “یشلا فحقت تناکاذا ءافق ةجاح لاق هرو وک بوروپس یراهنسن نالکه نکو ا هکرول وا فص و
 لج رلا فا لاق ردهنسانعم قموقیمهلوةم باوا هن رز وا بوغب راشاط هنا لوا هلل رسک كنهزمه (فاغ الا ك

 ردهنسانعم كمکچ وص ندوبق لوکس كلادو یصق كفاق (فدقلا]) هغاتم املع عضوف هتب ف ةراچ عج اذآ]
 | ضوح هلا لاو هّبص اذا ءالا فدق لاق ردهنسانعم كکود وص و هحز اذا لّوالا بابلانم افدق ءالا فدق لاش ق

 كنامرخ فدقو هبصب یش نموا ضوحانم هفرغ اذا ءاملا فدق لاقت رد هنسانعم قملآ وص ندنسهلوقم قرأ

 (فادقلا) هلوا شلاق یراج وا یرویس یرویس هدنآ هکر وند هند كنهچ وا نالق هدنرب بول وا یسیدنسک قاد |
Êهب یتسد كوي شلپاب ندیسفاسو ةنفجا یا فادقلا یف هعضو لا روند ههطاوقو هغانچ كوي هدنز و بارغ  

 و رفاقت روند هب هصیقن و بیع هدننزو روبنز (فوردقلا) راخفنم ة رخ ایا فادقلاب هاقس لاقت , روند

 * اس وسغلا نوصل نا نیحالبال + رول فيرادقلا نع روزر ز * ردعقا و هد وبشا لاش مات مازحوا هكهن 1

 روز یمتکیاو ردرلنوتاخ ندا طح ندلاج رفسلاحم هلسنک كیاز ریز ردشغلوا قوس ەدى و ناو اش هدو |
 ند ویع هکن دنظفل رۇو : هلك كنوترو و رددنسانعم صیاقن و بوبع فیرادق و داسا رو هلص كاز ۱

 یسهلگنوصل ردذ وخأم ردهنسانعم تقادص و قوش هکندننفل ةاحالم نیحالب ردعچج روند ه وتاخ نالوا هرفات ۴
 ردعج روند ه یدو ےئل هکن دنظفل سغ هلبعص كن دعم نی سوسع هنسانعم تبح نقد وات ندنظفل هوصل 0 :

 بويع هل رال وا نمادک اب و هفیفع ن نکل را ردنا ظح ندتسنا وم و تبع هچ رک هل راندا ددروترازرانوتاخ لوایمد آ "

 قیتحو ییمص هسراردا تب ضع هنعق هبامورفو ینادا هلتهجو رردبا ترفنو زاتحا ندصباقلو |
 ییاثلا تاسلانم اقذف ةراخعاب فذق لا رد هن سانعم قفا هلن وک 2 كند لاذ و صف كفاق (فذقلا ز ردد 0 ۱

 ةر اهامراذا ةنصلا فذق لاق ردلهعتسم هتسانعم كليا نات هلا انز تمه هل وتاخ ضع لاو ام یر اذا | ١

 (فونقلا) و هلنيتمط (فذقلا) و هلنيتكق (فذقلا]) ءاقاذا نالف فذق لاق ردلمعتسم هن انعم قصوفو م
 ةديعب یا فوذقو فذقو فذق ةالفو ةو دصقلا ةهج یا یون لاق روند ه هنسن قارا هدننزو روبص ق
 طارفا هکر وند ه هدلبو ضرا دیعب كب فوذقو ردص وصخ فصو هتي نام هژنیتصف فذق لوق ىلع ق
 هدننزو ریما (فیذلا) اهدعبل حورط یا فوذق ةدلب لاق هلوا 7 راو هاروا هسکرب یشان ندندعب | ۱

 ( ةفذقلا إل نيعلا لبق نم شفت یا فیذق باع” لاق لا تان تنور ظف تعم کور هباصم لوش | ۱

 | باتک او ردعضوم ر هدنزو باتک (فاذقلا ا روند ههنسن نانلوا یر ر هنیفش | |



 مگ ءاغلا لصف مس

 ب ف املا لصف ]و

a ۸۲۲ قیس 

 رده رق رب هدن رف سیبلب هدننز و هرم (هقیغ)) هلاما اذا نضفلا فاخا لاقت ردهنسانعم كک | هفرطرپ هلیسسکنهزمه
 نیج و رف اذا لجرلا فنغ لاش رد هنسانعم قجاق بوقروق هلکلیا كل زس هرهز و قلزسن ابط ( فستلا)

 سم ءأفلا لصف ا ردیعسایسرفكنهسک مانیتسودسلا لمرح نم دیفوبا هلیسهینب لعاف مسا («فیغتلا) دعو
 رددرفم هفلوف روند هننراتپس هرصوق و هرالینز وب شلروا ندنغارپی امرخ هدننزو لفوح 6 فلوفلا )
 رفص هلبعص و یعف كناف ( فوفلا ۶ روند هنسوتروا سابل لوق ىلع روند هنششوبو هنسوتروا كئیشرهو |

 در هراش الاب رول وا ردصم هلی كناف فوفو رونلواریبعت قووق هکر وند هنلو دس ییعپ هنسهناثم كنس ۱
 هنجوا یغنرط كنغمراب هبابس جوا كنغنرط كنغمراب شاب هدکدتسیا هنسسفرب ندنرب یسیرب الثم هنسانعم كليا

 هرح ز هکهتن ردهراشاو هاکح یکعد عرب و دوخاب ردقوب هنسن لوا هکی ک كمروبلاص یکاروز هرکصندکدروک

 قو دوب ردنرابع ندکمرویلاص هلفنع هرکصذدقد ردصق هشید كوا نج وا یقنرط ندنفرط جا كفمراب شاب

 رفظب لوفیف اتیش هلأست ناوهو افوف ه فوغ وهو رج زال وری نع فافاف هتلأس لوقت ردهراشا و هماکح یکم د

 روند هراکنب قآ نالوا ثداح هرزوایراقنرط كراولناقبلد نک هلیمط كناف فوفو اذهالو هتبابس رفظ ىلع هماما
 نالوا هدنزوب كنکدرکج و كنسینب امرح هلیمط كناف فوف ورد هف وفیدرفم رد ژک | ندنهف هلبعض كنافلوف ىلع |

 قوع و ردیع"ا شاخ شقنمو هجالا ولردرب ندنراشاق نع و روند هفوفو فوف هغوبق اقلطمو روند هراز هقفوب ۱
 | هدن وه رم تيب + رقش یرقلا ةعل لالتا و + روبدلا هجي فوفلا و × وبشا لرجانیا هکفوف و روند بر هعطق
 لاق ردلمتسم هنسانعم ریچان "ی فوف و ردشفلوا هیبشت هشاق نانل وارکذ هکرد هف وکش نوک ان وکدا رم ردعقا 1

 | لو لو دوخاب روند هشاغ فیطلو زان تباغب هدننز و مظعم (فّولا و اثیش یا افوفییع غا اموافوف قاذام |

 | ندنظفل فوف هلیصف كن هزم (فاوفالال ضب طوطخ هیفوا قیقر یا فّوفم درب لاق روند هتنالوا ولضای

 هلجد رهن 6 نافاف ل قبقر یا ةفاضالاب ینعب ةفاضم فاوفا درب لاق روند هراشاقو كزانو هقفو هکر دعج
 روند هرب راومه و زود هدننزو فیس (فیقلا) شود هنا یتلا كنسهبصق نیقر افایم هکر دعضومر هدنتس وا

 | فلت فیفو هل سک كناف رد فایف و رد فویف و رد فایفا یعجج رک ذیس اک روند هنابای لوچ رسوص لوق یلع
 ۱ هدنآ ردعضومرپ هدانهد (مرلا فیفژ ردیعما كنرب درورپ صوصح هنسهلسف هنن نهو روند هرب نسا رالپ

 مو جی را فیف كنرهوج رد شمقبچ یزوک كلیفط نب نعام هدنآ زدمولعم جم لا فیف موب هلغلوا هعقو رب
 | فیفلا اوذخا لاش ردفدارم هدل وا یانعم هللا فيف هلا رصقو دم ( ءافيفلاإل و ( ةافيفلا )ل ردطلغ ىسعد
 | ابا ءافیفرل ردعضومرب < داشر ءافيف إل امف ءام ال ةزافلا وا ىوتسملا ناکلا یا ءافيفلاو ةافيفلاو ركذ اک

 ا ا ینا یراکدید عبا ردعضومرب هد هکم ( لازغلا ءاغبف ال ردعضومرب هدشارت قیقع
 هکروند هکیک نالوا هرز وا غامد هدشاب هلی وکس كن هلم#*یاح و یرسک كفاق (فصتلا) چچا فاقلا لصف زم

 | سیکنم ندنآ دوخای هکدفلوب بولی را ندهمج روند هنس هچراب كيک نالیرآ ندهمجج و رول وا هدنآ ین

 هرزوادیدرت یی همجج هچرک فلوم + هدننزو همنع رولک هفگ و رولکف وذو فاش ایعجج زغل وا قالطا هنایلوا
E. E ۳ 

 | یعانج شاب ردرس هساک هکر وند هغانج ندا هطاحا یشاب هم هرزوا یناس كن اهما عیج نکل اردا رانو

۱ 

| 

 ناردچ یدرود ردبکرم ندکیک ید رونلوا ریبعت یکیک افق هکهمجج هکر دوب نالوا مهفنم ندنراباتک رشت

 | نیم و ررد فق اکا هکر دهدنل نم فقس یسیکیا و رونلوا قالطا غامد "هدعاق اکا هکر د هدنل زنم عطس یر و"

 هسک | و هج هال وا هدنفرط كوا كشاب و رارداقالطایرج نوچ ایبالض 4 هروک ذم ناردج نالوا هدراسیو |

 هدنجما كنآ غامد رونلواریبعت رس ساک هکر دف رطرب رّودمو فلومو زّردم یعوجتو رار د ود هلال وا هدنفرط

 هامر بارعالا لوقت و ردشنا قلخ هن وک لوا هناش لج قلطم ےکح هلغل وا طوفح ندنافآ "یرک لکشردعوضوم ۱
 مظع یالبرپ هنصح ینعی هلواح اع هعطل وا هسفن هامر هانعموا هیلع اهدروا ةيهادب هتکسا اذا هسأر فا اب ۱

 رول وا هرکصندک دلبا هلا زا ندنعض وم ین آ كلا یر ها روک ذم مظع ارب ز هسلیا لتقد وخای هسلیاتاکسا بوروتک |

 هب هساک و هغانچ فف ورونلوابرمض هدر كچدد یدتنا عفدینآ ندهدامیغیدل واهدنسهیعا دقلوا بای رفظ دوخاپ

 هکر وند هغانچ جاغا نالوا یلاثم كيک نانلوا رک ذو روند هنسهرابرب كنهساک نالوا هتسکش لوقیلع رونید

 براض نم سلفا مهلوق هنمو رونل وا قالطا هنغانیقرب كربدو ردقج هلوا لوکشک دارم ردهساک ف صن هکایوک
 روند هحدق نالوا ند رد "دف هدارو “یش یا فق ال و "دف هلام لا و هتسا ف یتعع هقش یا هتسا فح |



e ۸۲۱ B~ 

 لوق ىلع قلرویق بولیکو هلغلوا نوزوا رلکپ رکو شیعلا ةعس یا فطغ ه لاق روند هغلوا هرزوا هافرو
 (نافطغ) بجا ارعش هک و ا اهن و رافشالا لوط وهو فطغ هتفص یف لاقت رد هنسانعم قل وار وک ی رال يق كشاق

 ثیدح تیاور ند هرب ره وا ردندنیعبات هکر د فی رظ نا ( نافطغوا ) ر دتعاجج ر ندنسهلسف سبق هلناصف
 سرفر هلتبسن یاب ( قیطغلا» ردموقر هدن رايد ماش دوخان ردتعاجر ند هدننز وریبز (فیطغ ون )ل ردشلنا

 ثراطانب فیطغ و رد هیاعص (تیلذهلا فیطغ ما ىدا هدندب السا لها قرل وا بوسنم هفیطغوش هکر دىبقل

 ردندننثدحم فیطغ نب حور ردندنعبات یلذهلا فیطغ وا یدنلوا رک ذ ینالتخا هدنس هدام فضغ ردیاعص

 ردندتلست نورح ردیعتا یسرف كمتاح نب زب زعلا دبع هدنزوریبز هلا هع یاظ ( فیظغ) رد هنا ورا فیعض

 هن هرافو غلب یا شیعلانم ةفغ باصا لا روشد هکل بد ردق كجهشتب هد. دشت كناف و یمط كنيخ لا
 لاق روند هب هنسن مارواقر یغنبدلآ بإب وزا هلا لغ كنهود و نوید وا یس هغلب فان دکر ونلوا قالطا

 روند هنغا ریپ هو شع روق هلي كنيغ ( فغلا ) ةلم ىلع هیه هلوا ام یه و ةفغلاب ريعبلا عنتقا مویلا

 نالوا باوص هدنوب دوخا هلاباو هنحیا هنافغ لع ءاح لاق ردهنسانعم ماکنه و تق و هل رسک كنيغ (نافغلا

 قوت بوروعم زار , لوق ىلع قعشواق هریاچ هزات هعبرادقعز زاوط دز و لامقا (فافتغالا ردقلوا هلنبع

 | هنس هه زج هک نعسلا ضعي تنع اذا وا عی رلا نم هفع تباصا اذا ةبادلا تفتعا لاق ردهنسانعم

 ذ هکرد هنسانعم دفیغض هدننزو هفت ( عقلا )اا ااف اانا هتففتغا لوقت رد هن انعم كمر و

 1 لاق روند هب هک وک ارق كب هليسس هيب لعاف مسا (فدنلفلا) ةفيغض یا لقب نم ةفيفع لاق ىدنلوا |
 گنهنشر هکر دمولعم هدننز و باتک (فالغلا) ردیفذا مو هدنن زو فدنلفم (فطنلغلا) ةلظلا د دش یا فدنلف |
 هلیئعض رولک فلغ و هلی كنيغ رواک فلغ یعجج رونلوا ربیع فلق لف رحت هدیکرت یت حق كلف روند هناق |

 هلیصف كنيغ (فلغلا) ةيالا ج فلغ ان ولق اولاقو و یلاعت هلوق صیحم نا هأرقو هنزوکو ناال ۳1

 فلغ و فالغ ىف اهلعج اذا لوالا بابلا نم افلغ ةرو راقلا فلغ لاق , رد هنفانعم قموق هتفالغ ۹

 اهفلغ یتعع ةرور الا فلغ لاش ردهتسانعم قموق هنفالغ ی هنسنرب خدود (فیلفتلاال رددآ رصشر یکف ضا

 ر درب ز نکا يا تام لاق روند ه هنسنولفالغ هدننزو رجا( فلغالا) | ۱

 همدآ زستنسو یعیال وهف االغ یشغا امن اکی ا فلغا بلق لاش هلوا زلیا ظفح و مهف یی هنن رب الصا هکرولوا
 فلغا شيع لاق ردة کردار نزا تعشنو وارق و فلقا فلفل ا نما فلغا لجر لاش روند | ۱

 فلغا ناک اذا عبارلا بابلا نم افلغ لجرلا فلغ لاق ردهنسانعم قل وا زسنس هلنیتحصف (فلغلا) عساو یا ۱
 هدننز و ءارج (ءافلغلا ردیدآ عضومر و هاش فقلف روند ه یرد قجهلل وا تنس هدننز و هفرط (تفلعا ق ۱

 ةبصخمیا ءافلغ ةنس لا رولوا فص و هلب قللو قلزوجا و فالغىف یا ءافلغ سوق لا ردیشوم كفلغا ي
 كنراحن برک یدعمو ردسبقل كنهلس نالوا یسهجوع لرجن سیقلا ما ءافلغ و ردندارعش ءافلغنب سواو ۱

 یرباچ هکروند هضرا لوش ءافلغ و ردموقم نان روس هیلاغ ینعی نیلفالغ ها هیلاغ ادا یتلاقص ارز ردیبقل

 ریبکو ریغص لک اهبفو عرت مل یا ءافلغ ضرا لا هلوا دوج ومیرارااچ یربا و هدرخ زونه هلفمااتوا الصا
 (فالتغالا) و هدننزو لعفت (فلغتلال ردنطبرب (نافلغون ال ردعضومرب هدننزو نابصم (ناغلغال الکلانم
 , (فضتغ) ردهلبا هل یاح لحر هدارو فالغ هل لصح اذافلتغا و لح را فلغت لاق ردهنسانعم قالغ

 ك راب وق هدننز و بنز (فنیغلا) رددآ لجرر دوب هدننزو رفعج (فطنغ) ردیعما لجررب هدننزو رفعج
 رول وا رهاظ و یراج هلا هضافتسا ندنآ بولوا یراهدام راس هکروند ها ۀنزخ نالوا هدنمش لر همچو |
 رد هنسانعم قغلاص بودا نالبم هلوص دخاصیرللاد كجاغا هلن اصف (ناغیغلا رب هدامیا بنی و £ لاق هنمو | 1۱

 ردهنسانعم ناغیغ هدننزو لیعفت (فیغتلا) الاعشو انیع ابناصغا تلام اذا اناافیغ فیغت ت جرجشلا تفا لاقت ۱
 فطعت اذا سرفلا فیغت لاق ردلمعتسمهنسانعم كم رو كردن نالبمو قرهروا هچوب مور هفرط کیا تآو 1
 هب وش وا هدنموهفم لديغا ن نکل یک دیغاروند همدآ شلیک | بودبا لیمیرغوط هفرطرپ هدننزو رج( فیغالا )| ۱

 ات یا فغا شيع لاق روند هکلرد نالوا هرز وا تموعنو تحار و هافر فیغاو ردربتعم كليك | هلفهراو

 روند همدآ نوزواو روکكی یلاقص هدننزو دادش (فایغلا) روند هنس روس شوق هدننز و فیس (فیغلا )|

 یرلکدد خ رم هدننز و ناسیه (ناغیغلا )و هدننزو ناحر (ناغیغلا زا ادج ترکو هني تلاط اذا فایغ لجر لا
Su ۱"(ةفاغالا) ردیطبن بونرخ هکردیعما توبن لوق یلعرول وایشع ذذل تیاغب رددارصشرب (فاغلا) روند . 



 ضرا یط یک رولآ وص ندربنلبا لا بول وا ولع دا كریسو ءاملا رشک ی فاش رهن لاق رول وا فصو هغمرا
 هدیهج (ضخ) هاو ذخالا ربثکلا ةوصلا بیحرلا یا فارغ سرف لاق روند هتآ نالوا ناور رنا

 ردهنسانعم قلآ بوکچ یس هلجج هسیاراو یسنره هدنناب كمدآربهدننزو لعفت (فّرغتلا)) ردیدآ عضومر مدنن 2

 عطقناف هعطق یا فرفناف هفرغ لاقب ردهنسسانعم كلسک (فارغنالا) یعم یش لک ذخا یا نالف فرغت لوقت
 لا ردهنسانعم كمريک هغل وک ارق هلیرسک كنهزمه (فاسغالا رد هتسانعم تل قلوک ارق هلنیتحف ( فسفلا)
 هلداضو ىح كنيغ (فضغلا) ردفدامم هدن رلانعمو هدننزو فوضغ (فورضغلا]) اولظا اذا مولا فغا

 ینغالوق باکو هک اذا یناثلا ثاسبلا نم افضغ دوعلا فضغ لاق ردهنسانعم قمریق یهنسنرب هلی وکس
 یک نا ور بآ بویلکربا الصا هادو اهسک و اهاخرا اذا هنذابلکلا فضغلاه ردهنسانعم ققفراص بوكو
 رد هنسانعم قمل هطرضوسرفاذکو اذخایرطا تذخا اذا نات الا تفضغلاش اسان : كىك وروم هبهزودر

 هنحاغآ امرخ هنسعب رد صوصح هناتسدنه هلنرتعف (فضفلا] ۳ فشخ اذا أ رملاب یا ا فضصغ لاق

 فضغ و رول وا یرانادف ردق هنس هندن د و رول وا مثقمزسقوبق ید رکج كنو نکل رول وا هیبش هنشع یثع و

 عبارلا ب تابلا ت افضغ بلکلا فضغ لاق هنسانعم قل وا لوشودو قلاص یرلقالوق كناويح رول وا ردصم

 رونل وا ریبعت ۳ ا روند هاویح ولفالوف قلاص ردتفص ( فصعالا) ندالا یجربسم راص اذا

 و شیرلا یلعلا یا فضعا مهس لا روند هقوا یلکلی نیلاقو هلبعص كنيغ ر واک ف ضغ یعج

 و فضا شيع لا روند هکلربد نوفیوا لزوک و شوخ و لظم یا فضغا لبل لاقت روند

 بوقراص هزز وای راز وک یراقابق تس وا ندنغل هج وقايندنغلنغ راط لوق ىلع رون دهن الس را قفراص دا تاکو |

 | لا هلوا منو مظتنمو لدشوخ هلغلوا یلاح ءافر هکر وند همدآ لوش ( فضافلا روند هنالسرا شود

 | و فضاف شيع لاق رونل وا قالطا کا نو ایت را ین یو وی تالا مان نا فضاف لحر

 ۱ یغوط هن درا فضغا هکهت هلوا قنای و قروبق یرغوط هنکوا یرلیرقو كن راقالوق هکروند هباکل وشو
 | ةفضفلا ) هفلخ ىلا فضغالا نا اک همدقم ىلا هنذا یلعا سمکنم يا فضاغ بلک لا روند هننالوا قرویق

 ۱ ۰ ( فیصغ ) هثسانعم هکا روند هاعا نالوا دازردامو رددآ كنشوق قلترغب لر ىلع شوقر هلناصف |

 ا اعا لارا یلاعلا فیضغ نتراح دوخاب ترالا نب فیصغ ردندیماسا هدنزو
 من بورارف یون ەز (فاضغالا) ردقلوا هلا اط نالوا

 وارفوقیصیرلادكنجاغاهر خو رو ۳۵

 ۱ E لاق ردنرابع ندتفلاص ی کیا

 1: راو ا یتاشا یهنسار س زر همت ثک اذا نطعلا فضا لاق سا

 ا ول ا و بولتک هفرط تا ییک لابن هزات هدننزو,لعفت ( فضغتلا  ءالد اذا ءیشلا فضغ
 | ردهنسانعم قاقب بوکوچ یسهروچ كنووقو سسکتو یش و لام یا نا ةيرام لا تفضفت لاق ردهنسانعم

 یالبلل ااسلع فضغت لاق ردهنسانعمكع رو بوکو ج ینلوک ارق ہیک, و اهلاوجا تمدبت اذا بلا تفضغت لاق

 12 تفطعت لوقن ردهنسانعم قلوا ناوارف یعفانمو ريخ هدنفح ناو لابقاو هجو : دمدآرب اندو اتسلا

 هنعازوت (فاضغنالا) تولت اذا يلا تفضغت لاق ردهنسانعم قلرویق نال و تلبقاو اهریخ ژنک ادا ایدلا

 ترابا اذا بلا تفضغنا لا ردهنسانعم كکوجو وقو هبف اولخد اذا رابغلایف اوفضغنا لا ردهنسانعم كم ریک

 روند ممدآ ناشیلامو فی رشو دیس هدننزو لیدنق (فیرطغلا ا ردیع"ا لجررب هدننزو رفعج (بشنخ)
 فیرطغ وه لا روند همدآ بانهلاع و عبطلا مرک و درغاوح و مفرش ےھدیس یا مولا فيرطغ وه لاق

 ۱۳ ول وات ناموط و هنیانعم بایذ و روند E E اب و یر - حس یا

 روندهناوج هزاتو روند همدآ بانصلاع و درمناوج ځد وب هدننزو ساطرق (فارطغلا رونبد هناذ ربلدو لزوکو

 سودرف لوقیلعروند همدآ ر لدو بوخ هدرانو هدننزو سودرف (فورطغلا) و هدننزو روبنز (فورطغلا)
 | لجرلا فرطغت لا ردهنسانعم قفل ول وا هدننزو جرحدت (فرطغتلاو روند هناوج ادا زانو فیرظ هدننزو

 هدننزو هجرحد(قف رطغلالیشلا ىف لاتخا اذا نالف فرطغت لا ردهنسانعم كم رو ینالو یتلاصو ربکت اذا

 تعسو كلربد دل نصف (فطغلا تبعلا و ءالبلا یا ةفرطغلا اذهان لاق نت یاب كلنا رف ورک هد وهب

 (هافرو)



1 
۱ 

۰ 

3 

 أ ۱

- 

RE 7 

 یتوا ربصح هکروند هوا یراکدد یدرب ردهدنز و ذج هک فی غ و ردلکد نګه فیرغو و روند ه هفوکش

 تیا ور هلن رو زمنیهج ویا * فیض هان داپ ليغ هب لړم * هلوصا تح ءالا لش ءاور* وبشا كما رد رلکدند

 | هدننزو فرص فرغ و رونلوا تغابد یرد هلکنآ هکر دیبا رصشرب هدنرانز و حرف و فرح (فرفلا) یدنل وا
 ۱ رددهنسانعم قرف یلک کنال وا هد ههبح و هعطق ادا لوالا تابلا نم اف ىلا فض لاق ردهنسانعم كس

 الا فض لاق ردهنسانعم قملآ بوریدلاط هلج وآ ندنسهلوتم ضوح ییوصو اهّرج اذا هتیصان فرغ لا
 هبیرد شفلوا تغابد لابن نانلوا رک ذ هدننزو نیرغ (تیفرفلال هدي هذخا اذا لوالاو ینتلا بابلا نم فر
 لشب هزات لوق ىلع هنسانعم مام روند هنتوا وع هلنیتعف فلا ) فرا ا فض ءاقس لاق روند

 مرض و رشیهو لهیحو ندشو ج> و موص و معو رافعو ےشبو قاسبطو تش فرغو رونل وا قالطا نکیا
 هقرو یا رجلا فرغ رهظ لا روند هنغاربپ كجاغآ و رونلوا قالطا هن ر ره كنانابن و راضشا یرلکدید

 لبالاتفغ لا ردهنسانعم قم غا یتراق هلغمالت وا یراجشا و تابن یراکدد فرغ هود رول واردصم فرغو
 نالوا هدههج ردهرم هان هدننزو هرض(ةفرفلا) فرغلا لک | نم اهنوطب تکتشا اذا عبارلا باسبلا نم افر
 هفراع (تفراغلا) ردهنسانعم قلآ بوردلاط اب بولاچ هعفدرب هللا لا وص و ردهنسانعم قفرف «رکرب یلک اک |

 هنس هج نوتاخ رده وعفم عم هلعاف ردعقاو هدننیدح هک ةفراغلا نع مالسلا هيلع ىلا ین وبشا هکهدننزو
 فرغ ردردصم ی رک هیغال دوخاب راردنا نوجگا تکاو تفاطل رول وا كعد لک اک یکیدلیا ه وسآو عضو

 اةفراغ ةقان لا رونل وا قالطا 4 هقان هدنورو تسج هفراغو رد رابع ندکعک لک اک هب هج هک هنسانعم |[
 وداد رو نم رد و هل کف كم ( فراغلا) ةعبرس ىا فراوغ لبا لشو ردا رارغ ین

 یرخا فرغت اهناکف راغم لیخ لاق هنمو راردا ذخا بوزدلاط هلبرللا هکایوک یکعروب ردهنسانعم فراو ق

 فّرغا لاق ردهنسانعم ىلا: وی هلجوآ بوردلاط یدو هدننزو لاعتفا ( فازتغالا ) فرغم سراف لاش

 قایا رول وا مسا هفرطو ردهنساتعم قلآ وص هن وکر هلی لا ردعون انب هلیسسک ك نیغ (ةفرغلا) هفرغ عم هالا |"

 ىا

 هب وص جوار شفلآ هلفلاح ىلا هلیعص كنيغ (ةف رغلا) هدننزو بنع رولک فض یعج هنسانعم لعن روند هناق |

 همام روند د هفارغ اک او زفلواقالطا فرضه وص لوا هق.دغل هرزوا روکذم جوارب ز ردلوف میا
 ىج ةيلع ىا ةف هلان لوقت رلرد هراورف هدیسراف روند هنکسم نالوا ریبعت قادراچ هفرغو هدنزو

 هدننزو درص رولک فرغو هلنوکس كنار رولک تافرغو هلیعف كنار رولک تافضو هلنیتمط روک تاق ]
 رونلوا قالطا هکلف یحندیو روند دا کلا وا یرکدروچ نکرد روید

 كن هف ض هدنن زو قاطن( فارغلا إل ردفدا رم هدل وایانعم هلا هفرغ هدننزو هماغ ( ةفارغلا ژ هنسانعم هعباس ءا

 هلاک لاق رونلوا قالطا هکچل وا و رول وا درفم فارغ و ردقجهل وا وص شغل آ بولیردلاط هلجوآ کردیم[

 اتلطم لصالای وونلا هنس هلکن | ندهرکت هکروند هب هک هدننزو افك (ففرغلا ) عض لایکع یا فارق 1

 هکو و روند هفلزاسو 4هردنق هدننز و ریما (فیرغل رغل ار روند هثیش قجهلآ هنسن بولی ردلاط هلیسیدنک

 RAEN E هدنګا لوو ةضيغلا ىا فیرغلا دما هک لاتا ززد
 نوسل و ا هبسرول وا قلحاغا سنج هو هتلوروت لجن قیس لو ربا یی كرف [ 

 ندنراجاغآ لسو "لاص اضعب و روند هبامر واو هکو ندنسنج قلزاسو یتواریصح و لاه روند ید هغ غ |[

 ردندنیعبات یلیدلا نب فیغو رد وسنمریغ هکر دیم نام دامر فيغو روند د هام زار قیص نالوا
 جاغآ قص یدو هدننزو هننفس (فه رغلا رو کو ه هغ وق ولن زاق دوخاب هب هغ وق لوي فيضو

 مف هکروند هشياق یرادقم شراقر شک ندنیشیم و روند هنسهنهک دوخاب و

 راردنا | نزم هلشموک و نوتلا ییکو شم بو زرو راس نر ار بر 2

 كخاطرب هدندرو ريمون و روند هنتوا ریصح لوق ىلع رددآ كجاغا فیعض سنجر هدننزو عذج (فیرخ) |
 هدنساج یسهلبق رصعا نیغ ( هشغ دوم ) هلباه رارید هغ ضاک | هکردراو وص ر هدنتعم كن او رددآ

 نيتك هکروند هبویقلوش هدننزو روبص (فورغلا )رداع هکردثراحنبا هلناحف ( هف رخل ردیعما تشرار[
 دوخاب ه هغوف لوب یک فیرغو دیلاب اه ؤام فرعی تناک اذا فورغ رب لا هل وا رونلآ لبا لا ییوص هلقلوا |

 هلا طساو هدننزو دادش فا َرغلار) ءالل ذخالا ربثک وا رببک یا فیرغو فورغ برغ لاق روند ه هخوق ا

 قوچ وص فارغو ردیعما یسرف كسيق ن ءار و ردراو اضف كلویرب هدنرزوا رددآ ككرهنرب هدننایم همصپ



 ج علا نیلا لصف ]سس

 ا

 ۲ سر و ةبطع لاق رمل اوا نایفز رددآ لجرر ندنسهلببق ةانمن دزا

 كغ رکیا بوروک شوخان یب ورشم دوخاب یماعطرب هب رسک رابع (فابعلا )و (ةفابعلا )و هلناصت :(ناغملالو
 ۱ لجرلافاع لاق رونل وا لابعتسا ید هدهنسن راس هک رول وا ه O تو لکا هکر دهنیسانعم |

 1 | ههرک اذایناثلا و عبارلا ب تابلانم افابعو ةفايع و ابافیع و افع هفت و هفاعي امه رغ یف لاق دقو تارشلاو ماعطلا

 شوق هفابع و ردسا هدنزو هباتک هفایع و رد ردصم هدننز و بات :ک فابع دیوار هب رشا موا هلک اب ۴۱

 عاضوا یمهلوقمیرورص و لوز و ینت وص ویک !كشوقالثم ردنتداعبایعا داسا كاا لافت و یطت هلرعسف

 ةفابع اهفبع ارطلاتفع لوقت راردا ماشتو لافت هرز وا یرلاضتقم قفاوم هن راعز بودا رامتعا یتلاوحاو

 یک هفابق م ع تارعالانب هفایع" نفو و روند ه هفایع لها ( فباعلا امم رجز اذاییاثلا بابلانم ۱

 ۳ ERE هن رز وا كنهنسارب شوق هدنز و ب تما) رردا انتعا تیاغب ردص وصح لع

 ۱ ندروب زر قانع هدننزو هبع (ةفيعلا) فوعت تفام ىف ةغل افبع فیعت رطلا تفاع لا ردهنسانعم كعروح | ۱

 | كن راترىضح دنع لا یطر هیعش نس ة ریغم هک يع و هتموح یا "یش ر زایبطلا ةف ن لاق ا

 hae هلکمالا را ردا تو اقبط ید وس ەد ع كنوناخ دسع ول ردعقا و هدنل وق ةفعلا مرحن الو وبسا

 | هحرو رد دارم كمرزما ه هسغول لوا مدو یکیا اب مدو رب نوناخ یلک ما رخآرب نوعا قلج " یرللو

eفرم هلدبع وا سد یدنل وا قالطا دفع ندنعیدل وا بج وم یها ی ناعهتسا ر  

 | لوش هدننزو روبص (فویلال ردیشات ندنروصق ضح یراکنا هلساونع ةغعلا تر نکلو 2 ةفیعلا

 | وه و هعدیف ءاسملا مشی یا فوبع ربعب لاش هل وا را تويل وقف یوص نکیا رس وص الاح هکر وند هب هود

 | وخ كئسفت نونرکیا ندهنسنره هدننزو نامت هاب دیدشت (نافیعلا ردیعما كنوتاخ رب فویع و ناشطع
 ۱ ىلا ههارک هقلخو هبأد نم یا نافتع وه لاق رونل واریبعت سنن و نکنرکیا هکر وند همدآ نالوا یتداع و

  صوصخ هرابرع ةدیرطلا و هدننزو باصم (فایعلا روند هنرابخ و هدیزک تالم هلی رسک كنيع (ةفیعلا)
 |یدنلوا رکذ هدشاب لادهدیرط و یدنل وا ناب هدنسهدام هکرداصیملاةبعل فایع لوق یلع ردبعل هن وک یکیا
 | تفاع اذا م وقلافاصا لاق ردهنسانعم قل وا زا بوترکیا ندوص یراوط كمدآرب هل رسک كنهزمه (ةفامالا)
 اذا لج را فاتعا لاق ردهنسانعم قفت وط یغب زآ لوب هدننزو لاعتفا (فاتعالا) هب مشت ف ءالا اود

 كفلکوی هدنزو جرحدن (فرتغتلاژ و هدشنزو هحرحد (فف غلا چ ۳ زبجلا نيغلا لصف یو رفسللد "ور
 ۳ هدننز و باغ (فادفلا) ربکت اذا فزغتو لجرا فرغ لاق یک ف رطغتو هفرطغ ردهنسانعم

 کرک نالوا قوج ییوو < ناک ا اڑا ر رشد هغ رف نانل ازت نوغزوف لوق ىلع یسەغرق

 a 3 روند هچاص نوزواو هایسو ردبلع لجر ر فادغو هلسک كنيغ رولکنافدغ عج روند
 | حالم روند هندنول نگ(فذاضلا)لدوسا یا فادغ حانج لاش و اونا لب و شا فادغ رعش لاقت روند

 تمن ليتم (فدفلا ) هنسانعم فادح روند هنک روک یک هدننزورنم (فدغلا) و (فودافلا) هنسانس

 ۱ هالسرا هدنز و "فحش ("فدغلا# ةعسو بصخ و ةع یا فدغیف م ھ لا رد هنسانعم شيع تعسوو هافرو |

 ۱ لوالا باسبلانم افدغ ءاطعلایف هل فدغ لا ردهنسانعم كمزب و ۳3 و قوچ هلیعف كنيغ (فدغلال روند
 | لا ردهنسانعم كمروبلاص تودقراص یرغوط هن زوي یس نوناخ هل رسک كنهزمم (فا دعالا) رک ا اذا

 ندقمرارق هکر دلهعتسم دن انعم كمرویلاص ینسهدرپ تللط دکر و امهج و ىلع هتلسرا اذا اهعانق ةأ را تفدغا

 دایصل فدغا لاش ردهنسانعم كم مس غآ هرزوا دیص دات هلودس ج را اذا لبللا فدعا لاق ردنرابع |

 لصاتنا اذانالا فدخالاقن رد ةنسماتمم كىك ن دید ییردنکردا ناتخو اهلبسا اذا دیصلالع ةكبشلا
 2 ىا ف قرج (فادتخالا) اهعماج اذا ام فدغا لاق ردلمعتسم هنسانعم كلعأ عاجو ةلرغلا

 (فوضرغلاإ هعطق اذآ بوثلا فدتغا لاق ردهنسانعم ك سابل و اربشک ایش دنم دحا ادا هنم قدعغا لا

 رونل وا لک | هکر وندهکیک قشمو نانل واریبعت كل رکوقادرطق هدننزو روفصع هلا هم داض (فورضفلا و

 هدنزو چ |كنسيراقوب كغال وق ونال وا هدنسیغاشاكسکو کو یرلج وال راوکیا ویکلترکینرغی و یغشم و كنور

 وللوص ولغاص هدنندن یشاق درآ هلبسهنر وا كن رعس ه اد هژتسهش هش 6نافوضرغلا ) یک رلکیک قشموب نالوا

 یراکدبد نییساي هدننز و جرب ز هللو ( فنرغلال رد فیضارغ یعج كفوض رغ روند هجاغا یکیا نالوا طوب رم ۱

 (فوكش)

O ۰ 



 > ۸۱۷ زی

 كنهزمه ( فانعالا إل قفر دض فنع هعضو ىف لاش روللوا لامعتسا قرهلوا سا فنعو 4 قفر ماذا

 هيلع تفنع ییعع هتفنعو هتفنعا لوقت ردهنسانعم فنع جد رانو هدننزو لیعفت (فضتلا) و هلل رسک

 ٠ (فشلا) ةدشو فتعی همالاذا هفنع لا ردهنسانعم كلنا شازرسو مول هلتدش و فنع همدآرب فرع و

 بوکرب هلقفرال یا فینع نالف لاق روند هسراف نالوا رونلوق هلتدشو فنع یتآ یکیدن اماد هدننزو ریما

 ۱ (ةفنعلا) دندشیا فینع رسو مالک لا روندهتیش درس ولت وشخاقلطم و هشی ورو درس و هزوسد رسو لینا
 ًانم تالذناک لوقت روند هغلشاب یکی ه هنسنرب هدننزو لاعتفا (فانتعالا) و هلنیتض (ةفنعلا)و هدننزو هفرغ
 یدنل وا لاعتسا ءدنعقوم مسا نکیا ردصم هنسانعم فانتا فانتعا هداروب اقانتبا یا افانتعا و ةفنع و ةفنع
 قلاب ههنسن رب و فنعب هذخا اذا مالا فتتعا لاق ردهتسسانعم قعوط هلئدشو فنع یشیا رب فانتعا و

 هنڌن یا هفتتعا لاق یدنل وا رکذ هکردهنسانعم قلاب ندیکی و هّأدتبا اذا "یشلا فنتعا لاق رد هنسانعم
 یکیدلعب لوق یلع ردهنسانعم لهج كمالتب فانتعا و راردبا لیدبت هنیع ییمزمه هکردهگ ینب ةنعنعو هکر د حراش
 بوروک هبرک ییهنسنرب و لع ه هل نکی لو هانا وا هلهج اذا هفتتعا لاق ردهنسانعم كمنزوا رهیطب هب هنس

 كلکش وخان بوی وا هجان یساوه كرر و اه رک اذا ضرالاو ماعطلا فثتعا لاقب ردهنسانعم كف رکیا |
 سلحلا فتتعا لاقب ردهنسانعم كمن ود هفرطرب ندسلح و یتقفاوت ۸ یا ضرالا یتتفتتعا لوقت ردهنسانعم |

 كنیع (فنعلا) اهفنا یعراذا یعارلا فنتعا لا ردهنسانعم كلا یعر راج شمافلت وا زونهو هنع لوح ذآ

 هلدیدشت ك واوو یعط كنافو كنيع (یفنعلال وهلبعض كنافو كنبع (ناوفتعلا) ردهنسانعم ادتاو لا لن ل
 ان سس

 هبایش ناوفنع ف كلذ ناک لاق روند هنلّوا كنماکنه یتفاطل و تج#! لوق ىلع هنمدقمو لوا كنهنس

 لانمرکد وص هلناصف (ةفنعلار) ال وافال وا یا افنعافنعیا اناوفنعنوج رګ مهلاه وهتج#! ل واوا هلّوا یاهوفتعو | ست

 هفلتخم (تفنتعلال رون د هنغلا را كنطخ یکیا كنالرت ولنک او ررودن ودیتمرکد هدقدنقوط وصاک اروند هنخرج |

 اهفاوتال ضرا یف تناکاذا ةفلتعم لبا لا هیمارب هرانآ یساوه كرب یرلقدل وا هکر وند هرلهود لوټه |
 هدننز و فوج (فوعلا) دصاق ربغ یا فثتعم قیرط لا روند هلوب نايل وا یرطوط هدنن و فلتحم (فتتعلا ) 1"
 لاش روند هلام و هتسانعم رک ذ روند هلسسانت تلاو كناش و كلاح یا كفوع من لاق رد هنسانعم ناشو لاح 2

 وک رو ظحو لح یا فوع هل لا رد هنسانعم هرهب و بیصت و علاطو تح و هفص یا هفوع وه |

 هلبلط هعط هک روت دهن السراو رددآ كاطر و ردیدآ نصر و كىدلایافوعلا حاص لاق روند هس ورځو |

 دیقت ورا لزوکب ود هز وک بوروک هجوا یی یشاومو با ود و رونلوا قالطا ځد هد روق ون وهکیدزکب بوق
 همدآندا اکو بسک بوکح كما نوجما لابعو ةيعرلا نسح یاهباف فوعلا نسخ هنالاق روند هکلیا | ۳

 لزا هفوع "یداو تعي یدلیا دارا یوق رم مالک و رع هلکلیا عانتما ندعلست ف وع هدکدلیا بلط یروب نم ۱
 نال وا یریکتسد فوع لوقیلع رارول وا داقنم و عیطم یک لوقاک !یسهلجب هکایوک هلغلآ هکلت رز فوع یا 1

 هب هض رام ضعب هب هسک مان هيما ن ریهز كيع ریما مان یاس ا نب رذتف هدنف وا وا راد یم ن ا یز دی بعکن ب فوعدامندفوع هداروب دوخای ردراشلیا داربا هدنفح یروب نم مالکه لغم وا یتدام كلنا لق یراریس

 هک ارعالافوعو ردرایعپات ید زالاثراحن فوعو یعشجا تالامن فوع و ردندیاعصا یعجشالا تلامن فوع و ۱ یدلیا هّوفت هدنقح یروب نم لوق هلکعرب و یخدل وا بودیا بلط ندفع یروبزم هلغل وا یوادع و هتک بف |

 كمنروچ هدنرزوا كتهشالب كیوصای كنهنسن رب یف شوق فوعو ردرلتدحم "وعلا ةيطعو ردبوسسامریق |
 تفاخ لاق ردهنسانعم قع وط بو ود كردا دوو هدن رز وا بویل رآ هغل وا هدندصف قعوف کا دوخای ْ 9

 (فوع واأل عوفولا درت یضمالو ددزتتهیلع تماح اذاوا فیطاوا ءالاوا ىلا ىلع ترادنسا اذاافوعريطلا
 0 ا ۱

 كنالسرا هدنز و همام ( ةفا وعلا وەدنىزو مام (فاوعلا ]و ردفوع ما یسشید ردیس هنک كنهکرکچ تارا | ۱

 ۶ ۶ ER یعیدل وا تای رفظ تانک اقلطم و روند هب دهط یکیدلیا لکا بولو قرهارآ بوشل وط هدراهح

 (۱۰۳ ) * یی *



 > ۸۱۳ جح

 فکعلاق ردهنسانعم قملنق بونل ورکو فنکتعایا دصسلایف فکع لاق رد هتسانعم كاكا بودا فیقوتو
 مارآ هلسفت سبح هدلحم رب دوخاب لابقا هب هنسن رب هشيم رولوا عجب ندنظفل فک ام فوکعو ران اذا لحرا
 Ole کرد هعاد و نا هدننزو دادش (فاکع)) نوفک ام یا فوکع موق لاق رد راهسک ندا

 (فوکعلا) ردیعما لجرر ورک )دمت زا فکع رعش لاق روند هچاص قجروبق هدنن زو فتک
 كازید رهوج ه یزید (فیکعتلا) روفضم طوشم یا فوکعم رعش لاقت روند هجاص شلروا تولار ط |

 تکعلاق ردهنسانغم قفل زیق جاصو رهومجا هيف من اذا لوهحا ىلع افیکعت مظنلا فکع لاقت رد هنسانعم

 لا ردهنسانعم قلاق بونلکا هلسفن سبح هدرب رب (فاکتعالا# و هدننزو لعفت (فکعتلا) دعج اذا رعشلا
 یعجب روند هنع راوط هکردمولعم هلنیتعف (فلعلا) فکعنا لقتالو سی اذا هيف فکتعاو لجرلا فکعت

 (فلعلاردندن و یرهفولع كنارا وخ هف ولع هدنن زو لابج رولکف العو ر ولک فالعاو هلی كنيعر واکه فولع

 | ندش رب یر هکر وند هبک | وکه چن رب فلعمو رونلواریبعت تالع و روخآ هکر وند هن رب كج هع كراوط هدننز و دعقم
 هکردزاوطنا هدننزو باتک(فالعلا) روند همدآ ناتص هدننزو دا دش( فآلمل الر ار ولو | هدنلکش هرب ادو هجو رنآ

 "مهلا لمش ×وہشا دنع هلا یصرروثن دیج ردل وا یدجوم ادا رد وسنم کا رانالاب یربا یراکدد هیفالعلاحر

 یسهسک | فالع ضعبلا دنعو ردشلنا دا ربا ارَعصم هلهخرت ریغصت هدننبب + افکوم هیلع "نیلعلایرت » افعلج ازانک
 هقلعلاش ردهنسانعم كما اچ هاب کسدمال و صف كنيع(فلعلا) روند هنالا نالوا كوي كن یسهنرواو

 (فالعالاچ اها اذا ةبادلا فلع لا ردهنسانعم كمر و مدارا و واک هب زنش اذا یناثلا بابلانم افلع

 كمرب و شع یجباخا ممط و اهمعطا اذا ةبادلا فلعا لاق ردهنسانعم كمر و م هراوط دون هل رسک كنهزمش
 تلکا اذا ةبادلا تفلعا لاق ردهنسانعم كم م راوط و هفلع ج رخا اذا طلا فلعا لاقب ردهنسانعم
 ریثکبلایا فلع لجر و راج لاقن رونلوا قالطا هده هسکلوک | ازاحم روند هرا وط نکهب قوچ هل مک كنيع

 فیذحت و نفد هغاربط بر وشوبد هدنتقو رولوا هیبش هنغارپب مزوا یغاریب ردیدآرصثرر صوصخ هنع و لک الا
 | كنهفولع هلنیت (فلعلا)و هلیعض كنيع فلعلاا) رارونللوق هنر هکرسینآ هدماعط ول هکرس هرکصندکدلیا
 ۱ ۳ هلک ًاتامیا ةفولعلا عیب وه لاقت روند هنکج هب و هنع راوط هدننزو هروبص(ةف ولعلا) ردیعجب
 اهبحاص ناکاذاةفولع ةاشوا ةقان لاق روند هلو وق دوخاب 4 هقان نالوا هدرورب بونلع هدوا بویلرویلاص

 شارتانو قلصت هدننزو روفصع (فوفلعلا) ردهنسانعم هف ولع هدننزو هنیفس « ةفياع))یعرلل اهلس رب الو اهفلعب
 | فوفلع جش لاق روندهمدآ رامتخا وللیقو ےل یدوج و و "نسم فاجیا فوملءلجر لاق روند همدآ هجوق

 هکر ولوا فصو هن هقا لوش مانسلا فوفلع و روند هنآ رفیآ نامزدو یراو روند 4 یراق هحوقو ینارعش ےل یا

 اهناکماتسلا ةففلمیا مانسلا فوفلع ةقان لا هلوا هدنزرط شلیکج ملک رزوا هک اب وک هلوا جاپوط یکیروا
 (فلعل ال ن سلاریبک یا فولع میش لاق روند همدآ هدرولناسوریپك هدننزو لحدرج((فولعلا) ءاسکی ةلَعسم
 ر هل هاش مانی رم ليقع هفلعو زد:درغم هفلع رولوا ماش هات زا هکر وند هنشع كنجاغاےلط نو ورق

 ثرالانب ةفلعو ردیعما یرد كنيجراخ مان دروتسم هفلعو ردشلطا لا ردایتنامز هنع هللا یضر باطما ن رع

 ردیعما كن رد یهنلآ لاله تاق كسر نالوا ېڅ رکسعرس هدهیسداق هغق وو ردندنس هلسق نایذ هواعمن
 ردذاش یسهین ٌلیعفت هدانعم و و هفلع ج رخ ادا ممطلا فلع لاق ردهنتسانعم كم یاغا مط( فيلعتلا)

 | قلاب شع بولیکو د یراکچپ كنجاغا ملط فیلعت و یدنلوا رکذ هر زد ندناب لاعفا نالوا سایق ارز

 شفلوا نیست تیاغب هلکلسب يک کرک هدننز زو ههظع(نفلعلالدقعو هدرو ران اذا طلا فلع لاق ردهنساتعم

 هنوبق نالو شرور هد تن نیا هناس هدننزوربما (فیلعلا# ةنمس یا | ةفلعم ةاش لا روند هنویق

 هراعتسا و و هنسانعم هباق رونل وا قالطا هنداق ها هدننزو هفلتح (تفلعتلا) ةف ولعم یا فیلع ءاش لا روند

 راوط فالعتسالا) ردشغلوا هیبشت ه هاد ندا لکا بوکج قلتوا ندنکلع هکردشفلوا قالطا هلیهجو ||

 هدننز و ذهنق( فصعلا ةن اب فلعلا تبلط اذا ةباذلا تفلعتسا لاق ردهنسانعم كم هتسبا فلع قره ارقوا
 افوصعو افصعراصلا روند همدآ شلاق یروشوق یک كنکد ندلازهو فعض هدننزو روبنز (فوحلا)و

 یراتهجوف هلکن و یژنک | روند هرودو قیرآ شلردشق وص هن رب یرب یساضعا قشغاق یسهدوکو الازهاسبابیا
 تاکرح كنیع (فنعلا) لخادتمریصفیا فوصع و فهع لجر لاق ردهدناز یول هدندنع راضعب و رونلتفص

 ۱ سمایلنا بابلا نم نیعلا ةثاثم افنع هب و هيلع فنع لاق رد هنسانعم كلا قلن وغوب و ثالدرس هلن وکس كنون وی الث

۱ 
1 



 ۸ا9
 ندحابف ر ردتفص یب 8 فعهدنزو سا (فیلا دف قبوا ع سضلاف مقجا | اذا اي الا فع ا ر
 اتام ناشی یچج ردهفیفع قنۇم ى ک ءابلا ردءافعا یمج روند همدآ ندا بانتجا و بهر ندمارحو |

 "فع ییعع لجرلا فعتسا لاش ۳۹ قمروط وربک بونقاص ندحابف و مارج یدو (فاغعتسالا) |

 سيلا لالا تقعتسا لاقت رد هنمانمم یل آ ییسهلوقم قلتوا كلرهبل ربع بویلفو هلیلد ندنرز وا قاربط هادو |

 9 تفع نالوا ف لصا دو هدننزو لعف 6(فقعتلا) هل ةیفصتسم بالا قوف هناسلب هنذخا اذا

 اذآنالف ففعت لا هنسانعم قعاب تفع هلعنصت و فلکت رول وا لامعتسا نوجا "فلکتو "فع ییعع ففعت لاق |

 .(فانعالا) ةفافعلا برش اذا لجرا ففعت لاس ردهنسانعم كما یدوس نالفقاب هددمو ةفعلا فلکت
 !مرکصتذک دما یرواب هددجو افیفع هامج یا ااا لاق ردهنسانعم كعا سفنلا فیفع یعدآرب هل رسک ك نزم |

 ۱ نا اددشمو ارفصم (فیفع)) ةفافعاذ تراص اذا ةاشلا تفعا لاق رد هنسانعم قملاق یسهیش دوس رادقمرب

| 

۱ 

 بزم نب وا ردفیفع یردارب ردندلاحر ریهاشم دیګ ن فیفع و ردنداعصا رد کیا

 | ندنرات رطح رک ا قیدص ردندتسعبات هدننز و ریب ز فیفعلا ناو ردنداصصا ردهدننز و ریما دوخاب ریبز فیفعنب ۱

 رد الاق ه رکصندک دما یروای نی نکا هکر وند هدوس نالق قاب هد دم هدننزو همام( ةفافعلا )ردشلنا تب هاو رو کک |

 | وندا زسل و و قآ هکر دبعا قلاب عونر وروند 4 یراق هحوق و ردهنسانعم هفافع هر كنسع (ةفعلا

 هتيم اذا هتففع لوقت ردهنسانعم كمروحا یتسهیَ دوس نالق هددع (فیفعتلاز) رول وا هیبش هنت ذل خر دل

 هنقایاهنافع یلع ءاح لاق رد هنسانعم تعاس و تق و هکر دبفدا رعو هدننز و نا هل رسک كنيع «نافعلا فال
 هدننزو ناتک «نافع)) ءاودلایا فافعلا برش لاق رونلوا قالطا هاود و جالع هدننزو باتک (فانعلا

 یزو رول وا فرصنم و ردفمصنم ریغو و رد رردب كن رات مضح هنع هللا یض ر ناقک صاعلایانبنافع ردنداعما

 لس نب نافعو ریبج نت نافعو رايس نت نافعو قرهلوا بوسنم ريغ یدزالا نافعو هل راتهج قلوا نالعفو لاعف
 رایدلیا ثیدح تیاور یناملا نامنع نافع وا و ناطقلا بلاغ نافع وبا و ر دندباصا ریصلا نب نافع و ردرلثدحم

 فعفع لاق ردهنسانعم كم فعفع هدنن زوهلزلز (ةفعفعلا روند هنشع كنجافا | حط هدننز و رفع (فععلا» :

 وادتیاضیمای فاعتلوقت ردهنسانعم كلا یوادتو جالع هدننز و لعافت ( ةفاعتلا 2 اذا لجراا
 جدو (فافتعالا) یلوالا ةیلخا دعب اهبلجا ىا كتقان "فاعت لوقت رد هنسانعم قغعاص را رکت یدوس كناویح و 3

 سیبلالبالاتفتعا لاق ردهنیانع«كع بول آ لر هبل ری بوکلس هلبلد تهل وقم قلتوا ندنرزوا قاربط 4۱:
 أ رول وا ردصمفقع و یک بلعت روند هبوکلت هدننزوفقس (بقعلا )هل ةینصتسم بارلا قوف اناا وا

 هاو یو جاتح و ریقف (فقعالا)ل هفطع اذا یناثلا بابلا نمافقع هفقع لا هنسانعم كک وب یکیا بوک | ی هنسذر |

 فغا "ییارعا لا روند ه یود شارب اب و هر و یتلصت و ِتفابق دنو چاچ قالغا فقعا لج ر لاق روند ۳

 یک لاکنچی وا اكاد ومده يک ن هدنن زو ءارچ (ءافقعلا ]ل روند هراهنس یرکوب هفرطر و یرک او فاجیا ق

 كتوا سنجر ءافقع و ردف رح ندنوب تل آ یراکدشا ریبعت ءاوقع ربع الاح هلوا یرکوب یمیدنک و بولیرویق
 رغصم رار د جد ءافیقع اک او زلوا ینایز ه هود بودا كاله نمد نوبق رولوا هیبش هنغا ریپ فدس یارب کردیا

 هاکنآ هکر ونیدهکنکد یرک | یک ن اکوچ یوا تاک ا هنامر (ةفاقعلا ) هلیس هی ِ

 یربقایا بولوا ضرام ةن راقایا كنم نوبق هکر ددآ تلع رب هدننز و بارغ(فاقعلا)رازکچ بوک | ییرالا د كجاغآ ]|
 فاقع اهب یا لج زا ةفوقعمو فقام ةاش لاق روند نوبت شما خوا هنتاع فاقع فوت ر و (فاملا)رولک

 ىدج كنعوت لزق كنهحرف نافقعو رددآ عضومرپ هدزاچو ردتعاچج رب ندنس هلسف هعازخ هدنن ز وناغ ( نافع ا ق

 ولتا هلیس هين رغصم (ناقیقعلا) رد رلنانلوا قلخ ادتا دارم ندرانو رد ززاف یدچ كنع ون هايس هک ردیعما
 هدر هم بکن هدننزو روبص ( فول رووا هدرا هنا وو هاتی روکا ی ژک او نوز و راغب و 0 ۲

 كلیک  (فقعتلالو (فاقعن الا هلوا رولیغاص یدوسكلنا نکلا نکر ولیغاص هلغل وایرک | هکرون د ههم لوش ۱
 رد هنمانعمقم و قبل هلی وکس كفاک و یصق كنیع( فكعلا )ج وعنا یا فقعت و فقعناف "یشلا فقع لاقیرد هنسانوم |

 هنکع لاقب ردهنسانعم كلی حالصا بوراکوا ییهنسئر و هسبح ادا لوالا و یتاثلا بابلا نم افکع هفکع لاق

 دل دی لاقب ردهنسانعم كلا لابقا هرز وا تموادم ه هنسنرپ هدنزو دوعف (فوکعلا) ها و هامراذآ
 رادتبا اذاهلوج موقلا فیکع لا ردهنسانعم كالا نارود هدنسهروچ كن هنسنرب و ابظاوم هيلع لبقا اذافوکع
 سپج ینسفن درب هدا و بو رادتسا اذا یو هوا تراقب و رادتسا اذا لتقلالوخر ريطلا فکع لاق اذكو



 a ۸۱6 روح

Ê .دننزو لعفت 6 تفیطعتلا) یدنرا اذا فاطعلاب فطعت لاق ردهنسانعم كغرو لاشو قفلغاب ءادرو قفشا ] 

 ادر همدآرب یورو اهانت اذا ةداسولا فطع لاق رد هنسانعم كلتا تاق یکیاو كکو یکیا یهنسنرب خدو |

 ۳3۳12 گیرم ناوسین وزو عرف (ةفطعل ۱ هلافاطع هتلمج یا یی و هتفطع لوقت ردهنسانعم كلیا

 كّیع هدرلنو روند هجاغا یغیدشمراص كن رللوق هعصآ و رون وا قالطا هفجنو یرلفدنللوف بودنا نوسفا
 ا رز مرا هرللاد هکروند هن راج وا كن رللوق ريصآ هل رسک كنیع (ففطعلا) رد اج هد هل سبک

 | یغارپپ هکروند هنتوا قشمراص یرلکدید ینشمراص جافا ةلناصف (ةفطعلا) روند هجاغا یرلقدالوط یتیرللوق

 | یتقورع ضعب هکر دندنسهصاخ ردنا یعریعسق رفص ین آوراقیچ بوشمراص هراجاغا یک بیا زلوا یغادب یلادو
 | شعا ردناتبح هدقدنل واحرطهرز واتروع نایلوایت حب هتج وز بو ا نوسفاه رز واد رکصندکد کوی بول آ

 باتک (فاطعلا) تضبر اذااهدیج فطعت یا فطاع ةسظ لا رولوا فص وه وهآ نات بوک | ین و (فطاعلا)

 | فاطع و روند هلق و هنسانعم ءادر رونیدهلاش و مارحا یراقدنتوط یرقو ندلب هدننز ورم (فطعلا) وهدننزو

 ۱ هب هقان نالوا رونکج بویلزوا هرز وا ّوبهدننزوروبص (فوطعلا )روند هلاقش پو رازا وه هطوف و ردیعما بلکر
 | هلناعص بوراقیچ ندنسیروای هود شل وا لاله هکروند هیرد لوش هد دشت كوا وو ىح كنابّوبو روند

 | فوطعةقان لاقت هیلیانل رار د| بود |نبنح و لیماک| ووا ضرع هب هان دکب ه یسیروی» رکضتدقد رد و

 1 | هنقوا راق لوشو روند هغازود و هنابق شفل وا بدتر ندرلجاغا شلکو یکیاویرک او دمآزف بلا یلع تطعتیا

 ] دوخاب روند هقوانایلوا نع و یتمارغ لوق یلعهیلباج ورخ قرهل وا راف هلکلتا لیم هرز وا رق وا راس هکروند
 | یرک ای دو (فوطاعلا لروند هق وا نانل واجارخا و لاخداتاعفدلاب دوخایرون دهقوا نانل وا عاجراو دررارکت

 لئام هرزوا راقوا راس هکرون د هنق واراق لوش هدننزودادش(فاطعلا )روند هغاز ود و هنابق عونصم ندراجاغا

 كراقوا هکرون د هق وا لوش لوق ىلع روند هنق واراق نایلوا یتینعو یتمارغو هیلبا حورخ قرهلوا اف هلغلوا
 ردع داخ ن فاطع و ردیعما یسرف كنرکیدعم نن ورع فاطع و هل وا شلاق درفنم هلک ليم هفرطرب ندنذخأم
 | هدننز وریپ ز(فیطع)) افشا لوط یا فطع هیف لا رد هنسانعمقل وانوز وایرلکپ رک كمدآرب هلنیتصف(فطعل ۱ )

 نامه ینو و هلوا راشعا قیروآ هل رنک اكب ییرلهشوک هکر وند ه هب ع سوق لوش (ةفوطعلا) ردیلع لج رر |
 | فطعو روند نافطع هندناح یکیاروند هنا ر كئیشرب هل رسک كنيع (تفطعلا) رارونلوق نوچ ا قم آ هناشن |

 | ردلعتسم ءدهلیصف كنيع هدنوب هتعراقنع یا قيرطلا فطع نع عنت لوقت ردهتسانعم قيرط ةعراق قیرطلا |
 | رظن وه لاقت هنم و هنسانعم بنج رونل وا قالطا هنای فطعو رونل وا قالطا هنسهشوک كناب سوقلا فطع و |

 اضرعم اریکتموا هقنع ابو الوا بلقلا عساو تعب لابلا "یخر یا هفطع ینا ءاح لاو بح وهیا هیفطعف |
 | هنلوص و هنغاص تا ینعب ةربسیو ةنع ینلت یا هیفطعیف سرفلا ج رعت لاق و ضا یا هفطع یتع ینث لاق و

 | طبا رول وا قالطا هغتل وق فطع و ردیسهویش كت | هدرورپ شمتبچ ندروخآ هکهتت ید: رو كر هلبکو ی بولیکا

 رازا هکندنظفل فاطع تالذکر دعج یدنل وا رکد هکندنرلظفل فوطع و فطاع هلی كانبع (فطعلا)ل هنسانعم ۱

 هن راقشمو یزو تعط ك زا و برمشم معالم هکر وند هن واح لوش هدننز ورما (فیطع)۱) ردعچ ردهنسانعم |

 ] (ةفطعلا) اهلربک ال عاوطمةنیل یا فیطعةأرما لاق هيل وا یس هاش كفلکو ی اعطق هدندنکب ول وانابرهم و داقنم
 | ردن و اریثکت ددشترول وا فص و ید هدرفم روند هرلیاب نالواشلک و بولیک اك یراهشوک هدننز و هیظعم

 | نس هلجج هلتهجو بولیقاب ه یرواب هقان هجن رب هکرول وا هاکو رونبد هرهقان ولدوس نالوا شلگایكن هن رار وايو
 اذا ىلا فطعنا لاق ردهنسانعم قلوا تاق یکیا و كلکوب یکیاهنسنر (فاطعنالا) رارولا ینیرادوس بوغاص
 ۱ (( فطاعتل | هانم یایداولا افطعنم لاش هنحاو زوتتدمرب جافروو کوب هیس هی , لوعقم سا (فطعنملا] یا

 ES ۱ | یشاب هسکر یو ضعب ىلع مهضعب فطع اذآ وفطاعت لاقت رد هنسانعم كلبا تقفش تعفش و رهم هن ر یر هدنز و لعافت
 | فطاعت وه لاق ردهنسانعم كم روب قرهنلاص لوق ىلع قرهروا هجو ېک شوخ رس هفرط یکیا قرهدان وا |

 | لچرلا فطتعالاش ردهنسانعم كمن رو هاد ر هدننز و لاعتفا (فاطتعالا )رت وایداهتوهسآر ثل رحاذا هتیشم یف ٠

 | هیلع فطعب نا هلأس اذا هفطعتسا لا ردهنسانعم كلطا زان تقفش و رهم ند هسکر ( فاطغتسالا) یدترا اذا

 | ندحابق هل رسكك نبع (ةفعلا )ل و هلیصف كراع ( تفاغعلا) و (فافعلا)ل وهل د دشت كنافو ىف كنبع ( فعلا])
 ۱ لوالا بابلانم ةفعو ةفافعو افافعو افع لج رلا ةفع لا ردهنسانعم قمروط وریک بودا يهرب ندنام رو |

 ۱ ۳ ۵ *ووس هد.« ھی دوس هدهک ی ی ا فع و لیخالو لاو "تفک اذا
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f ۸۱۳ قم 

 ردقب زا در نا یهواءیلا ضیقن یهو ةفتسنع چرا تتسم لا )994 یز وتوآ بو
 كنيع (فوشعلا) لعف ملو هب "هاذا ريا ف فقسع لاق ردهنسانعم قلاق ب ویلشیا نکیشلیا دصق هشیار و

 لک ا الصا هنسیدنکهکروند دن لو هدننزو نسحم (فشعلا) روند هرجش شع روق هلم كنه نیشو
 یک یکیدلیا لوانت هلیعز لتاق مس بونلوا ضع هذولا هنا عا یود هیلنا لکا بوئلوا ضرع هنسف یکیدلنا
 یرلکدروتکب وت وط ندناب نکیاقلیا و هلک برف لک این نکیٍلامهیلع ضع یذلا وهو افثمانفض تدج و لوقت
 فشعم رعبلا اذه لاش هيلا لکا یني رافلع یلها یسهلوقم ه راو كلدركحو جنوب هکروند هه ود یثحو

 هلکلیا لکا هنسف عالمان لبیک كم زمه (فاشعالا)رعشلاو یونلاو "تقلا لک ايال لا نم هبءاحام لّوا یا |

 بوغا وخ ندهنسنر و ین ان ملو تضم یا هنع تفشعاف هتاکا لوقت ردهنسانعم قلوا هتسخ بونرکیا 1

 ردهنسانعم قلوا نسکسمو فورعم هنسنر و هرکاو هرذقایا اذه فشعا ان الوقت ردهنسانعم كم رکیا |
 «اداص و ىف كنبع ( فصعل ال كل فشعب ناک اماما تبکر دق لوقت و فرعیام یا حق مایل فشعیام لوفت |

 هبح لک |عرزک یا لوک ام فصعک یلاعت هلوق و هنسانعم عرزلا لقب روند هنغاربپ نیک | لوک ز ونه هلینوکس ۱
 قلو با ام ذخایر وکو ا یدل هدنلکش نیکآ شلاق یناعص نامه بون یسهناد یلیف باعصا ینمی هنت قبو

 ینعب مالا هتلکا قروکوا یدلبق یک یراقاربب نیک | شلاق زسهناد بونلآ یسهناد دوخاب ینعب هبف "بال و# " 

 هنتشاتعم كمګ مدقم ندزعشلیینیکار ول وا ردصم فصع و یدلبق یک یاریب شل یبیدنرټ بودا لک 8

 ولتدش ك لپ هدنزو دوعف فوصع و فصع و لرد نالبق هرج ادا یناثلا بابلانم افصع عرزلا فصع لاقت ۱

 راکو بشك بوکچ كماو تدتشا اذا یناثلا بابلانم افوصع و افصع ع. رلا تفصع لاق ردهنسانعم كم |
 یانعم هکر دلهعتسم هنسانعم كلبا لاصبتسا یرکسعغر و مهل ب بسک اذا هلایع فصع لاق ردهنسانعم كليا

 لاقي رد هنسانعم لک یرغوط هفرطر و متکلها و مې تبهذ اذا برملا مم  تفصع لا ردنوخأم ندل و | ۱
 عرسا اذا لجرا فصع لا ردذوخأم ندینات یانعم ردلمعتسم هنسانعم و و لام اذا ؛یثلا فصع ق "

 اذا ع رزلا فصعا لاق رد هنسانعم قفلقارب هزات و لوک ب ویلغاب هناد زونه نیک | هلب رمسک ك نە زه (فاصعالا) | ۱

 كلبا لاصیتسا یموقرب و تذتشا اذا م.رلا تفصع لاق ردهنسانعم كعما هلتدش بونلیاق ليو افصع راص
 اذا لجرا فصعا لا ردهنسانعم قلوا كالهو مهم تفصع ینعع برا مهم تفصع لاق ردهنسانعم |
 كنوبق ندنصرح هب وص هود واعیرس ماذاسرفلا فصعا لا ردهنسانعم كل بوک هلتعرس یک ل یو تله | ۱

 لوح ترادتسا اذا لبالا تفصع لاق ردهنسانعم قمت زو قاربط هل راقایا كره ود لیرف لیرف نسهروچ ۱

 نشود بولیکود ندنسهلبنس نکا شمرارص هدننزو هسانک «ةفاصعلا) بارلا رش یهو ءالا یلعاصرح بلا
 (نفیصعلا نینلانم لبنسلانم طقسام یهو ةفاصعلاک | وراصف ةراغلا مهتأطوو لاقب روند هن رابوچ نام
 (فصاعلا) رولوا هدنجما كنآ هلبنس ردنرابع ندنراقاربب شفلبوط هکرون د هنغوجق نیکا هدننزو هسینک |
 | ندا لیم بواص هبناحرب اقلطمو ضرفلا نع لئام یافصام مهس لاق روند هقوا ناباص هتععرب ندهناشز ]

 هنناب كحراش » ةدیدش یا ةفصاع و فصاع مر لا روند هل نسا د دشو دنت هفصاع و فصاع و روند هثیش

 یاعت هلوق و ردهدنل نم مس هلصاصتخا فصام رولک تافصام كن هفصام و فضاوع یعج كفصام هروک |

 روبص (فوصعلا# ردزاح هنسانعمهبف فوصعم نعي لوعفم نعم لعاف 2. رلا هیف فصعت یا هک فصاعموب ین :

 لاق رولوا فصو هنشوق هودو ههقان كاچ كبو دشایا فوصع عر لاق روند هل نسا ددشګب هدننزو

 ردنا ردک روند هن رامات وط نکا شل هلیعص كنيع (فوصعلا) ةعبرس ىا فوضع ةماعنو ةقن |

 هلدتبسانم یګ ر ناحوف هنسانعم روځ روند هرلهداب و ردیعج كفصع فوصع ارهاظ ردءهردکی درفم رد هلنیتصف |

 یا ةفصع رمضل "نا لاق روند هنتسهحئار نالیاب هفارطا كنارش هلیعف كنيع «ةفصعلا) ردشفل وا قالطا

 یا ةفصعمو فصعم ع. ر لاق روند هل نسا ددش هدنرلنزو هنسحم و نسحم (تفصعلا) و (فصعلا) اكر
 یناثلا بابلانم افطع هيلا فطع لاق ردهنسانعم كليا ليم هلئوکس كناطو ىح كنیع (فطعلا) ةددش

 یکیابوک | یهنسنو و قفشا اذا هیلع فطق لاش ردهتسانعم كلا یلدا رهن بوکس ما ن هکر 1 ۲
 رارکت هرزوا هسکرب و اهان اذا ةداسولا فطع لاق ردیعوضوم یانعم هکردهنمانعم كع تاق یکیاو تاک و |

 هنع فطع لا ردهنسانعم كمنود ورکو هيلع لج اذا هيلع فطع لاق ردلمعتسم دنسانعم كليا هلج

 اذا هيلع فطعت لا ردهنسانعم كلتا تقفش بویکسسا ی دوب هدنزو لعفت ( فطعنلا) فرصناو عجر اذآ



 -# ۸۱۲ و

 نیزه (فیزعلا لو هدن زو فذح فعلا ) لیلخ ةلخ ىلع تش داکیال یا فورع نالف لاق راردا قالطا

 تکنلس لره رولیدیشنا یک قلصیص هحاب هدرلهترب اهنت هد رل هک هکروند هن راسس كنس هشاط ی هدننز و

 هنسیدل روک راکز ور فرعو لیلاب زوافملا ف عم سرج وهو "نجلا توصیا فیزعلاو فزعلا اهيف عمي ةزافم
 یتاشلا بابلا نم افنع نالف فزع لاق هنسانعم قلوا هدنقارغتسا برشو لکا اماد رولوا ردصمو روند

 ۱31 ووا اا یک ا رطص هارهتوا یزاغ وب دنا توم كنهودو برمشلا و لک ال ایفا ماقا اذا
 | هدولب یحهدلروک هجهتسهآ ههزودر هدننزو داذش (فا رعلا)) تولا دنع هت رجح تزن اذاریعبلا فزع لاق
 ۱۲ د ا ا اه ت کردیسا كغاخر هدانهد دوخان قلتو قر هدندرو دعوت و روند
 مان جا دلا ةنام وح رد داوص ر هدندرو دساون (فازعلاقر ۱)ا یدنل وا قالطا هلغل وا رولیدبشیا یسیدلوج
 دن زاس هلک كيم (فزاعلا) رولیرا و هب هندم ندنآو هلع مانفرط ندن آو لحن نطب ندنآو کا ندعضوم

 دوخای فزعمدوخی هرز وا سایقریغ هليل وکس كازو یصفكنيع ردفزعیدرفمیکبابر و رومنط و یان روند
 | تورض نع روننطلا و دوعلاک یهاللا یا فراعلا بورض هاهلا نالف لاق هدنرانز و هسنکم وربنم ردهف زعم

 یدنل وا هیعستهلذل وا رونلسس یسدشاطنچهدنآر دیدآعض ومرب ورود ه هدنناوخ و هدنزاس (فزاعلا) فراعلا

 | ندا قل زاب هلقتهدا وهین وب راضعب هنسانعم هینا روطماجزوند هنیجرکو ک یراکد د شکمد هلیعض كنيع (فرزعلا
 | فا لا ردهنسانعم كقشيا یتسیدریشخ یتلموق هل رسک كنءهزمه (فانعالا رایدلیا نایب هلا نیج رکو ک

 | فدع لاقب ردهنسانعم قعاص ندلوب هليو کس كنيسو یصق كنيع (فنسعل۱ا) نامرلا فیزع عم اذا لجرا
 | ردهنسانعم كقك ايلا ىلع زسلو فسع ضعبلادنعو لدعو هنع لام اذا یناثلا بابلانم افسع قیرطلانع
 ۱ یمدآ رو لظ اذا ناطلسلا فسع لاقب ردهنسانعم كما لظو ةياده ريغ ىلع هطبخ اذا قي رطلا فسع لاقي

 | بوروک یتسهلوقم یتمصم كالتفچ كمدآ ر و همدختسا اذا انالف فسع لاق ردهنسانعم كلا مادختسا
 | رد هنسانعم كلا قلداغ را همدآ رب و اهرما مهافکو اهاعر اذا مهتعيض فسع لاق ردهنسانعم كمروت یتشیا مامت

 | بول وا لحول وا هلغهتیچ هضراع یرلکدد لرڼز ندنعون روا هدنزاغوب كن هود و هللعاذا هلو هيلع فسع لاق
 | سفت لعف تولا لغ فرمثا اذا ریعبلا فسع لا ردهنسانعم.قمولوص راه راه هلبارطضا ندنسیدنتص
 | لوقتروند هب هساک وب و تولایا فسعلا امهنيب قرف لاقت رونل واقالطا همول وا فسعو هترصح فجرف

 | رد هنسانعم كلا كلسسعهرز وایقمردشارا هنسنربدوخاب هسکر هرچا دصک و ملا حدقلا یا فسعلا نم تب رمش
 | قعاص ندلو ید و هدنزو لاعتفا (فاسنعالا) ةبلط یغب "ستعا اذا افسع لیلا فسعب نالف لاق

 | فستعا لاق ردهنسانعم كما مادنهسا یمدآ رب و هنع لدع و لام اذا قیرطلا نع فستعا لا ردهتسانعم
 قیرطلا نع فسعت لاش ردهنسانعم قعاص ندلو جد و هدننزو لعفت (فسعتلا» همدکسا اذا االف

 ةدنزو بارغ (فاسعلا) و هلناصف (تافسعلا هل اذا هفسعت لاق ردهنسانعم كلعا لظو لدعو لام إذا
 تج زلصتمب و دبا لح ول وا هلفصف بوقیج هدنزاغو كنهود هکر وند هض رم یراکدد لروبنزندنعون زوا
 | فاسع و تافسعاهب یا فساع ةقان لاق روند ه هقان التبم هض مم نانل وارکذ (فساعلا )ل رد ول وص هلبارطضا و
 ا ینعب نانلوا تناعتسا ندمدنکو ربجا یا هلفیسع وه لا روند هداغرا هدننزوریما (فیسلا)
 بیوصت یت وا هب ناهتسم بودا هتطخت یی هس وب حراش+ هنسانعم هب ناعتسم دبع روند ه هلوکن ایارب هنشيا
 یتفلداغرا و كلشبا یتشیا كمدآ رب هدانعهوب فیسع و رول وا كمدهلوک نالسنللوف هشيا بول وا مدحت هکردشلنا
 ردل وعفم نعم ندفسع نالوا هنسانعم مادنمسا دوخاب ردلعاف نعم لیعف ندفسع نالوا هنسانعم كما
 (فاسعالا) شوق هنفرط هنندم هکردیدآ عضوم رب هدهفاسبم هلخرم يکيا هب هکم هدننز و نام (نافسع

 سفن هربعب ذخا اذا لجر لا فسعا لاق ردهنسانعم قم وط یسمولوص مول وا یتسءهود كمدآرب هلنرسک كنهزم*
 .دیدشلمب همالغ ذخا اذا نالف فسعا لاقت ردهنسانعم قمردناچ هتمدخ و لع راوشد یتسهل وک هسکرب و تولا

 ام اد وءاوشع طبخ لیللاب راس اذا لجرلا فسعالاقن ردهنسانعم كمزکب وشل وط ندلر وک ایمل یلع یتق ودصک و
 ج ریمدآرب (فیسعتلالریبکلحدقلایف برشلا مزا اذا نالف فسعا لاق ردهنسانعمقلوا رچما هلبا هساک كوي
 *یشلا فسعنا لاق رددنسانعم كلوب یکیا (یاسعتالا) هبعتا اذا هفسع لا ردهنسانعم قمارغ وا هبعتو
 | هجر حد هلفاق (ةفقسعلا )م ولظ یافوسع لج ر لاق رون دهراکمتس و ملاظكيهدننزورویص (فوسمل )ف طعنا اذا
 رداق هغمالغآ هلغمناقيط نکل بویلید یمالغآ لوق ىلع ردهنسانعم قمالع هدهدام قح هیلغآ و هدنزو

 ( بویل وا )



 -آ ۸۱۱ = تب

 ۱ هدندنع كفل ۇم ار هيات كادوا ةف ع+اعصخ ةف رع علمالا ةفرع+ رد ی د نی ورفلا اس» هک اس ةف رع

 ردعتا اب امرخ سنج رب هر صف لنهزمش (فایالا) یدلنا اافتک | لا رانو ندنغیدل وا هبنشم نوا

 یاهروک هننای كحراش × رونلواق الطاهر وس عقا وهدنبب نهج هللا تنج فا صا ورد هرز وا ی رن لات عجب

 رددا رم یسیلاعا كاج و روس عقا و هده ج و تنج “اب رەرانتىق قا

 | كنا ه.لخن هیت هدندرو هلهسون فا عا و ردت رابعندنلئا واد وخاپر ونل وا قالطاهراراکز ورندیاب ویهندکسکو

 هدنزو هرم عمرغفارعاالو هلبرصق كالا ویمض كمال( تبل فا عا لو دیس راغاطتصاب لزق یخاریط هنو
 | یدنکو روند هماناد درع نانلوا یبعت لی هکر دفص و ندهفرعم هدنن زو ریما (فیرعلال رد راعضوم دن رب |
 وه لاقب ۷ یا رونل وا قالطا ه هسک نالوا صصخ ونیمم هک یتیرالاعفا و لاوحا و لاحر كنموق ||
  کروند هنیقنثموق لوق ىلع نوجنا یکیدنلپ تایر ونل وا قالطا هنر كموقر و هباطتصا فز ەي ىا مه ح

 دسر هدهعظع 4 بهم ندا اضتفا و بودا تیش# و تی ور لوا یعوقخاصم ورومارول وا نود ندر ىسەاب

 هو ميل مهجر یا مو فیرع وه لاق ردقجهلوا یسادتکو یحاص زوس كموف ردنا تجار
 | تکنم او کل هن راراذکر اک هه اشاندنآ ردربما هکیرلهد رکر سه رز وا یسهدعاق برع ەك ردح راش + سشرانود

 ۱ تیم رد رلبعبات نزام نب فیرع و عی رس نب فیرع ردنداما فیرع و رونل وا قالطا فیرع هنس هه اشاندنآو |

 هدننزو هفاطل (ةفارعلا) رد عاش یو "یسلدنالا دیلولانب نیسح مساقلاوا فیر ملا نا و ردس اف و عاشمشج

 | اف عراص اذا یثاثلا و سمامنا بابلا نم ةفارع فرعو نالف فرع لا ردهنسانعم قمل وا فیرع هنموق هسکو

 | کرد حر اش+ةفا رعلا لعاذایناثلا بابلا نم ةفا علج را فرع لاق رد هنسانعم كطا تالنهاکهدننز و ه اتك( ةف علل
  ندییغلالدتسان عال دا رح هکر ایدلپاریسفت هل ران دا اعدا بیغ لع زی اس وهم راضعب هدننزودادشرر دفا رع هنهاک |

 | ن فیر و میهارا نب فیزعو مهرد نی فیرع ردن دا هدننزوزیبز (فی صر زد و هدنددص كمر و ربخ |

 | ردندنپسف یلاجر توم مضح دبا نب فیرعو ردنداضعا فیرع نب سیق نب تالام نب ثراحو ردراثدح كردم |

 | رع فرعام برعلا لوقت هنمو روند هک ندم کیه دوار لا یهنسن رب رنک كنیم (فرعلا)ل |

 | (ةفرعلا ]ل ربص اذا ینأثلا بابلا نم افرع هلفرع لاق ردهنسانعم لمصت و ربص و اریخا الا یتفرعام ىا ةرشاب الا |
 را هدو كنآ هدننزو هلحرم (تفرعلا) ةفرعم يا ةفرع اهني لاش روند هک هب میک كنیم

 یدرفع روند هن رار نالوا نایابع و رهاظ هدهرظنم كنهرهج هلرصف كيم (فراصلا) روند هر ییدت
3 

 0 روز را ی اح RS اج ولا يا شراب ا

 فعو هلا ۵ هف رع لاش ا كمردلب (فیرعتلا) هفع ۳9 اذا شرفلا فزرفا لاق دداا

 فّرع لاق ردهنسانعم العا: وف و هوم ور لتط مسالا فرع لاق ردهنسانعم قلقهفرعم یم دوك |
 | هدننزوباشیشعا (فا ر الار رون د هنعض وم هفق وهدنافرع هدننز و مظعم (ف ّرعلا) تافرعب ا وقف و اذا جاحعا |

 ققهغلاط كسکو كسکو ایرد و شل ًاهتاذا لجرافرورعا لا رد هنسانعم قاب بونلرضاح هرش هکر

oi: :یک" ؟ییل نالتربص ندنکلروک ك یرلجاا امرخو هجازیا تست زا سر "0  

 | ىلع عفترا اذا زا سا رده بام نشچ )و

 aK ادنعام تف رعت 2 ی كليب RES هدنزو لعفت ی ۳

 | هتلم وا هنع تفصنا و هبف تدهز ادا یتاثلا تابلا نم افوزع هنع یسفن تفنع لوقت ردهنسانعم قفص وا

 و انااا وناص واد وخاي ندا ضار عا كباچ ندوتسف کر دفص وند روک ذج یاننس هد ز و روبه 8 ۱

 | فوزع هزساف و نان وق هلادندل اد یک یشوفیاحو زن باب ویل وا تباث مدنتبح ماقم مدار هلتهج وب روند |



 > ۸۱۰ زن

 | تافرعو یدنل وا تبسن هاروا هلغلوا نکاس هدنافرع ردندنیعبات عابنا هک یفرعلا دادش نم لفنز و هدننز و "فرع

 بجاح نیا هکرد حراش » ردهببش هدلوم مالک یراکدد ةفرع انلزت كرابص ردق و یدرفم هرز وا تصص كنلخف)
 دچ دفع ےل ا وردفاضم اکا هفرع مو هکدتن ردرللئاق هنغیدل وا تافرعو هف عیلع كموف رم فقوم مالعا راسو

 نقوم كفرطرهو ردیلع كفقوم لوا تافرع رکو هفرع لک هصالخ ردس* یغیدلوا دلوم یثیدح
 عیاذ هیعابشا فلا هذهلك طسو هکهت ردلقم یخد یتلوا هیعابشا ینلا كنافرعو ردشفلوا عج هلبراستعا

 هلب رابتعا هددعتم لاح تافرعو هلروب نم موب هفرغ ندنمالک كموحرم ینامرک یراخ حراشو × ردعیاشو |

 مما ندهفرعم هدنزو روبص (فورعلا) و (فراسلا) یهتا رولوا دافتسم قلوا یعمآ لروک ذم فقوم
 ردراذوخأم ندفرع نالوا هنسانعم زبص هکروئلوا ,قالطا همدآ لمحمو تباث و روبص و یدنل وا کد هکرد رااعاف

 هنسانعم فورعم فراعو روبص یا فورعو فرام لجر لاق ردمهفنم ندنراتراشا ضعب كفلوم هکهتا

 ردهنسانعم فورعمو مرکو ناسحا (ةفراعلال فورعم یا فراع ما لابش ردیلباقم رکتم هکردلمعتسم
 فورعمو ناسخا دوب هلی كنيع (فرعلا) ناسحالا و فورعلا یا ةفراعلا هنم لات لاقي ردبعج فراوع ۱
 هکردصسا كيش نانلوا اطعاو لذ و ردهنسانعم اه“ و دوج و هفورعم یا هفرع عزا اه زاقت ذی جلخ |

 لاقن روثل وا قالطا هنجوم كناپرد و هیطعب وهلذبام مسا وه و فرعب هفک ء الم لاق روئلواریبعت هیطع و کریو

 رکن دض یا فر امن لاق ردیلباقم رکن هکروند هشلیپو هکعب و هفت فرعو جوم یا میظع فرع هب رګ
 هنیسلپ كن فرعو افامعا یا افرع مهرد فلا یلعهللوم هنم و رولزا مسا ندفارتعا نال وا هنسانعم كليا رارقاو

 ردیدآ عضوم رب فرعو هقنع رعش یا هفرعو سرفلا اذه فرع بیطا ام لاق ردتغل هدهلیعط كنار هدنوب روند

 درص رواکف ع یعجج ردزناح هدهلیعض كنار روند هناکم كسکو و هغلموق كسکوب فرعو ردیلع لجر ر و
 نرب و شع مدقم ندراراس لوق ىلع ردیمسا كنجاما امرخ سنجر فرع و هدننزو لافقا رولکفایاو هدنزو |

 | فولق جافافرعو راربد ځد موشرب هکردیجاخا امرخ سنجرب هدنسهکل وا نیرح دوخاب روند هنجافا ایرخ |
 رولوا عج ردهنسانعم روبص هکندنطل فورع فرو روند هنترص نالوا كسکو  كفلموق و روند هنجاغا

 رول وا عج ندنظفل فرعا هدننزو رجاو رکذیساک ردهدننز و ءارصص هکرولوا عج ندنظفل ءافرعو "یصس اک
 طلا ءاج لاقت هنمو ردراعتسم ندسرف فرع ردلیتسم هنسانعم یلاوتو عباتت و ی رد فرو "ی اک

 هگافرعتالسرلا و 9 یلاعتهلوقهنم و لیقاعباتتمیاتالذک افرع اف عم وقلا ءاحلاش و ضعب فلخ اهضعب یا افرع

 ] ةعبر هلیعص كنيع تلذک 6 فرعلاوذ إل فورعلاب لسرت انا دارا وا ةعباستتم تلسرا ةكألملا یهو

 ردندنلسن كنآ باكا فرعلا یذ ةعببر نب نادیع نب ةعير هکردسقل عرضا فاّوط یذ لئاو نب
 روب کروند هرب ترص یدازوا نوزواو روند هناکم كسکوبو هغلموف كسکو دوب هدننزو هف غ (تفرعلا)

 | نالوا هدنفلا را هنسنیکیا و تبنت ةلیطتسم ةزراب ضرایا ةرشک ةفع دلبلا اذهیف لاق هلو تبنم بویلواجاریق و

 | رولوا فاضم هعضوم رر هفرعو دح یا ةفرع ام لاقت هدننزو درص ردفرع یعچ روند هرونسو دح

 | لیلیو مانسلا ةفرمشم یا ءافرع ةقان لاق روند ۵ هقان ولکروا كسکوب هدننزو ءارج (ءافرعلا) رک دیس 3

 | یدنل وارکد هکهتنرولکف رع یعجب ردکر کق لوا یسیشید دارم هنسانعم عبضراربد ځد نالترمص هکر وند هدروق
 کروند هنالب ولجاصو فرعلا رشک یا فرعاسرف لاقت روند هلآ ناوارف یسیلپ هدننزو رجا (فرعالا) |
 32 7 یدنلوا کد هکر لک فرع ی هدکر ان و ردقلوآءافرم هفیص یاضتقممدنون نکیل ودلال وکو |
 "یدسالانافعنب یلعم ردنداعماهدشنز و ناغع (ناف عال رد دآ عض ومر و رددآ وص ر ص وصخ هدسا ونب هدننز 71

 یسهکرکچ قاح وا ه وکرب هدننز وناتقع هلنیت ممک (نافعر) و هلیدیدشتكناف و هلنیتعص (ناف ع ردندنیعبات عابنا
 هکردیعما كج و كچ وکر لوق لع رول وا هد هلا وظنع د وخاب هد هثمر قنا رول وا هببش ه هکرکچ لصا هکر دیعما
 كص اش یارک كنیع نافرعو ردیعما كغاطرب هلیمط كنیع نافرعو رول وا هدنرلقلموق ءانهدو حام
 [ هقناعمساعنلا و م لا ءولک + هتینکو یرکلانافرعینافک+ یلیا داشنا یرعش وبشا هدنفح كن هکر دیفما قیفر
 همدآ ندیاتلالد کاو نایب هلی رو مسا كئيشرب ناف عو ٭ هتفاحم نبا چلا هبرا تب و + هتان و هسرع هیرپ نابف ا
 هدنلز و ناشع هل رسک ك نیع ( ناق عر هیلع لاد *یشلاب فڙژعم یا ناف موه لا ردزاح هدهلیعص كنيع روند

 | هفرع نالوا ايدو یدنل وا رکذ هکر دیعج كن هفرع هدننز و درص (فرعلا) ردیعما یراق یکنچ هروهشم رب ۱
 ۱ * نانقلا ةف ص هراص ةف × رونل وا قالطافع هنعومج رول وا نیم هلبتفاضا یرب ره هکر ديم! ثاعض وم چ وا نوا ۱

 (ةرع)



e ۹ رس 
 كنفرو هلا لسع ءام راربدیماجرب هدیکرت هکر دیس تابتیراکدد س وطيف هدینانوب ور عجل 6 تیمار

 كنا رو ىق كيم (ةفرعملا) ردعفاد یتلعناقر برشنوک ید و عفان هنتلعءاسنلا قع برش نوک ق رق نخ وبطم
 لاترد نما كلم ذات خو هر ناتار کر ۱۵
 قرف هدننب تفرعمو لع هروک هننای هد راصب كفلۇم × هلع اذا ىناثلابابلانم انافرعو ةف عو اناف عو ةف رعم هفرع

 راکنا یلباقمكنو زول وا صخ ا ندنموهفم كل ۶ هلغلوا ترابعندکلعا هارب دت یني رثا و رکفت ی یش ر تفرعما رب زرد راو

 هالاعت قح ندنهجوب ردهنسانعم كلب هللا ینزج هجو هفرعم و كل هلبا یلکه جو لعو ردلهج ىلباقم كلعو
 ردلعتسم هنسانعم كلا رارقا نافرعو هفرعم و + یهتنا زفل وا دعت لع هب یلاسعت قح كلذک زغل وا دانسا هفرعم |

 هازاح اذا انالف فرع لاقت ردلعتسم هنسانعم كلبا تازاح و رفا اذا هل فو هبذب فص لاق یبک اعا |

 ڈالا هضعب فع هيلع هل هرهظا و ه تابا فا دح هجاو زا ضعب ىلا "ین نلارسا داو % ىلاعتەلوق اسلا ارو ۱ ۰

 نسل فرا انا مهلوق هنمو ضعب نع ضرعاو هضعپ را هانعهوا تلعفام ضعیب ةصفح یزاچ یا ةففح | 1
 لاش ردهنسانعم قغرف یسیلب كا هلی كننع (فرعلا)) هقف او اع هتلباقهالو كلذ “لع نخ ال یا "ی لاو |

 یلاصعتساوپ ژکانکلنوسل وا شوخا و شوخ روندهب هما ر فرع و هفرع رج اذا ل والا بابلانماف رع سرفلا فرع |

 ندههب رک هار تسونال وا هحار دب نعي » ءوسلا فرع نع ءوسلا كسم زحجمال « لئلا هنمّو ردهد هار شوخ | 1

 هب یردنایل وا یتیحالص هتغاید رونل وا برضءدنتح ه امد ورم نایل وا كننم ندنلاضا مث اتصال و زلا و رک | 1

 روش دوخاب رارریارببعتیت وا كوع هکردنابن یرلکدید مامن لوق یلع ردیدآ تاب سنجرب فرعو ردشفل وا هییشت |
 نابچ یراکدد هفع هده سک زا فو رد سنج میس | رونل وا قالطا هتان نابلوا ندنراجانا دشیمو بول وا[ 1

 ردهنسانعم كم روسقوجنییعسق بیط وه ةفرعلا تحرخاذا افرعلوهحا یلعلج را فی لاق ردهنسانعم ققیچ | ۱

 جم ریاةببطةفرعلاقب روند ه ها ر هدننز و هرم (ةفرعلا)) بيطلا زاك | اذا عبارلا بابلا نمافرع لج را فرع لا |
 ردزیاح هد هل رسک كنيع هدنو کام اک هنسانعم لاؤس رولوا مسا ندفارتعا نالوا هنسانعم كلثا لاؤسو |

 لاعتفا (فارتعالا و "فکلا نطابق جرختدحرف یهو ةف ع هب لاقت ا ثداحهدنسایالا هکر ونن د هنابچ هن وکر و

 ردهنسانعم كليا رارقا و هف رعبل رخ نم یهلءاس اذا موقلا فرنعا لاق رد هنسانعم قمر وصرخ نوچلا كلت هدننزو |

 لاق رد هنسانعم كل وریص اذا مالل فرعا لاقت رد هنسانعم كليا تا وریص ه هنسنر و رفا ادا هب فّرعا لاق 8
 ر دوما هسک رب وداقناو لذ اذا نالف فژعا لاقب ردهنسانعم قلوا داقنمو مارو وقوع اذا ثلا فزعا
 هب فژعا لاش ردهنتسانعم كليا تلالد ه هنبفزر و هناشو هعساب ینربخا یا "ىلا فرعا لوقت ردهنسانعم كمر و

 کی

 راکنا بويعا لوبق كعرشو لقع رکنمو هیلیا نیسحت یئآ عرش و بونلوا لاردا هلبا لتع هکرونل وا قالطا هلع و

 ین هم کی ةبمکن اکسم نب فورعمو ردیعما یسرف كن هتک مان "یرضافلا لس فورعمو ردنرابع ندلع ىكيدليآ ۱

 ردراثدح نو رخ نب ف ورعمو دب وسن فورعم ردهدنق و یغیدنل وا ان دید هدننامز شیرف هکر ديما رامندنا انا ٤

 یل رشدق م نالوا بّرحمقایرت ردفراعتم هلا ی رک فورعم میش ردندتما رابک هک یخ رکلا نازریف نن فورعمو 0

 نربز (هف ورعم) ناسحالا یا فورعلا لها وه لاق ردلهعتسم هتسانعم ماعنا و ناسحا فورعم و ردهددادغب |

 یمن زوقط كن ها یذ هام زسضرعت فرح و هلاصق (ةف عمو ردیعما رف كن راترضح هنع هللا یضر ما وعلا |

 كجاخ هلناصف (تافرعا) ردعونع ندفرص هاب راتلع تنلعو تدناق ردین وکی وقو هدنافرع كجاح کردن وک

 هدانم یشات ندنمش و یرهوج ردهفاسم لیم یکیا نوا هب هکم ردنسا كفقوم یرلکدنا فوقو هدهفرع مو |

 مالسلا املع | وجو مدآ ترضح هلج زا رایدلبانای هدانه وجنس رج وارد شلات ود ردعضومر ال

 هع لوا هل راظافراعتو قالت هد روب نم عضوم نامز دعب و لوزن هفرطرب یرب ره هدنراکدلیا لوزن هضرا ندننج

 كام e وم هن رات رض ح مالسلا هيلع مها ربا مالسلا هیلع لیربج دوخاب یدنل وا هيم تافض |

 رد هیعهآ ث عاب یزاکد ند * تف ص تف رع + ید هار ات زون لب راغ ماهفتما و د 4 فرعا تفجا * هدن راکدلیا |

 ینبدل وا شغل وا بیبطت هلا هبط عار ییعی فیرعت کاب وک هلغملوا ریظعم دسدتم ضرا هموقرم ضرا دوخاب | 1

 لوق نت بل نداق مون و زفلعج هلغل وا ےسا هرز وایسهغیص عجب یظفل تافرع وبشا و ردهیعمت ببس |
 هدنرخآ ار زردفیصنمو و رول واهدنسه اتم دحا و ی هلبیسح یغبدلوالئا زن اما ارز هدهسرول و مچهرزوا |

 ان

۳ 

PA A NOT Oی ۱۳  

 ESE UNA T ی ۱ 1

 )۱۰۲ ) * ی *

 روند فص هدنتبس كنافرع و ردهدنلّرنم را وو ءاب نالوا هدنرارخآ كن رلهلک نولسم و نیلسم قر ءات نالوا |

 اطم



B~هک ۸۰۸  
 الكا ماعط هحیوط اقلطمو اهف یتعع ماعطلانع هسفن فح لا ردفدارم هدلّوا یانعم هللا فوم و فح

 مدآرب دوب هلبرسکكنءزمه (فاحالا)ل عبشلانود لکا اذا نالف فح لا ردهنسانعم قلاق هحراب بوی
 ضدرقلا ىلع اهربص اذا ضیرلا ىلع هسشس فحا لاق ردهنس انعم كليا تش یتسفن هدتمدخ هتتسخ
 لاقت ردهتسانعم قلغیرآ یراّوط كن هسکریو اهلزه اذا ةباذلا فحا لاق ردهنسانعم ققلعیرآو همایقلا و

 فن لاش رول وا فصو هلق ولسا شمار و الج یسولمان «فوعلا) مهیشاوم تفح اذا موقلا فععا

 فووجتهرعب لاقب روش هءود واتا زی فح و فوحمو لقصب ملرثاد یا فوحم

 لاق رد هنسانعم كلعآ تغارف بولیکچ نکردبا لک ا یاعط هدنزو دوعق (فوحلا فا یا نون و

 ردعضومرب هد ی "قش «فحاع» ردهلسقرب هدننز و رببز (فیحلا ون و ماعطلا كرب اذا افوح نالف فع

 روندهناویج وناسناشلاقیروش وق یک. ایکس عزا دراو روب ز( فوجن لالو هدننز ولدنج (فجعلا)
 رایراق هج وق یزنک | هلکنو روند هرودوب شعثقوص هنرب یرب یماضعا شمن ود هنس هروط قشآ یدوجوو
 انس لع نایلس ترمضح یم رسا ڭا رق قال وا روکذ مهدم رکن أرق هدننز و نو ريح («فولحص رونلفص و

 7 رد هبخاط یعا لوق ىلع رده رق نانل وا رک ذ هدنس هم رک هب الا دج ةلع تلاق و هدنسهصق مالسلا هیلع و

 | الاونیا افدع هلام یف انیصا لوقت روند هب هیطع هج ز آ هل وکس تلاد و یصف كنيع (فدعلا) ردم وسم هدنسهدام

 یطعا لاق روندهنع راوط هجزآ فدع وهلک ااذا یناثلا بابلانم افدع هفدع لا ردهنسانعم كلا لکا والبلق

 ارگ دم اک ردزناح هدهلنیتصف رونل وا ریبعت یتشاچ و قلمداد هکروند هکحدب زنآ كن و اناس افلع یا افدع هتاد

 ه یتاسنا تعاجو هنم ةعطق یا لیللانم فدع یضم لاقب روند هکولبرب نددهک هلی رسک كنيم (فدعلا )
 (ةفدعلا روند هلاحر هحراو هب یللا ندرفن نواو هلصا یا ادد غد لاق روند هنلصا كنهنسار و روند

 e لاق روند هکمکیرب و روندهلاجر هج راو هرفنیللا ندنواو هنلصا كثیشرب یخدوب هل رسک ك نیع
 روند هلوبز نانلواریبعت كاسکو کو ةعطق یا هنم ةفدع لاق روند هنس هچراب كنهنسنر و ما یا

 هدنوب روندهنرمط و هنکو کش هک بوروس هنیمز رز هرجشو روند هنج وا رسفاصص زر و هنسانعم هردص
 هکلنظفل فود هلی كنبع (فدعلا]) هلنیتصف رولکق دع و هدننزو بنعرولکف دع یعج ردا هدهلناصف
 6فودعلا)هنسانعمیذق ر تک اشا وراخ نشود هزوک هلنبتصف (فدعلا و رک ذیساک ردیعج ردهدنز و روبص

 | فادع روند هک هب ریحان نانا وا ریبعت یشاچو قلمداد هدرلنوب یک فدع هلیصف هل رلنع ( ةفودعلا # و

 | نم اش یا افادع و كي رکلاب افدعو افدعو ةفودع الو افودعاتقذام لوقت هدننزو بارغ روند ید

 | ندن وا دوب هدننرو بنع (فدعلا و فلع الب یا فودع الب هتاد لاق روند هنعراوط فودعو اقاوذ

 | روئد هنس هعطق و هنکولب كتيشر جدو و نس9 روند هلاحر هج راو هرفن ىللا

 الضف الیلق تقذام یا موبلا تفدعتام لوقت ردهنس انعم قغاد هنسن او هو و لعفت ( فدعتلا |

 | فودع نانلوا رکذ هدننزو روبص هلا هم لاذ (فوذعلا# ردعضومر هدننزوءارصص (ءافدع)) ربثک نع

 | ردهنسانعم كلا لکا هدننزوفذح (فذعلا) ردتغل كب ا هلا هلم و كن هیعیر هلا همجم لاذ رد هن رلانعم

 لاق رونلوا قأالطا هلناق رهز هدننزو بارغ ( فاذعلا ال هلکا اذا یناثلا بابلایم افذع ماعطلا فذع لاقت
 ار ردلعاف سا ندفذع نالوا هنس انعم قعاد كحهب دخ زا قلمداد.( فذاعلا إل لتاق یا فاذع مے س

 نامزیدوز واب هدننز وروفصغ (فوج رعلا)) مدا لک | هنسن كج هر وانغ یتعی اثیشقذا یا مویلاذنم افذام تلذام
 فاکالا روفصع هدننزو روفصع (فوصرملا لو هدنزو ساطرق هلا هلم*داص (فاصرعلا) روند هبهقان

۱ 
۱ 
۱ 

 فاص ع لوقیلع روند هنیوچ یربا نالبقوص یروقرا هنغلارا یثاقلوا كنند واه كنود هکردهنسانعم |

 |جدوهو هفح هلکنا هکر ون د هشیاقو هریکس ماط وط ر ,دوخاب روندهریکس نوزوا و روند هب یچماق شرود ندرکس ۱

 هکر وند 4 یوچلوب تردنانل وا عضو هنشاق كن ره “ہود لحرا فیصاع و رد فیصاع یراعج رونل وا دن

 ندجاغا یکیالوق یلع راردنا دن هلا ریکس کر ولو را یا نشون ره راردنا نوجا كمروتکهر ر ین زاوکیا

 ندنسهروچ ك روا مانسلا فیصاعورونل واراوتسا وللوص ولغاص هنغلا را یم هنر وا هلیشاقد رآل رعسهکردن رابع

 فرشم و لئامیرغوطهزککه را نورب موطرطنا فیصاع و زدنرابع ندنفارطا كن راهغروبق هقرا هکردترابع
 روند هحاغا یکیا نالیفوص هنحاما كن رومد تفچ هلک كنع (نافوصرعلا) ردنرابع ندرلکلترک نالوا |

 الیطتسم هقشف ه ذجاذا هفص ع لا ردهنسانع«قمراب هنفلن وز وا بوکچ ی هنسنرب هدننز و هجرحد (هفص رعلا)

 ( فصرعلا )



 *یرج ر جاف ثیبخیا ف وزع و فزع لج رلاش هل واجارمتشرد و سفند و ملاظ و لخادتهثیشره و ابی و
 دمع خارفل هوا ل لاقف هدعب ءافلطتا ركذ مالسلا هيلع هنا ثيدملا ىف ةياهنلا ىف و ح راشلا لاق مرمشغتم مشاغ ضام |

 در نم ناک امیلع لوا ینلخ هلوق ییاطلنا لاق فلنا فلخ ولخ لنم فرم فیزبع فلت ةفيلخ نم |
 نیرجاهلا دال وا ىلع ةرطامو هنم ناکام فلما فلخ و هعم اولتف نیذلاهدال وا و یلعن نیسطا ىلا ةيواعم ن

 روند ه هقان زآیدوس هغی راع لوق ىلع ردهف ورنع و هغ رع ىئنۇم رون دهه ودكکرا ددش و دنت وزواب و راصنالا و

 2 2 ون هدلح مات ناطب فی تع و هطاتالابم ندرازآ ور جوالصاکر ون ده زدن رغ ون ور دد و ر

 |یعبر تابن هن وکر و هنسانعم كىد روند هب و رخت او ناو ا {J رد دآ كوصرب صوصخ هنتعاج |

 < ذتَسا | ادا فش لاق ردهتسانعم د و و هد (ةفرعلا) رول وا ولک اکت ناوابو یصی هکر دیعسا

 | كنم ین رطت شرطغت اذا لجرلا فرتعت لا ردهنسانعم كلبا یماعت ندهنسارب هدننزو ج رحدت (فزعتلاژ|

 ۱ اقا مو هدننزو فتن (فتعلا  ترفعت دض لجرلا فّرعت لاق ردهنئسانعم كفش رفع تزفعت ر ود دض |

 یک فدع هل رسک كنيع (فتعلا و هفت اذا یا بابلا نم افتع رعشلا فثع لاق رد هنس اذعم قلو لقا

 هدننز و هجرحد (ةفرعل ۱ ةشاط و هنم ةعطق یا فدع و لبللا نم فتع یضم لاق روند هکولبرب ندیهک |

 دودج و تالف ناتو اه ادم یاب ( ةبفرعلا) و ( دز رضا و جرح دن (نرعتا وا

 "یا ةّفر و قر و فرح و ةفرح همالکی ف لاق روند هکتوس دیدن زسنوغیوا و نيلاق یکنوط وا ییدرفالو |
 | رنراب ندکمالشیا هرزوا هجو یسانمو قبال یشیار هکروند هتیلهاانو هغلنادان نالوا هدلعو ر

 | عورشقفتا امغیکز ستپسانم و زسلوم هشیارب و هیف قرخ یا فرح هل لکی لاق یک یمن و یرکو یرک | قوا الثم
 ىىقلاچ بویع رو تیم یو E علا هذهام لا روند هکلنا مادقاو |

 نر حل و هتعرسل ةالابم ةلق یا فرح و ةيفر عو ةفر هبف و یثلا "فرج لج لاق رود هشبوروب هنالبا ال

 :هارکتسا بویفلشوخ هرزوا هسکرب اور ی و كاب یوریکت یا الع فرح ها فوت ردهنسانعم : كمك

  EEایش باهیالو ه وهرکب ام مهكر ناک اذا مهيلع فرجت وه لاق .ردهنسانعم كليا ليم یءدام ییدلیا |

 | زون د  هجنرق ولقایا نوزوا لوق ىلع ردیدآ كجوب ربو روند  هقان هد ورو تسج هدننز و روبنز (فورګلا) |
 ا كنهفرح (فراعلا) و (فیراحلا) روند د هف ورع روند ه یراق هج وق و رونا وار ببعت هم رق ولت
 رهدلا لاش رونلوا قالطا همانا بئاو و ثداوح هلتب-سانمو روند زدن تج رد کرم رد راعچ

 تتش ىا دفرابق و رطلا فن راحم مهتذخا لاق رونلو | ۵ انکندر طم تدشو ندا وا یا فراحم و فراغ وذ

 ان تفجو ةاشلا تفجم لابش رونلواریمت قلی را کرد هنسس انعم كقک ییزو كند هلنیتصتف فصل 2
 ىج ردش ؤم ءافحم ردعص و نادر لم یاس (فعالاو تفعص و اهن بهذ ادا مان عبارلا بابلانم

 | یّدض ینوب زفلعج هرز وا لاعف یسهغیص ءالعفو لعفا اریز ردهززوا سایقریغو و هلرتمک ك نع رد فا ا _
 e رابتعا و ءان هرزوا یدض اضعب یهغیصر رابع ارز رد هد رطم و و رلیدلیا ان هرزوآ ناعم نالوا

 زلوا لخاد ثینأتءتهلوعفنالوا لعاق ى £ 6 الا رد هدم باسات هرز وا هشدص نالوا یتنوم كقىدص

 | ندتالصاح و ريخ ءافحم و قاقر یا فاح لاصن و قبقر یا فحما لصن لاق رونل وا قالطا هنر هقفوب فحاو |
 | ناتفش لا رول وا فضو هغاد ود ك زا هج هتفوب و اهیفریخال یا ءافح ضرا لاق روند هرب هرهب نیو یراع

 وک سم نب هقلادبع و ردندنیعپات هکر دیس هبنک بیسن نب مره اف وبال ناتفیطل یا ناو اف |
 .تارغ (فاهلا) ردندنسامما نامزورهد و روند هن زورق لهجو ا هدنزو باتک( فاعلا ]) ردندنیعپات عب 1

 ییماهت نا كندنک زونههسکرت هدنن زود وعف (فوحلا و هدننز و فجر (فعلا]) دعنا امرخ عونرب هدننزو

 .u یسیدنکه لا راثا هنسفن نوجما قم وط هج وایمدمه و قیفر دوخاب نوجما كلا لک !مدآجاز نکیاراو

 ۱ وهو هنع اهسبح اذا یناثلا بابلانم فوتو اف ماعطلا نع هسفن نالف فح لاش ردهنسانعم قموقیل |
 | كلنا تمیلت و صیصخت یتسفن یدنک م دآرب هنتمدخو راعت كن هتسخ و هلکا وم ا اعباح هرثویل هش ا

 هذخااؤي ملو هنع لقحا اذا نالف ىلعهسفن فج لاقب ردهنمانعم كما لی و مضه بويعا خام یاب

 | دن ویشو عضو ترکی و یا مایقلا و صدر لا ىلع اهریص اذا ضيرملا ىلع 4ف فع لاق ردهنسانعم

 ۱ اؤ ریک هزانک ندهسکرب و اهلزه اذا لوالاو یتاثلا ایل نم اف ةبادلا ع لاه ردهنسسانفم ققلقراو

 (فیعتا) اهلح ادا هفت فح لا رد فا ققساوب یبف و هافاح اذا نلف هع لاق رد هدا |



 ب نیعل | لصف زو

e A 
 و لطاب ابق كناظ (فلظلا) اهعبتت اذا مهراثآ ةفظتسا لاق ردهنسانعم كقك بوشود هنزا كمدآر بهوده 
  HIفلظو حابم یا فلظ "ی د لاش نر حابو الا رده یا لر و افلظ همد تبهذ لاقت |

 باصااذا ل والا تابلانم افلظ هفلظ لاق هنسانعم قفق وطاب قمروا هنغ هنش كانسهلوقمیک و نوبق ول وا ردصم

 ندنآ هیلکلاپ دوخای كلام ندنبغرو هجتوت هشدا لوا دوخاب ندکلشیا یشبار سفن یدنک مدآرب و هفاظ

 | اوا هلعفت نانم اهعتماذا ىناثلا بابلا نم افلظ هنع هسفن فلظ لاق ردهتسانعم كمرک زاو بورد روط ورک

 كب نوحماقمال واوللبیزبا دوخاب كلی ەر ولباب وپ رک: ىزا نوع اكمالوشود هندرآ هسکرب و هنع اهفکو ا |

 یرالک هن وز | قیم وا عیال ءافخا اذا یناثلا ول والا بابلا نم افلظ هرما فلظ لاقى رد هنسانعم كم روب هدرب
 نویق ورغص هلبرسک كنا( فلظلا) مه رثا عبا اذا موقلا فلظ لاقب ردهنسانعمكقک بو واهن زا كمدآر و هرنا
 ةرفبلل فلظلا فل ؤم *رولکفالظا و فولظ جج ردهدنل رمیمدق 2 كناسنا هکر وند هنغ دن كنس هل وقم وهآ اوو

 رفظلاكه دنع وجار ز ردشملوا فلاح هب هرباسلوصا هلك با فی فیرعت هلينا ونع انمدقلا ةلرنم اهمشوىظلاو ةاشلاو

  ۱للانسان  ینلظهدنعتدج وام لوقت رد هنسانعم تحاح ورظتسلف ردم وسم هلی رابعربعبلل فطناکو سرفلل رفاط اكو

  ۱دوصعم ودا مو هلاعباتم یا هفاظ ىلع ا ۇاح لاق رد هنسانعم نا تعباتم همکار هدنالاح راس و یشمو یتجاح یا |

 حر الف قوم یع رم تدجویا + اهفلظ ةاثلا تدجو برعلا لوقتو هدام یا هفلظدج و لاقب ردلمعتسم هنسانعم
 اهفاظلاناکمتدج وهرو هبا . كحراش * زلوا رود ندنآ دعبنم هلغلوت قالتوا قفا وم هنه |ولتدنویق ی ھر هنع |

 مکر (فلظل) رکذذیساک ردیرعجج تانظفل فیلط هلنیتص (فلطلا و هلیعص كنا (فلظلا]) ی |

 دادش یا فلظ فولظ لاقب ردا هداف یتسانعم تدش رونلوا دارا نوچ ا دیک ات ردعج هک یتظفل فولظ هدننزو ۱

 تشردو كب تیاش نوت را لوش ردّزناح هما و دزو هلهس (ةفلظلا )و هدنزو هح رف (ففلطلا |

 هدننز وهحرف هفلظ وارا ید وال ةظيلغ یا ةفلظ و ةفلظ ضرا لاقت هیمرولب یرلزا راندا ك ولس مدنا هللا |

 هسنوقهرب نالاب اغ رول وام رب یوا کود هرس اا ترد لوا و روند هن ر ره كن راجاعا یدب واه كنه ود ۱

 یدج عج كنهفلظ و رول وا هناد یکیا هدنشاقهسک | و یکیا هدنشاق وا كنالاب رونقوط هر یرلج وا یغاشا رانآ |
 ر ردهنسانعم قل وا تشرد و كرب هلنیتصف

 ردلعتس هنتسانعم قلوا دیدش و كن تلرد و ةفلظ تناکاذا عبا زا بابلانم افظ ضرالا تفلظ لا ا
 | یراقوپ نده روماحو ندوص و رک دیسک ی رک فیلظ زدلمعتس هنسانعم یر وک و تدتشا اذا هتشیعم تفلظ لا |

 هد زو ربا (فیلتلا) نیطلاو هال نه مقترنم يا فلت ناکملابقب نونید رب نالوا كسکوو ۳۶
 | ربتح یا فیلظ لجر لاش روند همدآ لیلذو راوخ و لاا ۶ یس یا فیلظ لو لاق روند دودا لاحد و

 فیل ما لا روند هشيا دیدشو دنن و جوک و  نشخ یا فیلظ ناکم لاق روند هر تشرد ولتنوشخ وا !

 روتل واقالطا هنکوک كن وی هبق را فیلظ وةدش یا فیاظ دف ما لاق رد هنسانعم تدش قلیتاقو بعص دندش یا !

 بهذ لاق ردلعتسم هتسانعم ناح و تفمو رک ذیساک رونل وا قالطا دمدآ نال وا یفن تهازت سفنلا فیلظ وا 4 ۱

 | لی و هلکهذخ ایا رم اک هفلطب و هفلظب هذخا لاق ردلهعتسم هنسانعم یرتوک و به و نمریغب ییعیاناحت یا افیلظ ۱

م لاق هنمو روند همدا ندا عنم سیلک ندنسلناسفن سوه واوه هدن:زو فتك( فلظلا]) ایش هنم
 او

۱ 

 هدننز وکو خطا (ةف ولطالا) هی ی ورود وات یک فیلظ فلظ واههزن یا اهفلظو سفلا

 | فیلاظا یجب رول وا رب قلشاط یسغاط هک هلوا یک یتفلخ هکابوکر وند هرب نالوا قلشاط قامقچ نیکسک

  ۱ةف ولط الا فا وعق واذا موقلا فلطا لاق رد هنسانعم كعث ود هر یکیددهف ولظا هل رسک تك نزم (فالظالا)ر واک
 هدر كن وجا قل وازسرولب یزبا دوخاب كل غا زس رولب بویل یک یی ا هسکرب ځد و هدنزو هلعافم (ةفلاظملا)ا

 ه ایقنیچلاپ یصبیداز وا نوزوا زود ود هد ر هدننز وءا رعع (ءافلطلا | هفلظ یعع مرا فلاظ لاق زد هنسانعم كم

 صوصحه هود هدننزو هحرف و هرم (ففلطلا ) ةد ودم ضرالایف توتسادق ةایصیا ءافلخ ضرالاب لا روند

 اذكى لع فلظ لاق ردهنسانعم قلوا هدایز (فیلظتلا# رددآ عض ومر هدننز وریب ز (فیلط )ل ردیمسا افع ولردرت

 اهفاظب و هتنفر فوظب هذخا لا روند هنسب رد كوين هدنن ز و لاح € فاظلا و هلبعص كناظ (فوطظلاداز اذا |

 [رهدنسانعم ا هدننز و فوخ فرقا )هدجناو یا اهفاط و دفورم ولعب هتکرت نفرت زید یا
 | (فيزعلا)) چچا علا لصف ہد رطب یا افأض هف أظب و اقوس هقوسیک افوظ هفوظب ءاج لاق یک ف اظ نال واز وم

 یرجو رجافو ثیبخ هکر وند هصصت لوش هدننزو روفصع (فوزعلا) و هدننزو لیبنز هلا هسیقوف یان

۱ 
۱ 

 ا
۱ 

۱ 
 ا



eسد ۸۰ ۵  

 قوجك نداهطاحا یتعاجاقلطمو دن وص ليس ندا هطاحایرب ره و هماعتوم نرویسبولیس یهلج و رونلوا

 ردصم لصالاق هروک هنلوق شفخا ردیلوقه وبس و هکر د ح راش + هلاه رد هن افوط یدرفم رونلوا قالطا هب هنس

 هدننز و فاص(فاطلا) و هدنز و فوص(فوطلا ]رد نالعف ینز و هدلاح ره رونل وا قالطا هعج و درفم هلغل وا

 5 6 ایهفاصو اهف وصک اهفاطو هتف ر فوطب هدحا لاش رو لوا ق دالا هحاص لس هدنروتج نوي

 (ةفهطلا) 4 راقو هب ما اذا هب فاطا لاق ردهنسانعم قوق بوراو ني ك هلحر هل رسک كنهزمه (تفاطالا

 دعهط و روند هناس نالوا دیش قلت وا لا ریش هنجو روند هن رلج وا یرللاد كن هبنح هزات هدننز و هر

 كشوک هفیطو یدنل وا یک هدنسهدام ففط سيف ن ةفهطو ردن دن اڪڪا "یدلاریهز یا ۳ ةفط ردن دیماسا

 سنجر ردزناح هلند و یضق كناط (فهطلا ةبخر سم یا ةفهط ةدز لاق روند هغی شعوط قلاصو

 هلی ایا دغب رصمی و هد هبط تاد رفم راردا لک اهدنمانا ترورص و طق هلسهداب ز رول وا یابوبحهکر وند هنابت

 ۱ (فاهطلا) ٌدعط یا هنم دعهط تذجخا لوقت روند هب هعطق رب ندهنس ره هلن رممک كناط (دفهطلا راشم ناي

 فیطا لام ردهنسانعم كع لزوکر اج هل رسک كن هزم (فاهطالا] روند هد ولب كرسک ون هدننز و باس

 | عرسا ی نعل ففح اذا همالک ین فهطا لاق ا كويت ربت ریت و دنم همانا تیم( زار

 ك هد زو همام (ةفاهطلا]) ى رسا اذا ءاقسلا فهطا لاق ردهنسانعم كفلکْشوک بوسلوس ه رف و مولوط و 2

 فیط ه لاق ردهنسانعم ضع و و فبح (فیطلا )و هنسانعم هاود روند هنزو دوس یک راز هتفو ۳

 ها نا وا اف و شراط هرجماو واو نونا یا فیطلا هذخا لاق ردهنسانعم نونج كمرولدو بضغ یا |
 یهج و كنقالطا فیط نکیافئاط یسیدنک لایخو ردهنسانعم قلوا ضرام لایخ هنوک لوا لوق ىلع روند |

 رولوا ردصمو ردلصالا یوا و نعي ردن دنس هفیص توع تام هک ی کی راهلک تیم و تیم ردیففح فیط یظفل فیط ۱
 رد ردصم جدو هلع كيم (فاطلا) ةتواوو ةا یهف افوطفوطب و افیط فیطی لایطنافاط لاق 1

 كلا فا وط قوچ(فسطتلا) ردیسهدلا و هینافیط تالذک ردهصیبق ن ورع ندتساجن مراد ون (هینافیطلان)

 كناظ (فأظلا) -آ ءاظلا لصف وه فاوطلا نکا اذا اضوطت فّوط و افیطت فیط لاش ردهتسانعم | ۱ ر
 هقوسک افوظ هفوظبو ثلاشلا بابلا نم افأظ هف ار ءاح لاق ردهنسانعم نا د رط هل وکد كط و یف | 8

 هنسانعم ءاعوروند RE كناظ(فرظلا) ردو رم ای فوظو وهدرطب یااقوس ق

 هس یا هفرظب هتأرو نیما یا فرظلا قوه برعلا لوقت هنمو ءام و یا فرظ هدنع لاش ردفورظ یعج ق

 بالام ةفارظ و افرظ مالغلافرظ لاق هنسانعم قلوا لرزو یکذ مدآر رارولوا ردصم هفارظو فرظو
 هکردص وصخ هناسل هفارظ و فرظضعبلادنع و رد راج هدرعش ردلامتسالا لیلق هفارظ نکل سیک اذا سما 0 ۱

 نسحو هجو نسح لوق ىلع ردنرابع ندکلتوس كزان و هدنآ شوخ هرزوا تفاسطلو تغالب هجو یمالک |

 هناسل هلباهجو نامه دوخاب ةفرظ ةثيهو فیرظ هجوو فیرظ لجر لاقیف ردنرابع ندنفابق تکازنو تیه |
 فرظ دوخای ردنراسبع ندقلوا بلقلا یکذو كرز قرهلوا فصتم هلتحالمو تعازب دوخاب ردصوصم ]
 ءاسور و یی نزرپ ورد رار ونلتفص راه وب و بوبحهزاننالواهدنتفخ و اوهقلبابش و قانا وج نام هلتفارظو ا

 بتکر ولکف رظو ءافرظ یعج روند همدآ ولتفا رظ ردفصو هدننزوربما (فیرظلا))رازل وا فصتمرانل وا تاداسو 0
 فذح یا وز هکایوک هد. ریخاٌهفیص وبا رولکف ورظ ورولک نوغرظ وهدننزو باتک رولک فارظو هدننز و ۱

 ردشمافل وا عج هرزوای دین رکذ ع نکل رديعج رکذ هکردهدنل زنم ریک اذموب دوخاب رایدلیا عج ه هرکصتدکدلیا ق

 فلکت اذا نالف ف ّرظن لاا را لفلقیرظ هلفاکت هسک نایلوا یتفارظ هادی هدننزو لعفت (فّرظتلا) ق
 هغلابم رانو نکل ردهنسانعم فیرظ هدرلنو هدننزو نامر (فا رظلا)و هدشزو باغ (فارظلا) فرظلا

 قل وا یرالغوا فیرظ كمدآرب هلرسک كتهزمه(فا رظالا) رولکن وفا رظ كندناث و ءافرظ یعجج تلل وا ردن وجا ق

 فرظا لاق ردهنسانعم قموق هف رظ و قلثر رظ ییهنسنرب و ءافرظ نین دل و اذا لجرلافرظا لا رذهنسانعم 9

 یاب ى وكب ووو اار یا ات زد كنه ود هلل د دشنكنافو یصق كناظ ( ةفظلا]) افرظ هللعج اذا اعم | :
 هکلربد نالوا هلتنحو قیض "فظو اهعجو اهاک دش اذا لّوالا بابلانم ًافظریعبلا عاوق "فظ لاقت ردنا
 هلنیتکف(ففظلا) ماد ءالغ یا "فظ ءايشالابلاق روند هغل ولاهم نالوا یما دو دکن یا "فظ شیع هاش د روند |

 ( فافظتسالا ) یدنلوا رکد هکردبفدامو هدننز و فوفضم (فوفظلا ) یدنل وا کد کوو دنا ا

 چ ءاظلا لصف و



 هک At ز
 هدننزو هفارظ (ةفانطلا) ةلخدلا دسافلا یا فنط لجر لاقب روند همدآ دساف یتوردو روند همدآ لکالا

 نالففلط لاق ردهنسانسقلوا بلقدسافو نورد د هسکرب هلنبتمف (فنطلا]لو هلیعط كناط (تفونطلا )لو
 هفنطا ام لاَسهنمو رد هنسانعمكلیا ریهرب و دهز هفانط و ةلخدلادساف ناکاذا عبارلا بابلا نم افنط و افونط و ةفانط ۱

 هنس هلو كغاط و فنطلا هل یا فنطم لجر لاقب رونید هبدک ولت هدننزو نسحم (فنطملا) هدهزا ام یا ۱
 راودوبد نوسلعبچ هن رزواو هما اذا هفنطلاش دشا ممی دآرب (فتطتلاژ روند همدآ ناقیح |

 لعج اذا رادجافنط لاق رونلواریبعت كمي مچ هکردهنسانعم كمر وچ یسهلوقجاغاو یرچویلاچ هرزوا
 فنط لا رد هنسانعم كمروش ود هدیما بوردمواییسفن هدننعک هنسنرب هسکر و اناصغا و انادبع و اکوشهقوف
 تفنطنام لوقت ردهنسانعم قمن وسموا هب هنسارب هدننزو لعفت (فنطلا) عیطلا لا اهات دا ادا ازک لا هشت

 (فاوطلا وهدنز و فوخ (فوطلا) مهاشفییا مهفنطت وهلاقم رد هنسانعم كم روب و تفشاام یا اذه ىلا یسفن
 ةبعکلاب و ةبعكلا لوح فاط لاش رد هنسانعم قمالوط یتسهروج كنهنسنرب هلناصف (نافوطلا و هدننز و باح

 یرب هرکصندکدروفوا یرامولوط نوجما روبع یرارهن فوطو اهلوحراد اذا انافوطو افاوط و افوط فوطپ

 ها وربعو فوطلا اوبکر لا ردشلروک هدنارف رهن رونل واریبعت كاک هکروند هلاص یرلقدلغاب بوتاچ هن رب
 روند هطثاغ فوطو اهیلعلمحم و ءالایف املعبکرب مس ةثهك ضعب ىلا اهضعب دشی و امف 2 ترقوهو

 ط ول بهذ اذا افوط لجرلا فاط لاق ردهنسانعم قمتیچ هالخ فوط و طئاغلا یا فولطلاب عطلت لا

 لوح فاطتما لاق ردهنسانعم فاوط هدرلنوب (فیوطتا) و هدننزو لعفت (فوطتلا) و (تفاطتسال)
 لاح (فاطلا) ردهنسانعم فاوط عضوم ردناکم مسا هلیصف كي“ (فاطلا) فاط یتعع فّوطو فّوطا و"
 ۱ ام قب هدنر وتج افق و فا وطل اکیا نفاط لر لاق هتسانعم فاوطلا رثک ردیف فئاط هدننزو |
 | لاقب ردهنسانعم قمیچ هاشم نوجا یعسط عفد یخدوب هدننزو لاعتفا هلیدیدشت كناط (فأطالا رک یک

 | سسعلا یا فئاطل اهذخا لا رونل وا قالطا هنسیشاب وص كرهش (فئاطلا ط وغتبل بهذ اذا لجرلا فا
 ۱ نانل وا ان لّوا لا ردشل واعقاو هدداورب ردهد هلح رم یکیا ند هم رم کم هکردیعما یتیالو كفيقث *هلبق فئاط و

 | هرو رم ضرا هدننافوط مالسلا هيلع حوت هکرایدند راضعب هدنس هيم هج و رد طه و یسهرکص لاو مه یسهبرق

 | یهبعک بودا عفر ییهروک ذم ضرا مالسلا هیلع لیربج لوق یلع ردیتبم هنکیدلیا فاوط و ر ود هدنزوو كیوص
 تاج ةّرعلا "بر هلیسامد مالسلا هیلع مهاربا ترضح بول وا ندماش ضرا لصالاق دوخاب یدردت | فاوط
 ۱ نوت کس تاوم مضحب هدفلسیدنا رول وا ق الطا "حو هنضرا كموق م رهشدوخاب یدلبا لقن هزاجح ضرا 4 ردق

 ن دوعسم نک هد هموق ره ضرا و رارف ندتومرضح هلکلتا بت رت مد هنسهدهع كنهسکرب ندنتعاج فدص

 قجهلوا هاب و نصح ندبص م وجه ولخدهرازس هلعل وارادلام تباغب موق رھ بوداددرتو اصلا هب هنسک مان بتعم

 ۱ لب را ناسعسا یسهلبق لهاو د وعسم هدک دلیا لاوس 4 یزلوا بسانم مسیا ا راصح ی یعل فوطرب |

 یا رطا هکرد هنسانعم فئاط فوط هدارو یدلیا دابآ هژرح رط را هناخ ی رد هنگ و داش ید روس هروب مع *هدلب ۱

 | فئاطو روند نافتاط هنفرط یکیا روند هب هج ور ندرک | نالوا هدنسهشوک ك باب دوخاب رون د هنرب نالوا نی
 ولنادیم یفاوط هکرونلوا قالطا هننالوا هرشط ندهلج رلزوک | یرقدلغاب هنر یر نوا كکود نمرخ

 ۱39و دساو ندهتتشذ وعتلوق لف روند هنشهعطف ر و هنکو لب ر كندنسترب (هشاطل()ردیلباقیداهرول وا
 رول وا دارم یناسناسفن هروک هريخا لوقو ردرفنرب دوخاب یکیا یلقاندکی دوخاب ردق هکب یار یلعو هدحاو

 هقوف اف دحاولا ةشاطلا سابع نیا لاق نینمّولا نم ةفاط امعاذع دهشیل و ال یلاعت هلوق راصبل |ىف فلؤملا لاق

 لجروا نالجر اهلقاءاطع لاقو فلالا ىلا دحاولا ةشاطلا دهاح لاق و سفللا ديرب دحاولا ىلع ةشاطلا عقوا نخ |

 فوخ یرار ابنت هکیدنلوا قالطا هشاط هتعاجر ندسان ینعی +یناسنا سوفن ادتا هروک هننای كحراش
 هدعب رول وا ردتقم ندنفیدلوا رادرکج هکرونلوا قالطا ځد هدحا و هلتهج و هلوا ندنناش نارودو ریس بويا

 ردسبقل یرضلنا لئاو هدننزو دادش فا وط وذ)) یدنل وا قالطا هکولبرب ید ندایسشا راس هلیهج و نییبنرع
 | فا ّوط لجر لاقت رونل وا قالطا هراکتمدخ ندا تمدخ هلماقها و تعالمو قفر هدنن زو دادش (فا وطلا)

 یر ره روئلواقالطا هرومغب ناغاب هززوا هغلابمو طارفا هلیعض كناط (نافوطلا ةیانع و قفرب مدخم مداخ یا
 قالطا هہلاغ ءام ندا تاعیتسا بو رو ی هنسز ره و بلاغلا رطلایا نافوطلا مهذخا لاق نوچکیدلیا هطاحا ۱

 (رونل وا )

 تا و ی یک ھا را



 | نبا هلینوکس كفاقو یعقكناط (هفتط) همصخ دب یف یخزسا اذا لجرا فطفط لاقت ا قلوانوزو|أ
 | سيق دوخاب هلا e EE وجا ردقلوا ا ی لوقیلع رد هکر دیرافغلا سیف ۱ 1 3

  0 iی هنسذرب (ففط۱) هيلع لسا اذاهبلع "؟فطا لا زد مایا ول زار هرز وا تنر هلتخ دارا ا "نفط |

  | ۸یهنس ىد زا دوخاب ثمر و هلا كل وا كنك! نع ردکلیا صیقن ین هفافط کنید هام كمخو !كسکاآ

 (ن طلا و هدننزو لصس ( فیلم و ءننز و لح درج فعلا )و هدنز و ب((نولطلا» وو ۱ ۰

 اف و افحللط و افیحط ارض هت رص لوقت ردهنسانعم کی اس برص دز زو ساطرف (فاحطلا) و هدننزو کربح ۱ 3

 2 لاق روند هفلحاكب هدننز ولحدرج فیلط و .هدننزولحس فطط و دی دشیا افاحمط و نیم و اینم و | 1

Eکذ هد یلعف ربارب هلیسهلک یکربح تاهما باصصا ارز ردهیلصا یمال كنمدامو دیدش یا نفط و فف  

 8 هلا 4م یاح هلا همش یاخ ( فیغطلا) یدلیا سر هدنسهدام فحط هله و از یمال یره وج رایدلیآ ا "

 | یا افلطو افلط همد بهذ لاقت ردهنسانعم لطابو رده هلنیتصف و هلصف كناط (فلطلا) ردفدارم هدنناغل 0 ۱

 هدنز وریما (فیلطلا) روند FS ڭنەنسقرب و ردهنسانعم نیل و لهسو روند ه وکر و هلنیتصف فلطو ارده 4

 رززاصف ((ناغلطلا لطاب و رده یا فیلط * یش لاه ردهنس انعم لطاب و رده و دنسانعم ذوخأم شفلوا ذخا 3 8

 لطابو ردهو 2 اذکهفللطا لاق رد هنسانعم 9 هتک تام .Re ۳ ۷ دم | 1

 | رک د یسآک رد هنسانعم فاقطتما و اند اذا هنم *یشلافط لاش زد سان قو ناقاوهضر اذا لوالا بابلارم
 (فافطتسالا) روسد هنن راج وا كن رالاد كحاغاو روند هنسلمق لار یدو هدننز و زار , (فاطفطل ال

 | ناتسبلا ةف اط و روند هنن ام هل رارعص زودهلما لابج لد دشت كناف (ةف اطلا) اندو نکما و تال عفت را ام ذخ

 | لوق یلع هنسانعم هرصاخ روند هروکو هل رسکو یف كرلاط (ففطفطلا رونل وا قالطا هناتسب "یلاوح

 نالوا هقف و كنطب دوخاب روند هم ره نالوا رح و برطضم هدندب دوخاب هنفارطا كناب نالوالصتم هراوکیا

  تسج هلک كناط ( "تفطلا و هدننزو دادش (فاّعطلا) ردفطافطیعج روند هن ر قشمو زسکیک ندنرب

 | هرزوا هنس رب هل رسک كن هزم (فافطالا] ییعع فدو "فح و "فط و کو لاق زدهنسانعم كالاحو

 "فطا لاق رد هنسانعم كلا ولشاب ی هلیک و بلع" ف رشا اذا هنلع "فطالاش ردهنسانعمقلوا فرشماو هلا و

 هسیسد و مامتغل تدل و اذاةقانلا تفطا لاقت رد هنسانعم قمروغ وطیر واب ك سک هقان و هفافط هغلبا اذا لیکلا |

 | قمهرواق شاط نوجا قم آ ه هسکر , و هل نبط اذا نا نالف فطا لا gE كلا نابن ییش رب هلبا

 لاق رد هم سام قالوا هدن دبق یقعادلا لا هلح وكر یدآرب و هل وان اذا را هلع "فطا لاق رد هنسانعم

| 

 | لايكملا صقن اذا لايكملا ففط لا ردنوحا بلس یسان ردت رابع ندقمردلوط رارب هن غا دوخاب ولش
 42 >انح طساذا رب الا ففط لاق رد هنسانعم قاب ی د رلدانف شوفو ردلیعتسم ید هدناز وا هروک هناي كحراش ۱ ۱

 اتن هدنلا یعصح دسکر هدنزو هزاز (ةغطفطلا هب بث و اذا سرلا ففط لاق ردهنسانعم قمار جك و |

 نبغ نالواباوص هدن وب دوخاب رد هنسانعم نلبسبا هدنن روا یار نوعرو نوعرو هلغلرو كى ندشنار

eر قو لا  Eر رد وا ان هاو ,هدننزو اقتل !عءافنلطالا) راج  

 قصاب و قشپاب بویل واكد یک روا ینعب هقصالیا مانسلا قنلطم لج لاقت هنمو شضرالاب تقزایا تأفنلطا
 روند هن رب ناقیچ بولاموطیغوط هنفرط رب كغاط هلنیتمط و هلنیتح و یعط و یف كناط (فنطلا]) هسل وا

 Rs یصق كناط فنطو ر واک ف ونطو فانطا یعج رونده هلق ر ندن را هلق كغاط و |

 ندان و رطلا هيقت هالعا نم ةردان ةفيقس وهو ازبرفا ىا افنط كطئاط لعجا لوقت روند هوترواو هغاجص

 تل NR TE e چ ونیشنهشكسکو  جراخ ۱ و

e) 1رردا ترا تشز هروتبد هزاپرد یزمرق و هراشیاق یزمرق یرلکذتیا راوتسا هرز وا تپسو قدنص  

 كو 2 تان لیت دات هب هسک ولت هدنزو بنک هفتم رکذ یساک ردهنسانعم و :



 1 ندا را كننک اوم دانم اتیبیاافارط اهیلع نہ لاقت روند هن رداچ بع نال وا ندنیشیمهدنن ز و باتک (فا رطلا)ا

 1 امهنیب عقو لاقت هنسانعم كو تی ضتب ضو هناکز ان رول وا ردصم ندهلعافم فا رط و روند ه هنسفناليڪګ ۱

 ] فارط نع دحل ا اوئراوت لاق رول وا لتس هنسانعم ناش و فرش فارط و بابس فئارط ینعب بابس یا فارط

 1 صوصخح هدمه رواق هجا رادقمر رند حرم اسکرونب هان لوش هدننز و بار ع «فارطلا)) فرشنعیا

 | لز فرط ترد شفق وط ندکبا دوخاب ندننکوب كن ویق وص هدننز و مرکم (فرلا)ل هلوا مالت وا ندا مر

 مالعاوذ مرم زج نم هادریا فرطم هیلع وءاج لاق رد هيم بیس یس وا یلفح زق رطرھ رونىدەلاش هش وکر اچ

 | یاب یکیدید هفیرط كر رب هل رک ك نزم (فارطالا) ردیل؟لجررپ هدننزو دادش (فا رطل رد فراطم یعج
 | قباط اذا لجرلا فرطا لاقب ردهنسانعم قم وب زوکو هتف رطتژرک اذا دلبلا فرطا لاقت رد هنسانعم قل وا ریثک

 هاطعا ادا نالف فرطا لاق ردهنسانعم كمر و همدآ رب یهنسن یکیدمر و هب هکر امذقم مدآرب و هبنفح ند

  هفورطا هلنهج لاج و نسح ردبقل نافع نیناقعن ورع ن هلآ دبع هدننزو مرکم (فرطم) هلبقادحا طعب ملام

 | دتلعف لوقترونلوا قالطا هامز نک نک هدنش (فرطتسلا وهدننزو مع (فّرطلا) یدیشلوا تقلم هلغل وا

 ] یب ر وق هلیشاب دوخاب قا یغیرب وق هلیشاب کوش الوش فّرطم و اهفنًاتسمیفیا ايف متن و ماال فمف

 | همظعم (ةف طلا اه د وتا وا بنذلا و سأرلا ضينالا ىا فّرطم سرفلاقب هلوا فلاخم هنکنرید بول وا هايس

 قاند فرط ناکاذا ةفرطم ةاش لاق هلوا ضاس یرب راسو هايس جوا كنغی ر وق هکر وند هن وړق لوش هدننزو

 [ فرط لاقت رد هنسانعم كلا كنج هدنسهروچ بویلبا كنج هدنجما لرکسع (فیرطالا) ضیا اهراسو دوسا
 | فص وم وق رم بقل همدآ یراکد د فرطم روهتطا یا مهد ریفیهنم فرط یلع لمح هنالرکسعلا لوح لتاقاذانالف

 ] هنس تبهذ اذاریعبلا فرط لاق ردهنسانعم كلک ود یراشید ندقل هجوق كنهود فی رطل و ردقبم هموس رم

 : دنس ورک, ییسیرایا کنی مایفارطآ ىلع "دریا لب الا یلع فرط لوقت رد هنسانعم كمر وج یفار LEL د روس و

 | رد هنسانعم قلهنقینیراج وا یراتمرپ نوناخ و اهرخا وا ىلع اهلئا وا "دراذا لینا ف ّرط لاقت دا وه وذ

۱ 
1 
۱ 

ea RAE SEE 

 | ن فرطم ردنداعما و باقلا هدننز و ثدحم (ف رطم)) ءانطاب اهعباصا فارطا تبضخاذا هان 2 ًأرملا تفرط لاقت

 ن فرطمو فد رط ن یرطمو ردندنیهبات ریل هل دبع نب فر طم و + ردي یراح ماما فرطم ن هللادبع

 ۱ نیس ی هنسنرب هدننزو لاعتفا هلب سسکكنءددشم یاط و كنهزمه (فارطالا و ردراثدح نزام نن فرطم و لقعم

 . کردیم كف رطت (في راطتلار) اشدح هت رشا اذا "یشلا تفرطا لوقت ردهنسانعم قلا قرهلوا یکیهدتف و
 | (فا رطتسالا اهعباصافا ایفا راطت أ رملا تبضتخ |لاق رونل واقالطا هن راج وا ك راقمرب ردع* یک تیب
 اا لام یکی ش ر ط هداروب اف رط هدعاذا هف رطتسسا لاق ردهنسانعم كيا "دعمرکنو هف رط ی هنسل رپ

 | لش ( فه رطل هثدصتسا اذا هفرطتسا لاق رد هنسانعم كما ندیکی و ندهرکص یی هنسنرب و رولوا لوم
 ۱ ری رسد < ةفسعطل از مانلانسحا یا فهرطم لجر لا روند همدآرلد مات یمادنا و ءاضعا هدننزو

 [] هروب نمتغل اهطبخ “ماذا ضرالاف فسعطب "رم لاقت ردهتمانعم رك ی رمقلاق لر هش ود ندلز :وکی یک وک
 | لوقلع ردنداعصا هکرد یرافغلا سیق ناهدننز و هزج هلبا هجم نیغ (هففط) ردلکد لمعتسم رداهنع بوغ رم

 هب هنسذ هج زآ هدننز و ریما (فیفطلا)) ردروک ذم بیرقنع و ردقل وا هفتط دوخاب ردقل وا هفهط نالوا باوص

 ناو یحفكناط (فطلا]) مان ريغ ىا فیفط * یش لاق روند هبهنسن مامان و لیلق یا فیفط یش لا روند

 نربدلوط هلبفارطا مات یناقو یکچل وا هدنرانزو تاتکو بام (فافطلا) و هلنیتعف (ففطلا ) و هبدیدشت ۱
 ولشاب هکروند هنشاب BE روند هب هنس نالف هدنا ء رکصثدک د لیس ییسولط لوق ىلع روند هبهنسا |

 اأ هفافطو هففطو ءان الاو لوكا فط یناطعا ایت روس دین یولط و دوخت ردن رابع ندنشاب ثاشاوا نالوا

 | لرلاط هان الا ةفافطو ءانالا فافط هدندنع راضعب و هّلموا هماجوه وا هنأر حج دعب هيف قباموا هرابضا المام یا

 [ هدنزو تاتک (فافطلا )و هدننز و ب باح 6( فافطلا ]ل هالعایا هتفافط و ءان الا فافط لا روندهنشاب هژک هل,ءص

 لیکلا غلباذا نافط ءانا لاقب روند کس وا ولشاب هلل دیدشت كفاق و یصفكناط (نافلطلا روند هنسوکا رق هک
 ىلع هنشاب كچل وا نالوا یسیرقو ی ددقدل وط كچ وا هلتاصف «ةغفطل ا) وهدننز و همام (تفافطلا  هفافط
 نادانآ كقاعو ردعضومر هدن رف هق وک هلک كناط ( "فطلا# روند هلال وا كسك | ندنسولط باقهف افط لوق ۱

 "یطاش روند هنسیبق رهن و ردهنسانعم بناح و فرط و رونلوا قالطا فط هب ع ضرا نال وا فرمشم هن رار
 افط هدیب وا هلجرب هفط لاق هنسسانعم قمردلاق هلقیا هوخای هلا لا یهنسنرپ رول وا ردصم فط و هنسمانعم

 ( نم)



 هلذنقوط هنسن رب هز وکر دعا هدننز وهف غ (ةف رطلا ) رونل وا رظن 4 هرمشط ندرلار وا هکر وندهننناوج نالی روش ود ۱ ۱

 كمدار لحراافارطا و اهٌمالع وا اهفارشا یا ضرالا فار طا مهلاش ردنرابع ندفارشا و ءالع شضرالافارطا | | 0

 ةقانلاتفرط لاق رد هنسانعم قمالت وا هداع م فارطا هج هقشب ب ویش راق هرا راس هقان رولوا ردصم فرط ورکس وا |

 الال تولا وا ءربلا ىا چ ديف رطدحا ىلع یاب یتحرانلا ىلع مربا لز له نم دحا یکتا اذا ناک ۶ ثیدلطا | ۱

 لاله تعاس رد بودا عسلو برض هد هلیسیکیا هلفلوا یسهنکیاررب هدنجوا یعی روقو هدننور هکر دنالب سنجر |

 فارطاتعراذا ةقانلا تف ّرطتلاَس ردهنسانعم قمالت وا هدام رم فارطا هج هقشب بویعش راق هرارناسهقان دو

 لجر لاق روند همد نوا بد هطسا و هةتسالعا“ دح هدنز و فتك (فرطلا) قونلاب طلت ۸و یعرلا | ِ

Êهل وا ولب رشم ن کلی ب ویلا تبثت هرزوا تس ودرب و نوتاخر هکر وند همدآ وللکوک قان وا و ددعق "دض فرط  

 هک A رس

 ردهءافرط یدرفم كنو و رول وا یرفهربغ و یرفه و یربغص و یریبکر دیعوت رب هکردیجاغا نیغلیا یا لئا و رارد
 هکی دنلوا بیقلت عاش مان دبعلان ورع هلجن زا رایدنلوا بیقلت و هيم رل هسک ضعب هلا هفرط و هلتا رد هف رطو هله

 اشنا ینتیب + افق وذا رادلاب امکیریماال و × اقرطم موبلا ءاکبلاب العال « وبشا روب نم هکیدد راضعب و ردفراعتم هلدبق
 نیرحاع ینب هک "یرماعلا ةفرطو ردندهحا ور نةم زخون رد عاش هکی ع زنا ةفرط و یدل ؤا بقلم نوهکیدلبا
 هدنسهعق و بالكلام وب ردنداحصاهف عنب ةفرطو ردرإ عاش رذنملا نناتلفلا ةلضنن ةدالا ن ةفرطو ردندهعی ر

 یدلوا صخم هنذاضتا ندنوتلآ هلکلنا نفعت شموک هدعب بودا ذاا نورب ندشموک هلغفل وا عطف ینورب

 ماد هکر وند هت روع لوش (ةف ورطلا ) ردندنیئدحم هفرط نب مت و ردف ورعم دم هد هبط رق رهش ( هف رط دحج ))

 لوق یلع هلوا هدراهناکب یزوک ینعب هلوا رکید زوک هنفرط لاحر راس بودا فرص ندنفرط یوز ینرظن
 رظتنالوا مهبلا اهنیع تحط اذا لاحرلاب ةف ورطم ةَأرعا لاقب هلوا راق هرایربغ ام اد بویقاب هنفرطی وز الصا
 E یثب اهباصا ادا ةفورطمیهف هنیع تفرط لاق روند هز وکش هراشي هلغنتوط هنسنر و مهیا

 قرهلوا فاضم هنظفل نبع (فف راطلا و ردندسان مالعا (فورطم# روند هرب قوچ یاب یراکدید هه رط یا |

 كن هفراط (فراوطلا# رردقاب هب دنک ی زوک لاح رهب رشک ل ام یا نيع ةفراطب ءاح لاق رونلوا لاہعتسا هدرشک لام ۱

 ا رار داچ نوچ ا رظن ه هرشط و روند هراروناح یحن رب یضپاقراکش و هنسانعم نویعرونل وا قالطا هراز وکه کر دیعج

 هکر ول وام مآندنظفل فارطا و روندهکلیا ادیب لام یکی رول وامس | ید ندنراظفل فراطو فی رط ور وند هفمراشب

| 
 فارطا E همدارب ارزی و ا .ركنو

 لالا فرط لا رد هنسانعم قملوا شلوا ادب ندیکی بویلوا مدقلام هدننزو هفارظ (تفارطلا)ل ردسا ندا |

 قالطا هدنق و یغیدراغا هتوا یراکدبد یتوا قحا دغب هدنزو هنیفس (ةف رطلا) ددعق "دضیا اف رط ناکاذآ
 زجاح نب ةف رط و رددآ وصرب هدنلفسا كلح مان مامرا هدننزو هنیهج ( هغ رطل هدقدلو یتلاکدوخاب رونل وا |

 هدنع هدننز و حذح فی رط) ردیم ا لجرر و ردعضومر هدنتکلع نب رګ هدننزوربب ز (فی رط) رد ۱
 رونل وا قالطاهدالب هی بی رق ه هباقتم لابج یرلکدید ج مالعا هده داب هل كناط ( فتا طلا ردعض ومر

 مونم دحا ولک لا یزد هیحان و بناج هلی (فرطلا)لا

 رونلوا قالطا هشاب و هراقاباو هرالا ندبلا فارطاو رد فا رطا یعجروندهمدآعرکو لیصا و ةَشاطیا هنم فرط |

 لاق رون د هثیش لولب رب ةا ق ىا ترطاق

 رونلوا قالطا هنناسل ورک دكناسنا هلیس هين هشت (نافرطلا) ردن رابعندنمرح و ءابرقاهلمجابو ماعاو هوخا ونیدلا و 0

 رد رای وص ردامو رد دارم ندنیف رط هدنوب هکیدید راضعب هناسل وا هرک ذیا لوطا هبفرط یا یردنال لاشهنمو ۱

 ءا ودلا برشاذا هتساو هغ یا هیف رط نالف كل ال لاقب رونلوا هدارا یخ دادعقم وغ هلا نفر طور د هنسانعم فرش لوطاو |

 هنم وروندهنساهتنمو تياغو هنجوا كن هنسف رب ف رط وقوثلاب طلتخ موی رلافار طا تعراذا عبارلا بابلا نمافرط | 2

 | ( نیفرطلاوذ) رد رلکدید یغمر نیلک هکر دیعما مزوا عونرب هلیصف كنسع ( یراذعلا فارطا لیلعلا ما ااف

 ههج و هل م رک ىلع قحاب مامارایدل وا لوتقم هدنس هعق ونیفص هکر د یاطلا متاح ن یدعون هلتاصف (تافرطلا ردا |

 هدننز ولعفت (ف ّرطتلا) هدننز وثدح یدبا فّرطم یر و هلناصفیدما هفرط یرب و فی رط یرب رایدنا هدنفرط

 ردیدآ عضومرپ هد هفاسملیم قلا زوت وا هن هدم قرر جاا وبا لف | ناکاذا فرط لجر لاه |

 ER ریال هام ودام ی اور ا ر

 (۱۰۱) * ین



e~هی  

 هل رسک كنهزمه ( فاخطالا  هنسانعم هربزخ روند EN خالو ولتا هدننزو هنیفس (تفططلا) ردكم دا

 قاق نالوا هایس یت ورب هدننزو ءارج هافتطلا ةفيضطلا ذا اذا لجرلا فخطا لا ردهنسانعم قعاب زد

 داور هکر دیعما غاط لزقرب هلیصف و یرمسک كناط (ةفخطإل فنالا ءادوس یا ءافتط ناتا لاق زوم کا

 دن م وب هر زالن لانق و م وجه هرز وا ریما مان ءامل ا ءام نب رذنم ن سواق عو ر ون هدنآ ردرا و راراسهمشچ و راویق ۱
 | حرز (ةفخرطلا) و (فخرطلا ) ردروکذم یخد هدنسهدام فهطو ردن داعصا (هفطط ناال ردف ورعم

 فرح (فرطلا) روند هفیقرتکو انف كب لوق ىلع روند هغیق نایلوا لئاس بولوا هقفوب هدنزو هجرزوا

 زمنلعجب نوچهتیحالص هغلوا عجبو دحاو هلذلوا ردصم لصالا ف ولو هنسانعم نیع روند هزوک هدنزو
 رونلعج هرزوا فارطا لوق ىلع زمنلعج و هیئت هلغل وا سنج مسا عماح یرصب یظفل فرط هدندنع راضعب

 ند هج نوچگنآ ردهدنسهاثم یرازوک كن روص دسا هکردبکو ک یکیا لوا و ردیعما لارنمر ندرف لزانم فرطو

 لها روم لازم ردنراسبع ندبکو ک ترد هکردهدنرب یسهبج كنتروص دسا هجو ردا عولط مدقم
 بابلا نم افرط هفرط لاش ردهنسانعم قمروا هحابط هللا لا فرطو ردفراعتم هلا هفرط هدننبب مع وقت

 كنهنسن رهو عرک یا فرط لجر لاقت روند همدآ هداز یثک كا ییوص فرطو هدی همطل اذا یتاثلا

 "درو فرص فرطو ردتعاج و موقر هدنع فرط ون و هاهتنم یا "یشلا فرط لاق روند هنساهتنم و تباغ

 ] قغان وا ینیراقابق دوخاب یتعوب یتغابق زوکو هرو هفرص اذا افرط هنع هفرط لاق ردهنسانعم كليا
 لوقتو اهشج كّرح اذا هنیعب فرطوا رخالا ىلع هنفج دحا قبطا اذا هرصب فرط لاق ردهنسانعم

 لاق ردهسانعم قفراشب هلغمردنقوط هنسنر هزوکو زدهیانک و و اوتام یا فرطن نیع مهنم تیقام ترعلا

 ندنسانعم ققاب فلوم هکربد حراش * لوهحملا یلع هنیه تفرط لاقبو تعمدف "یشب اماصا اذا هنبع فرط

 نالوا مرکو  لیصا ندنرافرط ردام و رد هلرسسک كناط( فرطلاوا) ترظن اذا نیعلا تفرط لا یدلیا هحاسم

 نالوا سنج كابو یوص ندشاب یکیا تالذک نیفرطلا مح رک یا فرط وه لاش رولک فارطا یعج روند همدآ

 هن نالیع كاب یسنجةَصاخ و فورط لیخ و فرط سرف لا رواکف ورط یعج كنو روند هناویح راس و تآ

 قالطا هغارسق ردصاخ فص و ص وصخ هلآ كکرا فرط یأر یلعو روندهآیوص یشاب یکیالوقیلع روند

 | ندهرکص بویل وا همر ردشتب ندنل ود یغارسسق كنبحاص فرط ضعبلا دنع و رولک ف ارطا و فورط یعجج زفلوا

 | روند هبهوبمو تابن نالوا هدنفوصق زونه فرطو ردهفرط تنم روند هنآ نانلوا تادا و فارطتسا
 | مدآرب هکر وند ههسک لوشو ردتفل هدهلیعط كناط هدنوب رک ذیس اکر وند هلام ش شغل وا ادب ندي کیا دم رک

 ] تبثال یا فرط نالف لاقب هیلوا یماود هدنفلاو تبعص یک رضع سمٹ هلغلوا روناصوا كباچ ندتفلا هل
 لچ لا روند هبءود تلکرا نالوا ردا لقن هغالت وا ندقالت وا بویمروط هدقالتوار و هلال دحا ةبعص ىلع

 | هدانعمو روند ه هسک نالوا یط عو ثداح بویلوا یتاذو عدق یفرشو یعرمیلا یع منم لقتن ناک اذا فرط

 همدا لوشو فرشلا ثیدح یا هبسن یف فرط لجر لاش ردففم ندنظفل فرط هدننزو فتک هکا بوک

 [ لج رلاق هلوا ردا وزرا ییسلواكانسیدنکب ودا تبغر و لیم هئیشیکید ر وکر ه هلغل وا یللکو کی ان وا هکر وند
 | تبع شوخ هکر وند هنوناخ لوش ثیدلا فرطو هل نوکینا بحا لا اثیش یربال نیعلا بیغرلایا فرط
 ةنسح یا ثیدلا فرط ةأر لاق راهلوا راکشهاوخ و هتفشآ راتخا یب رلندیشیا ینمالک هلفلوا نابز نریشو
 لئان یکی هدرلنو هدننز و نسح (فرطلا)ل و هدننزو ریما (فیرطلا) و (فراطلاا) هععم نم هف رطتسب ثیدحا
 "دج فیرطو رد رللباقم دیلتو دلاتران وب تدصسم ثیدح یا فرطمو فراط و فرطلام لاق روندهلام شل وا

 ] راسو ههویم ردانو بیضو ددعقلا دض یا فیرط وه لاق روند همدآ نالوا رشک یسن ٌهطسا و هنسالعا

۱ 

۱ 
۱ 

 "یربنعل مع نب فیرطو رداع لوقیلع قووم "یهبات دلا نب فیرط ردندیماسا فیرط و روند ه هنسذ
 ندنراظفل فیرط و فارط هلبعص كناط (فرطلا) ردهباورلا فیعض ندننثدح باهش نب فیرطو ردندارعش

 3 یفیدل وا فراعتم هد ر لرم نانل وارکذ هفرط نیما نیب نکل ردیعسا كبکو کربهدننز وهرمت (ةف رطلالرول وا عج

 | ههطقن ندناق یزمرق نالوا ثداح هدزوک یشان ندهثداح یربغرب دوخاب ند رض هفرطو ردشغل وا بارشا

 هک رب رولوا هرم ءان هفرط ورول واترابعندیکزج ر نامه ب ویل وا ینارطا هکر دب دآ افتر صوصخ 4 هود و روند
 شاجر هدننزو ءارعص (ءافرطلا ) نیع ةفرط یتفراشام لوقت ردهنسانعم قمتان وا د وخاب قم وب یني راقاپق لزوک

 زک ت خرد هدیسراف هکر د رکدید یاغا نیغلیا جاغاو رد رکدد لثا قنصر رول وا فنص ترد هکر ددآ رجش |

 ( ررید)

E: 

۳ 
3 

3 ) 



0 

at ۷۹۵ B~ 

 | هدنز و رویص (فوفضلا) راثلا یا ام قف دعباصا مض اذا یلطصلا فض لاق ردهنسانعم قصا توت وط

 | نما ةرشك یا فوفض قا لاش دل وا رولبغاص هلح وا ق ۲ یراهم هلغل وا ولدوس كي هکر وند هب هقان لوش

 ءورک دو هدنزو ی و  ekروت دوص 9 اس

 لاه روا دمدآ هره ف E لقع هدنزو ها و دان 8 روءالا هتن زح اذا ا

 ید رول وا زو هدنکنر لوک هک ردیعما جو رب هدنزرط هنک هلی لداض ( فلا ه لقعال یا ةفافضوه | ۱

 هنس ر هدننز و لعافت (فاضتلا ر هدنز و هدرف ردهففض یعچب رراببق بوش ندب هلغل وا لات رهز ردنا عسل | ۱

 كمدآرب و هریغو الا ىلع اوج او اوز اذا موقلا "؛فاصت لاق رد وشام قنوشوا داماد زا و تژنک هرز وا |

 مارو تجاع وز ۵ هل رھ ل (ةفوضلا مهلا وحا یرفشاخا اوفاضت لاق رددنسانعم قل وا هقف و یلاح

 ردصم لصالا ىف ردهنسانعم نام#* قثوف هدننز و فس (فیصلا) هحاحو" مه یا ةفوصم هل لاق ردهنسانعم |

 هوم ورکذ فیض و رونلعج هرزوا نافیض و فویض و فایضا هکر واوا هاکو رونل وا قالطا هعج و درفم هلغل وا |
 رول وا ردصم فیض و ةفيض و فیض ةَأ ما و فيض لاحرولجر لا رونلواقاحا یدشدنأت هات و رونل واقالطا |
 هدننز و هناتک هفایض و فیض و تضاح اذا افص فض را تفاض لاق ردهنسانعم كمروک ضیح نوتاخ |

 مان نورح فیضو افیض هيلع تلزن اذا ةفايضو افیض هفیضا هتفضا لی مر قلوا نامه هبدسکر |

 هيلا لام اذا افیض هيلا فاض لا ردهنسسانعم كلی لیمو ردندسان مالعاو رديمسا كسرفر ندنلست كرف |

 لعفت ( فیضتلا ) ئاج یا ةفیض یه لاقن روند هنوتاخ قامى یدشوا رک د دق وم كفیض ذی ]1
 لاش ردهنسانعم كجا لنمو افیص هلع لار اذا دتفصت لوقت ردهنسانعم قل وا نامهم همدارب ید و هدننز و

 نون (نوفیض) هدنح یا دفبضقق وه لاش روند هنا هاب رنک ادای (فیضلا# تلاماذا سعشلا تفت

 هل.ص وی ےف كي (تفضلا# ردشلیا تداور ندباعا نا نوفیض ن تللا دع ل رغ ردندیماسا هدنزو ۱

 لرے كناف و ها داص (نفیضلا) نزح و "مه یا ةهفضصم و ةهفصم هن دخا لاق رد هنسانعم نزحو ه ودنا وا

 هدیس راف رولک هج رار هتفایض بولیقاط یکی واو لورعو یک نون هنغیرب وق كنيض هکر وند همدآ قواقلاط |

 ورو نفیس یه :لاقب ارادا ق واو عمان هدیکرت ابف و سیل هسک

 ردهنسسانعم كلتا لیم + ید وب هدننز و لیعفت ((فیضتلا j ردذ وخأم ندنظفل نفض هدندنع نویی چ

 یدو هل رىىك كنه زمه (تفاضالا هتلما ادا هبلا هتفص لوقت ردنسان چم كمردتا لنمو لام اذا هيلا فيض لاق

 لوقت رد هنسانعم كلا | "ی ضلع و رطضم هب نم و دتلما ادا هتعصا لوقت ر رد هنسانعم كم ردتا ليم ننتفرآ

 هل تع رس و تردح و قفا یا دم تیضل قرش نانا قلق هشیدنا و فوخ ندهنسذر وهن الا اذا هيلا هتفضا

 هرز وا هنسر وتررف یا تفَضا لوقت ردهنسانعم قجاق و تعرساو تودع یا تفضا لوقت رد هنسانعم كل |

 فدا دو دوم دما اذا ىلا لع تفضا لوقت رددنسانعم قمل وا فرشمو هلاوح | :

 هدرا مع افص كيلع هتل را اذا هتفضا ل لوقت ر هدحایصم یح یدلیا تیرگی ندنسانعم قطع وق ےعا كلبا نامه

 افاضم هتأر لوقت روند دمدآ شلداشوف هر ارکسع یقارطا هدهاگنح هلیص كم (فاضلا# ردم وس اح صم | ۱

 م فاضملا وهام لاق روند همدآ نالوا علم ندهرکص بویلوا ندموقرب لصالایف و براین ۵ طیحایا |
 رون ده هسک ن الواد ودعم ندنسهلبق بونل وادانسا و تبسن اکا نکیآلکدندنتریشع و رابت و م وق كمدآر و قزامیا

 ثیفتسم (فیضتسلا) ىح یا یناضم وه لوقت روند ههانو ام و مهلادنسم یعد یا مهفاضم وه لاق
 (ةفرعطلا )و (فرعطلا رز هک ءاطلا لصف حس روتدهندآنال و هدنلط تناعا و ترصن هکردفدا مو هدننزو

 روند هغی هج هقفو و روند هالو هج هقفون نالوا هګروط ندهدیصع هدنرانزو هجر ز و ج رز هلا هل یاح |

 ندسدع نا هک ردتخل هده یا رود هد ولب كسکو هدننز و تا (فاسطلا» رو هاڪ“ هقفو 2۱

 ردک نالوا شمالبق بو رو یبلق لوقیلع ه هصغ و مت هم یکی كن هم یاخ و یصق كناط (تخطلا) رد ورم |

 كسکو و روند هدوس یثک ا و بلقلا ی تل "مهلانم "یشوا یا دفع نیش لوقت روید ده 8

 ندنعلارا هدننزو باتک فا اط و قاط نرخ o هد ولب یاب بیک وب جدو هدننز و باع (فاجطلا# رو هدولب |

 ردولب کو رد ندا قم یا هدنزو باک لوق ود روتد بواب تو ناتروکیزو و

 چ ءاطل لصف زوس



Af ۷۹۸ 

 ۱ | كيوتکم باتکلا فاعضا و ردفاءضایعج ا رر لئاسم همت هثصو و ردقو تحاح 2ا

 هروطس ءانثا یف یا باتکلا فاعضایف وه لاش ردرارب یغیدنلناق کهاز دشا جت و نما

 هژنیتصف 6( فعضلا )زدی اف كند هکانوک ان راکیک د وخاب ندنساضعا كندپ دسجا فاعضا و هیشاوح و |
 ردهنسانعمقلف فیعض هل رسک ك نە زمه (فاعضالا) ةفعضم ىا فعص بایت لاق رونل وا قالطا هبایث هقفو ك

 ۱ هفعضا لاق ردهنسانعم كلا هدازو ر ص جد ردقل وار هرزوا هنسنر و افیعض هلعح اذا ضرلا هفعضا لاق ۱

 | كنو هتاد تفعض اذا نالف فعضا لاق ردهنسانعم قلوا فیعض یسهاد كمدآر و نیفعض هلعح اذا ۱

 نالوا فرعض یسهاد یعب ¥ عجریلف افعضم ناکنم  رببخ ف ثیدا هنمو هدننز و نسح رد فعضم يلع

 "یوق یراهلاد ینعبهربنمبنوریسب مهنادا را * هباصصا یلعریما فعضلا + هنع هللایضر رع لوقو نوسلیا عوجر

 موقلا فعضا لاقب رد هنسانعم قلوا فعاضم فاعضاو ران وسلوا عبات هن راریس كرانلوا فیعض یراهباد رتلوا
 ردقل وا فعضم نالوا ساق هدن وب روند همدآ شفلق فبعض ( فوعضلا ) مه فع وض اذا لوهحا ىلع

 ليعفت (فيعضتلا )ل فوعضم وهف ضرلا هفعضا لاقیف ردغوصم ندناب لاعفا نانلاوا ركذ ارز هدننزو مر ا

 فيعض ی هنسنرب و نیفعض هلعج اذا هفعض لاق رد هنتسانعم قلق مدایز یچد ردقل وارب هب هنر جدو هدننزو

 كعد ردفیعض ییعب كلا تبسذ هفعض ااا ثیدح رو افیعض هدع ادا هفعض لاق ردهتسانعم كلبا بخ

 ۱ هابیک 4 هلرلیجاسیهک یک تیبنت رول وا مسا فیعضت و فيعضلا ىلا هبسن اذا ثيدا فعض لاق ردهنسانعم
 ید یتلثمر هرزوا هنسنرب دو هدننزو هلعافم (ةفعاضلا) هنسانعم ءاییکلا نالچ روند هشغ یرلفدناق

 | ندفیعضت یموهف تكنهفعاصم هروک هنناب كحراش × نیفعض هلعح اذا هفعاض لاق داوام یک هدایز |

 | ةفعاضم عرد لا رون دهه رز شلروکشیکیا رس ٹیکنا یراهقاح رول وا لوعفم عسا یظول هفعاضم و ردغلب

 یدنل وا یرک ذ هکروند همدآ نال وا فیعض یسهاد هدننزو نسحم (فعضلا) نیتقلح نیتفلح تحسن تناک اذا

 | (فاعضتسالا) تک و هتععض تشفدق ناک اذا فعضم لج رلاه روند همدآ ناورف یتاراقع و الرو تاتو

 شو لعفت (فعضتلا) افیعض واذا هون لات رد هننشناتعم كفا دع فیعض ی هنر یدو

 د رپ < فعضتم فیعض لک ةنحا لها 9 ثیدطحا هنمو هیت ییعع هفعضت لاق و ام فانتا

 | فیعض رطم هدننزو مهطعم ( ةفعضملا إل لالا ةثاث رورتفل ایدلا ىف هيلع نورو سانلا هفعضت یذلا

 | دوخاب یر هنسلر هدنزو لعافت ( فعاضتلا ل فیعض رطم اهاصا یا ةفعضم ضرا لاق روند هرب نشا

 ۱ نيغ (ففیغضلا)) ناکام فعض راص اذا * یشلا فعاضت لاق ردهنسانعم كمل هدانز ردق یلاثما د وخان کیا

 ثالذ و له نم ةفيغض لا رز ناو هتسسارا هلا راهزا و تاب نوکان وک هدننز و هفعض هلا هی

 | ففض و لقث هللاض ردهنسانعم لابع ترثک هلیصف كناف و كداض (ففضلا) ةلبضتم ةرضان ةض ورا تناك اذا
 ۱ | لا قوچهرزوا ماعط لوق یلعروند هکلتا ل وانت هجرت ارب هلبا سان بوغا لکا هج زکلای یعاعط و لایعلا ةرنک یا
  لوانتاوهو < ففض یلعالا مو رخ نم عبشی مالسلا هيلع هنا ل ثیدطا هنمو حراشلالاق * رونید هکعس وا |

 ا سان ماحدزاو تدشو قیض ففض هکیدد راضعب و ماسعطلا ىلع یدب اا2 وا ساالا عم

 | هجاح یا ففض هب لاقت ردهنسانعم تخاح و رقف و ری ران ندقلوا رنک | رهدنروخ ندماعط لوق یلعو |

 روند ۱21 را نن ناناوا لیکاو ورس هغل وا نو زو فیعض و ردهنسانعم هلح كمواو

 هکرید حراش» روند هنسلوا جد نم بوشقص كقلخ هرزوا وص و روند هغلوا هجزآ ندهنسن ولطره اقلطم و

 ردصمسپ اوج دزا اذا اففض و افضءالا وا ماعطلا ىلع موقلا فض لاق الثم ردردصم لص الاف ففض هدانعموب

 هفض و رد هنسانعم قعشص زکر ب سان هرزوا وص رده معان هلیصف لداض (ففضلا 9 رونل وا لامعتسا قر هل وا مساو

 یداولا اتفض و هباح یا هتفض و رهنلا هفَض لاش ردتعل دهل سک كداض روندهنسیبق رحم و یداو و رهن

 بونشوب یک وط ندهرد ادنبا هکرونید هنکو ا لیسم ءالا ةفض و لخاتم یا ارا ذفض و هايناج یا موی وا
 شیکک یرلکنما كنسهم و ردنرابع ندنتعاج و هورک مولا ةفضو زدت رابغ ندنوص لیس نالک قرهلتآ
 لاق روند ه وص نانل وا ماحدزا هدنرزوا (فوفضلا) هتعسا و یا بشل ةفص ةاش لا رونل وا قالطا هنویق

 | لجر لاق هنمو ردندنسانعم تدش و قیض ردتفص هلیهف هلداض (فضلا) هيلع جدزم یا فوفضم ام

 أ ل والا بابلانم .افض ةقانلا "فض لاق ردهنسانعم قعاص هلج وا یتسهم كن هقان تفضو هقیقر یا لالا فض

 ف قرهموب یتیراقمرب هسک شموشواو هعج اذا “ثلا فض لاق ردهنسانعم كمردکیرب و اهلکهفکی اهبلح اذا

 ( بوتوط ) ۳



E ۷۵۷ جی 

 نوچ راکدتا ازغهدفیص مسومرابع هلغلوا یعقوم درب و فر مور دالب روند هداهج و هوزغ نالوا عقا و هنفرط |
 رونل وا قالطا + هربخذ نالوا بولح هدنم وم زایو مورلا ةوزط یهو ةفاصلا نوزغی مه لاقب یدنلوا قالطا

 لوهحا ىلع ضرالا تفیص لار ون دهر شنای یروم:زاب هرزوا یبصا (ةفویصل الو هدننز و هلیکم (هفیصل)
 ريق هنلافص هکروند همدآ لوش هدننزو بارح ( فایصلا )ل فيصلا رطم اهباصا یا ةفويصمو ةفيصم یهف

 هر ناب هرکصفد هراس "یضارا ینابنو طعب یتح ج وب اذا فایصم لجر لاق هلوا شمالا لهات هحنیم رس

 نالوا یسیرواب هدنناب هلیعص كرام هفیصم و فیصم و فایصم و تاسشلا و شنای یا فایصم ضرا لاق روند

 لاق روند هر نالوا راغی قوچ یروم؛ زاب و اهدل و اهعم یا ةفيصم و فیصم و فایصم ةقان لاق روند ه هقان
 هل رسک كنز (ففاصالا) ردندسان مالعا هدننز و نوه (نوفیص)ل فيصلا رطم اهلژنک اذا فایصم ضرا

 قلوالخاد هنعومزاب وربکلا ىلع هلدل و اذا لجرلا فاصا لا ردهنسانعم قلوا یدالوا هدنمد كاربپ كمدار |
 هنع هللا فاصا لوقت ردهنسانعم كلا لیوح و فرص و فيصلا ف اولخد اذا مولا فاصا لاق ردهنسانعم

 یتفیصل ینافک یا اذه ییفیص لوقت رد هنسانعم كا تیافک هنتنوم زاب هنسسنرب (فییصتل) هفرص یا هر
 اوفاطصا وناکلابا وفیصت لا رد هنسانعم قلزاب هدر ر هدنز و لاعتفا («فایطص الا لو هدننز و لعفت 6 فبصتلا)
 هکر وند ههاکتماقا ص وصخ هنم وم زاب ردناکم مسا ندفایطصا هلیعط كی” (فاطصل) فیصلاف هاوماق اذا

 ردەنسانعم كل يادقءەلماعم هرز وا فوص ےس وم هدنن زو هلعافم (ةفاصلا) روند جد فیصم رونل واریبعت قالباب

 لاق رول وا قالطا ه هلماعم نالوا هرزوا یآهرهاسشم هکهتن یکه لماعم نالوا هرز وا تلیا تمدخ رار

 معما داضلالصف مس لا ردءهضومرپ هدنبرف علعل هدننزو همام (فارمضلا) مک[ هجا داضلا لصف و فيصلا ىلع یا ةشاصم هلماع
 هدننزو فثک (فرضلا) هتک یا ریخ ةفرضیف وه لاش ردهنسانعم بخ تک هدننزو هفرخ (ةف را
 بتا هدن رقاربب و هدکلکوپ هکرددآ رضشرب ندلابح راحشا لوف ىلع رد هفرض یدرفم روند هنجاغا ريحا ٠

 یشیدنکلردلوک ام ھچ رکا ارول وا یثع رّودم و یصب وقآ و كچ وکی کی ریجن ا طاج و رول وا هیبشهرصش یراکدید [
 هغل زسلاحم و هفلنو ز هلنیتعف و هلیعض و یصق لداض (فعضلا) راردبا لکا یعسق نویم و شوق و ناسنا رردشاق |

 ۱ رکف و یر هلیعف كداض هدندنع راضعب و ءَوقلا دض وهو فعضو فعضو فعض هيف لا روند هکل زسرفو
 لداض فعض و فعض هد فو فعض هبأریف لاقبف ردص وصخ هفلنویز نالوا هدند هلیعض كداضو هدلقعو | :

 زمسلاحتو زسرفو نوز ردرردصم هدنزو هیهارک ( هیفاعض و هدننزو هفاطل (هفاعض) و هل و یف [
 لوالاو سمالنا بابلانم ةيفاعضو ةفاعضو افعضو افعض فعض و لجرلا فعض لاقي ردهنسانعم قلوا

 لبا فعض ةغلابم رد هفطن نال وا هیناویح "هدام یتع غم نم یا (فعض نم مکتلخل یلاعت هلوق و یوق اض |

 هلعض یررتاسو هلصف هزجو مصام ینوو رد ردق» فاضم دوخاب لوم هلبا لعاف سا دوخای یدنلوا ریبعت ۱
 افعض مهفعض لاش رد هنسانعم ققلاغوچ هلک لا فعاضم ینیددع كنهنسنرب فعضو رایدلیا تا رق ۱

 روبص (فوعضلا و هدننزو ريما (فیعضلا) مهیلع فعضلا هباعصال و هلراصف مهژک اذا ثلاثلا باسلام |

 رولک فاعض یرلعج روند هلاح ی و نوب ز ردرلفص و ندساخ باب هدننزو نارکس (نافعضلا) و هدننزو ]
 رولک ین اعضو هدننزو یرکس رولک ین عضو هلئاصف رولک هفعضو هدننزو ءامرک رواکء افعضو هل رسک كداض
 یاوه ینیعپ هاوه هلی یا ٭ افیعض ناسنالا قلخا# یلاعت هلوق و ردفوعض و هفیعض ینؤم هدننزو یراکس
 یلاست هلوق هنمو لیق روند بانان و یعا هدنتفل ر فیعض و ردرانوز هدنسهب و بولفم هن رايا سفن

 ریبعت اقر و یردقل وارب هکرون د هنلثم كن هنسنرب هل سمک ك داض (فعضلا) ار رض یا چ افیعض انیف كارل

 روصقم هنلثمكئبشرب فعض لوق ىلع هالثم یا هافعض و هلثم یا "یشلا فعض لاق ردیسهشت نیفعض روئلوا
 لصا كنظفل فعضاربز راردادا م ینلثمچ وا و ینلثمیکیا رار د هفعض تالالثم رول وا لماش ه.هدایز هکلب ردلکد |

 هنسل وا بلاطو لئام هتّوق و هکل هدایز هتبلا هنسن فیعض و نو ز یسهقیقد و رده هر وصح ريغ *هدایز عضو |

 ةبذعا ةئالث یا هج نيفعض باذعلا اهل فعاضی ةنیبم ةشحاش "نکنم تاي نم ینلا ءاسناب ج یلاعت هلوقو رد ینبم
 هکر ی هباذعرب نوچ یدل وا هبکت رم یشق تاذءرکرب ینعیثالثریصپ یتح ناثیش "یشلا یلا لعجم فعاضب زاحمو |
 رول وا باذع چ وا هکهلفعضیکیا ارج ز هنکیدلیا شف باکترا بول وا ندنوبن نادناخهدمب رونل وا بیذعت هلباذع | ِ

 كلی وا هلا عض ینلثم یکیا هئیشرب هرزواقلوا یعوهفم كنەفعاضمو رونل وا بیذعت هلا باذع هر کچ وا دوخاب

 ردغلبا یموهفم كن هفعاضم هروک هنناب كحراش + رونل وا لامعتسا هلتهج زاح هلغمال وا فراعتم هدب رع تابطاخم ق

۳ EBSA 



 > ۷۹۲ زح

 اذا ثنصم رجش لا رول وا فصو هرصش نالوا سباب ییک و بطر یهک كنرللاد دوخاب كن رویم هدننزوا
 تفتصت لاق ردهنسانعم قلواق یسپ رد كخاد ود هدننز و لعفت (فنصتلا) بطر و سبابنم نافنص هبفأم ناک
 | 6«فوصلا) قاریالل رطفتاذا تبثلاو یطرالا تفنصت لاق ردهنسانعم قفلقارپ تاب و جافاو ترشقت اذا هتفش

 یراق زوغوا نعد +افوص تدجو ءاقرخ × لثلایف و رد/صخا ندفوص هفوص هلا اهو روند هکو هلیع لداص

 یشان ندنکیدلیا ءابن و داسفا هلغلوا هرې هدقدلوب ۍکوب هتبلا تروع نایلک لع راد هکوب ندنلا یدل و كوب

 تذخا» لوقو رونلوا دارا هدنفح هسک ندا هاس و فلت هلکمالیب یسهرادا بودا تباصا لامر رود نم لثم

 فاص هدارو ارهف هنذخا وا ءاعجب هافش وا هافق ةرقنیف یلدتلا اهرعشپ وا اهدلصیا + هتبقر فاصب و هتبقر فوصب

 قلوا ففح ید ندشاص ردهنانعمو ید فاقو فوق و فاطو فوط هکهت ردلمعتسم هنسانعم فوص ید

 یسافق دوخاب مدنوط بوبارواق ندنسب رد كننوب كنآ ن روکذم لاثمو ر ونلوا لامعتسا ةغل ابم ردلقح

 ردکعد مدنوط هلفنع و رهق دوخاب مدنوط ندنسافق عوج دوخاب مدشیاب ندنجاص قفراص قالوا هدنروقچ

 :ندننویب كرك راردبا لامعتسا هدکدلشت هاک ان نکرونل وا "نظ لکد نکم كعثلي ندندرآ كندسک رب یعالک وب

 تفهدوخاب هدنلحم كعد یدرب و ةلجج راربد هتبقر فوصب هاطعا راب عو نوستوط ندنر راس رکونوستوط

 "دا ن من ثوغلوا هکردمبقل یرد كتعاجج رب ندنمن هلدبقرضم هلیعض ل داص (هفوص)) هدنماقم یدرب و اناحتو
 یدارردا هضافا و هزاحا ندنافی جا و تمدخ هب هم کم ةبعک هدننامز تیلهاح هروب نه تعاجی رد هاطن

 هزاحا لوا ید رضاج ود ةفوص یریجا هلا ادن العا بوقلاق یسبرب ندرلرون نم ه رکصذدف وق و هدنافرع

 ادن هدننعک هزاحا هحاح ۳ هرکصت دکدلیا هزاحا یجدل وا ىدا رضاج ود یدنخ یزربحا هر زدکدلیا

 | كبشتم یک یطالتخا و كبشت ثاکو بولو تک ندلنابق فا مف ر نم او کیت ربو یدنآ ردا

 ۱ لانال وا باوص رد مه وضح یلوق + انافوص لآو زیجا لاق یتح»عاشلالوق هنمو كنرهوج ىدا رارولوا

 | ردیعارصم * مهفقومفیرعتلایف نوم ری الو * یردص كتبو ردشطنا ناب هل رابع ناوفص لآنم كلذ مماقلا
 ۱«فووصلا)و هدننزو فوخ (فوصلا رد ید جوعاو ززناوبا | هکردسقل كسرفرب (هفوصلاوذ))

 | قعاصندناشنقواو فوص اذراص اذا افووصو افوصشبکلا فاص لاق رد هنسانعم كغاکو ب نوبق هدننز ودوعق
 | "ییعفاصلا ردهنسانعم كلا لیماکی رب و لدع اذا فیصب و فوصب فدهلانم مهسلا فاص لاقب رد هنسانعم

 | رج اب فاصوعف اب فاص شبک لا روند هچوقولکوب (فئاصلا )و (فوصالا) و(فاصلا لام اذا ههجو

 ۱ ردسک ینالتخ | كنلنفل ضاق یراتروص 7 رج و عفرو ردیشفحم فئاص فاص هدارو فوصوذیا فئاصو فوصاو

 ۱ رک اذابارا تابلانم افوص شکلا فوص لاق ردهنسانعم قلوا ولکو قوچك نوش هلنیتصف (فوصلا)

 | ردهینافوص یثنوم روند هجوق ولکو قوچ كەلم لداص (ینفوصلالو هدنزو فتک (فوصلا) هفوص

E n۱ هل رسک تن هزمه(تفاص الا ور ول وا یریوت رورو طور تابت لوک ًامولردرپ  

 ۱ دیصردروک ذم هدش دح هکر ديما هلدایص نا (فاص) هلامایا هرش "نع هللا فاصا لوقت ردهنسانعم قعاص ۱

 (فیصلایدا فاص یق و هّلادبع نیما دوتا یک یضاق ردیناص ین لوق یلع یدنلوا رکذ نر دف

 هدنجرب دساكسعت هکر دنامز یفیدل وا یّسا هدهجرد تیاهن كنا وه ردفیص ےک هکردهنسانعم ظبق هدننزو فیح

 ردماکنهینارود هد هلبنس دسا و ناطرس كسعش هکروند همايا نالک هرکصتدنعهوم راهب لوقیلع ردتدم ینیدل وا
 هدنسهدام عاض یلثم * نیللاتعیض فیصلا و × ردفایصایعج روند ناتسبات هدیسراف رونل وا ریبعت زاب نوک

 فیص و یبک رد و هرد رولک فیص یعجكنو یک هوتش رد "ص خا ندفیص هدننزو هرم هفیص و یدنل وا رک ذ
 فیصو افیص ه ماقا اذاافیص فوصب ناکللاب فاص لاقب هنسانعم قلوا مقمیتسوم زای هدلحمرب رول و ردصم
 فیصد فدهلا نع ع مهسا فاص لاش ردتغل هده" واو هنسانعم قماص ا قوا هلیعص هلداص هفویصو

 رونل وادار ا اتکا ییظهل فص (تئاصلا) ردندلاحر مالعا اار فوصبق دل 2 هف ویص و اص

 ۳۱ ۱۱ هاو rah و ادیکوت فئاص فیص لاق یک عاش و رعش

 ردزز اح هلفیفح و هدننزو دیس (فیصلا) رددآ عضومرب فئاصو احیا فاصو فئاص موب لاق ردیففخت
 روند ید قیص ردل وا یانعمیدا رم ندفیص هدارو روند هرو ناغای هرکصندعیر دوخاب هدنماکته فیص

 مور (ففاصلا) عي رلا دعبوا فيصلا ف ىج رطلا وهو "یصلاو فیصلاو فيصلا هللا یهاتس لاق هلتبسن

 (دنفرط)

 | زوج تح هاورلا دعب یرو نم تب دبع وبا رد هفت اطر ندنتعاج ةانم د ز ندعس ون رانا هکردقل وا ناوفص
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 جو

Aو  aE RSS 

 ا هلبعص ؛لداص ( فنصلا  هتفصیا .اذك هقتنض لاق ردهنسانعم تفص هاب مسک لداص نامه فنصوا :

 | روند هریک هلبسهدای ز كنجاغا دوع قنص دوع ها وب هفنص هژنیتحصف € "نصلا )رک ,ذیماکر دعچ ندنظفل | /

 | (تفنصلا 2 یوسف هعضوم مان فص ةروكە نايب كح راش +ردلضفا ندنع و یلقاقو نود ندنع ون یراق دوعلوقیلع

 هتفرط زسفاص لوقلغ روند هسناحورانکر كبوث هلناه(دفنصا او هلبرسکةلداص((فنصل )و هدنز و هح فا 1

 هل بده ال یذلا دباو ا اک شفا ا EEE ETE بولا ا لاق رونید هنب رانکو لقاصص دوخای |

 هک هلبعص داص ا ز واک ف نص یجب روند هنشوق هود تلکرا شال وص یراقاح (فنصالا) تدهلا هيف یذلا وا |

RS 

f هم - 
 | جانب رج تولوا یراسعا و عقو هدنناب وز ناواج و هتکر وام لف اذا عیار بابلا نم افاص ماعلا |

 | نيدلا| فر كنم نم یا × فلصب ن دلا ىف غب نم» لثم ا هنمو هدنع ظعت ماذا اهجوز دنع ةأرملا تفاص لاق ردهنسانعم ۱

 ۱ تافل ضدنک نامش ییناید و لصف بودا بصعت و ریکت و راکنا هسات هدنباب ند صا ییعب منم ظ سانلا ىلع

 : | نسحو تطلاخحم هسان هلکسع هند لثمو زلوا ییلیحو تناکمو عق و هدسان تولق كنالوا مات یوم كليا رصح

 | زددنسانعم كر یزوس یه ړل وخ همدارب فلصو راونل وا برمض هدنضرعم كلنا قیوشتو تح هنرشامما
 :تفار ظ یشان ندنغامدوربکلوق ىلع كغك وا بودا فاذک و فال هدوهب و هرکیاع هل یلکت ادا هل فلص لاق 0

 اع حدعاذا نالف فلص ل اش ردهتسانعم كالا امدا هدای ز ندنسهبن ره یدادعتسا و تردق هدناب تشات دش

 نایلوا یمرحوعقو هدندنعی وز هدننز و هح رف( ةفلصل ال اریکت كلذ قوف یعداو فرظلا ردق زوار هدنع سیل |

 | نالوا ردا فاذک و فال یتعع و هدوهب هدننزو فتک (فلصلا)زرولک فئالص و تاقلص یعج روند هنوتاخ |

 یعج روند هراکدای نالوا هدنسامدا تناطف و دشر و تفارظ نوربب ندندادعتسا دب زم ر وخان روند ه وکهژره |

 ءانا لاق رونید هباقیلهق واو ضا فلص و رواکنوفلص و هدنن ز و ءا ر واک ءافلصو هدننز و یراکس رواکق الص |

 فلص ءانا لاق رونید هاق نالآ وص هجزا و هل عطال یا فلص ماعط لاق رونید هماعط زستذل و لیقتیا فلص

 | لئلاهنمو ءاملا لیلق دع را ریثکیا فلص باح لا روند هدولب زآ یرومهبقوج یدعروءالل ذخالا لیلقیا

 هدنقح لیګ نالوا لوح دوخاب ر ونلوا ت ترض هدنفح تک نابل وارداق هعاقا ید دهن × ةدعا رلا تخ فلصبر»|

 | رولوا ردصم هکردشلوا هلنیتعف یضفل بليم ری راھ براز برض هدنقح ندا فازکو فال هدوهب دوشاب | ۱
 | كراداص هلباه (تءافلصلا ) و هدننرو ءارج (ءافلصاا ]ر دردصم ندنسانعم هر وک ذم باص“ رکو ندل وا یانعم رک |

 | هدندنع راضعب و روند هابق نیچلاب نالوا ربارب هلا ر , لوق یلع رونبد هرب نیلاقوو كب یخارپط ردزناج هد هل رممک |

 هدننزوريما (فیلصلا )وک كناف زولک الجو فلاصا یعج روند هضرا نالوا رو وك ءافاص و فلصا

 رز هخ روبقنالواهدننب یکی كنو یغوط هشاب نافیلص لوق ىلع روند ناغیلص هاب کیا روش هننایرپ كنو | ۱

 | لها ردیدآ غاطرب (فلاصل | روند هرنجاغا یروقرا یکیا هد هک کیا قج هنلغاب هفحو روند هن راجوا یکیا |

 . لیقثو نانا رک یک نیواک هوا هل رسک كنهزم* (فالصالایدبا راردنا فلاح و دهاعت هدننابكنا تیلهاح |

 قلوا رسربخ ییعیربطنا لیلق ۱ هسف یا هح ور تلقناذا لحرلا فلصا لاق ردهنسانعم قلوا سفنلا |

 یون وانو هضفغبا اذا ان الف فلصا لاقب ررهنسانعم كما ضغب و هریخ-لفاذا لج را فلصا لاق رد هتسانعم |

 قفلکاتلی هدننزو لعفت ( فلصتلا)) كجوز ىلا كضغبىا كففر هللا فلصا لوقت ردهنسانعم قلق تمرح ى هدف

 اش راخ ندن رادنقا “هدهع هکرد هنسانعم كلا فلص راهظا هلفلکت وقلم اذا هل فلصت لاق ردهنسانعم ||
 | ليم هغلتوا روش بوناصوا ندقلتوا ولتط هودو فلصلا فلكت اذا لج رلا فلصت لاق رد رابع نکا تفارظ و ۱
 | تمازغوا هبه روک ذم ضرا یراکدد ءافلصو ضیا لامو ةللنا نم لماذاریعبلا فلصت لاب رد هنسانعم كا ۱
 ناوسسن هدننق هکر وند همدآ لوش هدننزو نسحم (فلصل۱)ءافلصلا یف اوعقو اذا موقلا فلصا لاقب رد هنسانعم ]
  یرسک لداص (فنصلا ةأرما هدنع یظحال ناک اذا فلصم لجر لاقت هیل وا یرابتعا و عقوالصا كنسق | ۱
 | هنمبرضوع و یا عانلان م فنص مهدنع لاق رواک ف ونص و فانصا يج رد هتسانعم تبابو عونو هنوک هلیضفو |

۱ 
 | فتم لس ريت ندنضعب یضعب یی هنسذرپ (فینص۱) نفاسلا سشقنلا یا فنصا ملظ لاق یدنل وا رکد|

 ردذوخآمندنو باتک فینصت ضعب نع اهضعب ريم و افانصا هلعج اذأ ؛یثلا فنص لا وزن یا قلق فنصا 1

 ۳ عح دع تایقرلا سيق هل ادمبع لوق ییعلا اذه ۰ نعو هقرو تان ادا رمشآ فئص لاق رد هنسانسقفلقا ا ۱

 دل ا ی و ا ےن جوج ۷ یک نمو هنیننم فنص «امو مورکلایذ ناول ایقس» ناونرم نیزبزعلا | ۰

 | ته تفت .هلا) روناوایطندیم دل مهون ی یره وج هلغلوا غلبا هدفصول وا یانعم ن کل ردشلنا یهو یه 0



- ۷۹6 e 

 | برا ىف مهتقا اذا موقلا تففص لوقتوایوتسمالوط هتمظن ادا والا بابلا نم افص * بلا تففص لوقت ۍکك کید

 روند هسان شل زد هلبا هرص هدلاعفا یمهلوقم برحو زام نیل او د ن دیاد فو فا اهرغو

 هک ةاولصلا مات نم فوفصلا ةيوسن ناف مکفوفصا و وس ثیدحا هنمو ېک یسهرص تعاج و یروباط كنج |

 ۱ هک اص تافاصلا و یلاعت هلوف و ردرسفت فطع یلوق نوفطصلا مولا و كفل وم » ردردصلاب سرو و

 | یبهقان ةفص و نولصلا تفطصب اک افوفص الع نوموش بتارع مهل ن وجل ءاعسایف نوفطصل! ةكاللا ی

 | دئالثوا نيبلع ف املحاذا ةقانلا فص لاق نوچ دلهربص یراباق لوا ر دله عتسه دنس انعم قحعاص هاق چ وااب ۳
۱ 

 ۱ هکر حل و می هطسا اذا ایحانج ءاعسایف باطلا“ فص لاق ردهنسانعم قعاب توجا ی د رادانف هدا وه شوفو

 فص و رددآ هن رق رب هدنساضق ه رعم فص وید فە هرکذ مدقتدقو هک "فصام لک قیالو "فدام لک وی تدل قوا

 | اهعض و اذااهُماوق لبالا تفص لاق رد هنسانعم قلارص هجرارب بوی وط ورک یرلبا ینیراقابا نکرروط هود |

 | ( فیفصتلل ةفص هل تلعج اذا جرسلا تففص لوقت ردهنسانعم كلعأ قیاب هنغلا را یرلشاق كن را تآواّقص

 | كم "فصل | ) هفص ىنعم هففص لاق رد هنسانعم قماصب رار واط و كمزبد هرمص هرص ید وب هدنن زولمقت

 ۱ فصلا عضومیا "فصلا ف هت ار لوقنرولک فاصم عج روند هعض وم قجهیلغاب رواطو "فصل هلداص و

 | فرح لامعتسا هنسانعم شارغوا هدزع اسا الاح هلکغد هن رالح رواط بولوا عج هرز وا روک ذم هجو فاصم

 باق جاقر ن رک ر ولیغاص هل غل وا قوچكییدوسهکر ون ده هقان لوشهدنز ور وبص (فوفصلا) رول وازاحدوخاب
 | لا هلوا رروط بوصاب رز وا ماظن یتی رللا نکرولیغاص لوق لع ردشغل وا دانس ا هنسیدنک ةغلابم هلواررر د

 | هکروند هرلود لوش (ةفاصلا) بلا دنع اميد "فصتوا هت كل اهبل نم احادقا تفصت تناکاذا فوفص ةقان
 ۱ | ةفوفصمىا دڳ "فاوص اهیلع هللا ےس ۱۱ ورک ذاف ¥ لاعتەلوقو رد فاوص یج هل وا رروط ب وصاب هجر رب ییراقایا

 ا نالک هنتلاهرز یر و ین ةفطصم ابا یا تب لب لعافم یتعع لعاوف یه
 | نالوا هدرهناخ هکردف و رعم هلی كداص ( ةفصلاز رولیک نوجا كمال | هدرزآ ید رومد ی

 | کردفاضم کا ةفصلا لها رونلوا ریبعت هفوص هلف رګ روند هنیشن روکسک و یک یکسودسو ناو
 | هداروا و نک اس هدن ب وین دهم فص اعاد رلیدبا مارک تاوذ ضعب ناسلوا یربل رم و ناکم ندن رخاهم

 | هنغلارا یشاق یکیا ربا حج رسلا 2 هفص و یدا رلردنا هرادا یی رلشاعم هجو باععا یامنغا بودن تتوتس

 | قالطا هماکنه ر ندنامز رهدلا ةفص و ردیف رحم زابلبط هکراردا ریبعت یزابلوط رکاو قیاب رلناکرت هکرونید
 | ههنسن شاز د هشذوک نوجما قع روق هدنزوریما (فیفصلا) هنمانامز یا رهدلانم ةفصانشع لوقت رونل وا ۱

 | لاق روند هلا شلزید هرزوا یروق شت نوچ ا نابرب و "فصل سعایف فص یا فیفص م لاق روند

 | قعای هفص هن را تآ جد و هلب م ڪک كنهزمه (فافصالا) یوشبل راسنلا ىلع "فص اذا فیفص مل ۱

 روند هرب راومش زود ود هدننزو دفدف (فصفصل# ةفص هل تلعح اذا جرسلا تففصا لوقت ردهنیسانعم |

 ] كمزک هجاهتت هدهوازود هدننز و هلزاز (ةفصفصل روند هنج وا یرویس كغاط و وتسمیا فصفص عاق لاق

 | روند هماعطیراکدد ش آیشک | رول وامس اهفصفص و فصفصا |یف هدح وراساذا لح رلا فصفص لاق رد هتسانعم |

 روند هن ریدل وج كن راش وق هج رس هفصفص و ةجابكس یا ةفاصفص و هفصفص اناک | لوقت رارد جد هفاصفص

 رد هفاصفص ید رفمردیج افاد وکس هکر دعا فالخ رج” هدننزورارث(فاصفصل )روند هنشوف هچارس هدننزو

 لاتقلا ین مهوفاص لا ردهنسانعم قلاب رواط بول وایالا رکسع هدنماکنه كنج هدننزو هلعافم (دفاصلا)

 هتفص یا یناصم وه رفت ردهنسانعم قل واوشرف هنس هفص لرخا یسهفص یس هناح كمدآرب و نیفطصم اوفق واذا

 3 (فافطصالا) اورطاست اذا | وقاصت لاق رد هنسانعم قش هرص ور ور هدننزو لعافت (فاصتلا) یتفص ءاذع
 | هدنزو فوتس (فوقصلا) افوفص اوماق اذا اوفطصا لاق ردهنسانعم قلاب راروباط رکسع هدننزو لاعتفا

 هاب همش *یاخ فصل )ر دق وا ةلنیس نال وا لصاهدنود وردد رفم فقص هنسانعم لاظهروندهرلنا وات وهرلکلوک

 هنغلا را یرلهچاب لوق ىلع یکی راسو مدلاب و نالاب روند هنناودا:و تال | و, تابس |كنعق اد هدننز ولحدرج

 تمد یا دیس تی لاق روند هغانج ناوای و یصب هلباه (نفنلصلا روند هننالاب شم “ود

 رد هفلص ید رفم ردتغل هلشالث تاکرح ءاداض رول وا هدنجا روند هنسین امرخ هلی وکس كمالو نصف لدا
 فلص لاب ERE قلوا نیت هکر دهنسانعم قل وارا یفامنویخا كناب وبحو د لالغ دانیتم# (یلساا)

۰ 
۲ 



 یر و بوصنم یر هکردهنسنانعم كلبا دارا فلتخ یتسهکرح كنم فرح یور عی كلا وفا هدنرعش ساق | :

 صلاخ رجلا فیرصتو یک لیوحت هس ودل یزاریوب الثم ردکلیا لیوح هرکید تمس ندنعمرب یراراکز ور حایرلا

 ردهرز وا برض یکیا مما اریزردترابع ندقل وا فرصنم مسار هدنحالطصا نو وحن فارصنا و ردشلی طخ ۰

 ر هاو و نار کت (نافعصلا) راردبا لامعتسا هدول بوبانیق هنسیدنک یدنک هرکصتدقدوق هرجا باقر | | 1

 (ذفعصلا ) فعصلا برشب علوم یا نافعص لجر لاق روند هیرکب نالوا نوکشود هکمح | بارش ناتوا| :

 > ۷۵۹۳ زقس

 ورع نت دساون هکرددآ عض ومر هدننرق جاب فیرص و بلح ةعاس نیللا یا فیربصلا تبرش لوقت روند
 جافا یروق دارم ندنو روند شوخذخ هدیس راف کروند .هجانا شع روق فیرصو ردیکلم كنتعاج ےھت ن

 (فوریملا )ر دشا مسو ههنماقم یمرا یب رم بلوم وا شوخ سخ یسیسراف | رهاظ رد رادچراب

 فیرص اپانل ناک اذا فورص ةقا لاش روند هن هقان نالوا دادو نیراشید اباد مدنزو روبصا

 روند جد جامل زاب هکروند ک٣ا زام هتفو و روند هن رللاد امرخ یروق هدنزو هنیفس (فش رصلا )

 لداص (نوشص) ردفیرص یسنج عج و هل رسک كداص رولک فارص و هدننزو بثک ر واک فرص یعج
 رددآ هرقرب هدنساضق طسا وو ردیعما هرق لو نادابآ ول هاب ولغاب رب هدنرز وا لیجد رهن هدن رق اربکع هلن

 رد هلیبسح یغیدنل اند وکز ونه یک فیرمص نیل فص وهلا هیف رص یرج لوق ىلع رد وسنم ها روا هيف رص رخ

 ینبم هنفارصنا ندنابح ردلهتسهنسانعم توم هلناصف نافرصلا) راونل واقالطا هدتعاسینیدنل ند وکی نعد

 هنسهل زنم هضف ران و هکاب وک ردهنسانعم صاصر رونل وا قالطا ه الق و هنسانعم ساخت یون فا یالطا هرفاب و

 | ءارقف بويا تافتلا اک | یرلبحاص هجا هکر دیا امرخ جوک یسفلیج و كب سنج ریو رد راف ورصم ندغولب
 یراکدد ناصص هدزاج لوق ىلع راردا دع هدنلباقم یرلترجا بول وا لس یمهلوقم ریجا و دسبعو دالا

 ولردرب هلک كداص (فرصلا ) ةيتشلاب لك ؤت و فيصلاب مرصت ةيعب ردنافرمص مهلاثمانم و ردقح هل وا امرها

 صلاخ یا فرص بارش لاق روند هثیش نالوا فاصو سصلاخ ندهنسن راسو ندارشو ردیعمآ هوب یزمرق |

 هدځاصم و روما هدنزو ردیح (فرصلا#) و هدننز و "یردیح (فریصلا]) زدفورصم ند هطبلخو شم

 بلقتو فرصت رونا وا قالطا همدآ راذک راکو رصبتم رولب وا ییالوف ییلوقو تمس و لاستح و فّرصتم

 یانعم ءاه ردهفرایص یعجج روند هنفاّرص هاو رومالایف لاتح یا فربص و فریص لجر لاق ردندنسانعم |
 هدننز و "ی "فرد طلا )رد ارته فی زایض نوجاترورض هدراعشا عبور شک نوا هدافا قیس 0

 هل رک كن هزم( فا رص الا )یدنل وا رک دهکر دقل وا هللا د نال وا با وصد وخاب رون د هه ود یوص بوسنم هف مص |

 ليلخماماردکلتا اوقا هلا بصن فارصا ضعبلادنع و هیفیوقا اذا هرعش عاشلا فرصا لاق یک قلوا ر ورحم

 هنا ال ول دقن داکو + هضرعم دتسا یتح ناباج تمعطا ٭ ردشل وا دراو هد رص راعشاضعبالاح ویدا روک یو |

 یهنسا ر هدننزو لب فن (فیرصتلاز + فارسا لبللا مو دعب یصهلا مون + هتيطل انکری ناباخ لقف + افاط |

 هک تایالا انفرص دقل و و وبشا و ةغلابم هفرص نعم اش رصت هفرص لاقت ردهنسانعم كمردنود بوریوچ كن

 فرصت و ردکلیا جور و قافنا فی رصت هدناعاس , و مهاردو ردنایآ نیبتدا هدف یصت عقاو هدنسهعرک

 یلک نذا هدناب كلبا فرصت هنتفصم و سا یدنک همدآ رخآر هسک ر فی رصتو ردترابع ندکها نیا 1

 كمردشن ود هدشیار هدنز و لعفت(فرصتل )هتبلق ادا ممالاین هتفرصلوقت ردهنسانعمقلق فرصتمهلکمر و

 لاعتفا (فا_ رطص الا بلقت یا یرصتف لام ق هنفرص لوقت ردن رابع ندکلیا تکرح وریک ورلدا هکی کد را ۱

 بلط یف فرصت اذا لج رلا فرطصا لاق ردهنسانعم كمردشنود هئواور هدنصوصخ یلط جارق هدننزو |

 هتل اس یا هراکلا هللا تفرصتسا لوقت ردهنسانعم كسا نسل وا فرصكنهئسا رب (فا رصخسالا لب تبیتکلا] ۱

 ىس حس "فکنا حراش + ًافکنا اذا لج را فرصا لاق ردهنسانعم كم ود وربک (فارصنالا) نع ایفای

 یوم نیم روان هلی لعاف او رزم ئر وا

 REE و ذات ندلاب هکر دیعما بارش هنوکر فعص و رد راکهید لب راو هکر نایب

 لوهجلا ىلع لجرلا فعص لاقب روند همدآ نازرا شتوط هترتد ( فوعصلا) روند هکمنرتد هدننزو هوعک|

 نوزوا هللا همص ییهنسن رب هل د دشت كنافو یصقهلداص ( فصلا ]) ةرغلا یا ةفعصلا هتذخإ اذا فوعصم وهف |
ٍ 
 یدرا و هرص یراصشا و ینقغابروباط هرکسع و كمزید یدرا وهرص یتعاج یلصم ردهنسانعم كمزد یداز وا |



 e VAY جم

 هک ارصنال و افرص نوعیطتسب اف ) یلاعت هلوق هنم و ردهنسانعم هبح فرص دوخاب ردهب دق لدع و تاک |

 هنسل وا هنسانعم هلیخ كفرمص هد هم رک تیآ وبشا هکر د ح راش ٭ باذعلا مهسفنا نع اوف رص بنا ن

 یرلانعم لدع رکو فرض كركه دنع وج ران و سپ رظنیلف رد راکر د یس هنمط تلالد ن نکل ردلکد م ولعم ت

 ٣ دیع هلا ردصم ةغلابم نوچکیدتا فرص هاوقت ورب ندهانک یئات هوت الثم ردلیعتسم هلا هقالع رر

| 

 و ی EES او و وا لداعم هسفن لاو ۱

 هژیس هاب هشت نارا اوو هلال دح ۲ هدلا فرص نم هللا كظفح لوقت نوجبدل وا فرا نونهوخ وا

 راهنلا ویلا یا نافرصلا فلتخاام تلذ لعفا ال لوقت 2 ردزتناج هد هلک داص رونل وا قالطا هردنوک و هک

 یذکتو عنصت و ءایر ردترابع ندکلیا ادا هداز ندتحاح ردق كل رهدنا نیسح و نییزب / یمالکرب ثیدطا تروا

 داز نا وهو مالکلا فرصل فوعشم وه لاق وچ ا مهاودلا فرص ردیهنم هلغمل وا لقشم|

 الثم ردنرابع ندنس هدایزو لصف هل.تهج تف برا ضعب كنضعب كنها لا فرصو نسح و ا

 کی سلوا لضاف ندن رکیدهلفل وا یرایم تد وج كنه واز كمهرد دوخاب یکی لا ههرا زوقطزوت وا یشورغرب | ۱

 غار ۳ كحراش × ةع ىف لضف یا فرص مهردلا ىلع مهردلل لاقب یکینوتلا لوبمالسا هلینوتلا رصما

 هزوا ضعب كنضعبلزوس ید مالکلا فرص ثلذکر دهغلابم 2 یقربص و فربص لعاف عسا ندنو

 لضف اقلطم فرضو ضعءب ىلع هضعب لصف یا مالکلا فرص فرع ال نالف لا ردن رابع ندنش نهو لصف

 رد ییبم هن :تفالع یتیدنل وا فرص ندنهابشا و لاکشا هدقدنل وا لیصفت هنسلرپ ردلهعتسم ها اهم تدانز و ا

 | ردیعوضوملصا یانعم هکردهنس انعم كمردن ود و كمروج فرصو لضفو فش یا فرص هلع هل لقب

 | یتاثلا بابلا نم افرص فرص لاقت ردت رابعندکلیالادبا + رغ رد وخایكمردن ود هارخا تلاح ندنلاحرب یی هنسنرب |

 رده رامتعا رخریعص ثبت ًاتاهجزع ملاذا بارشلا فرص لاق رد هنسانعم ی صلاخ بويتاق وص هاش و هدر اذا ۱

 ردهنسانعم كلتا دازآ ندکم یلافطا یدنفا هجاوخو اهبرش اذا را فرص لا ردهنسانعم كما هدابو

 ۲ ديا لزهر ندرف لزانم هدننزو رب 6ةق رصلا),بسکلایم م تلف اذا ناییصلا فرص لاق
 j یدنل واقالطا هفرص هلغل وا فرصنمدر هدنع ولط ردا ع ولط هدنبقع كالّرم مان هرز ردن رابع ندنابات

 نرخ أت رونل وا قالطا هفح و یرلفدنللوف نوح ا نوسفا كىر ناوسن هفرص و ردفلاحم هموح " نف یهیجوتو

 نه یذلا رهدلا بانو هدارو فل وم» رار دا فرص هک ایوک ندنکلاسموهوجو یمدآ یکیدلیا نوسفا هاريس و

 ۱ ل ر ند ذهت جرام نکل بویلیا تدث ءرزوا قل وا تلاث یانعم هنظفل هفرص هکایوک هات رایع
 ردشلنا لقن هدنناونع دربلانع رفتاهنال رهدلابات ةفرصلا لوقت برعلا و هرزوا قل وا فص و + هفرص هموق رم
 هدنعولط هفرصاربز ردموس رم همسر لوا هدراذخ ام و عالم یلقن كحراش هلغمال وا هرمرب هدنر دهن كفل وم اعقا و

 | هک ایوک هلغل وا هج وتم تد ور و فرصنم ترا رح هدکد لیا لولح هنل زنم هفرص سه هرز وا یرالوق نیمج"دوخای

 3 ولوا فشکنم و لئاز هتع» رترارحر ده انک ندنر وهظهکهدکدل وک هکر ول واهدنسهب اثمیتادندكنامزر وب نم لزم

 باغ هلارق ع ولط و فیرخ یادتا هدک دلیا ع ولط هحدقم ندرف روم لازم هرزوا لوق كن هسانک نا هکلب

 هدنسهباثم هغشیکیا اک انب روک ذم نینامز نالوا یرلعوم كن رللابقا ترارح و تدورب هلغل وا عبر لوا هدقدل وا

 قالطا هاي لوشهفرص و + یهتنارولوا حا و لیلدهنفیدل واندلاثما كموق رم مالک یمالک كحراش ندنغیدل وا
 هدقدلت ۲ هلغل وا تلاح و تمالع زسنوفی وارب یک یفارحا اب هدقعكنجاغا دوخاب یغلقجآ كن رغب هدنآ هکرونل وا

 حابص ینهقان و تیمر اذا اهماهس بیصتال ءاد وس ةماش اهیف یا ةفرص سوق لاقت هلوا زلیا تباصا هناشن ی وا

 اهلثم ىلا اهكرف ة ودغ بلح نایه و ةفرص هتقان بلح لا روند هغغاص هدنقول وا هنن یمادرف بوغاص یتفو

 قم ريق هکردهنسانعم كقسيا كکرا بلکی شدهدننزو باتک( فارصلا لو هدننزو دوعق (فورصلا) سمانم

 هکر ا (فراصلار) لصفلا تهتشا اذا لّوالا بابلانم افارمص و افورص هبلکلا تفرص لاقت رونلواریبعت قلقلایو
 هب داب لاه (ةف ورصملا روند هبا رش صااخ شمالتاق وص (فورصلا) ردصاخ فص و روند هبلکش م رق

 ةرکبلا تفرط لاقب ردهنسانعم قمادر خرچ دوخاب هراقم نکرکچوص هلی ؛لداص (فبرصلا ) روند
 یزآ كنهودو هنسیدرق وبق و روند هشموکص لاح فیرص و ءاقتسالا دنع تّوص اذا لّوالا بابلا نم اف رص

 | هدوس هزات شلءاص زونهو ریرمص یا فیرص ربعبلا بانلو فیرص بابل لاق روند هنسیدرق كن راشید

 ( روند )
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 (فاحلا) هنسانعم ضرالا هجو روند هننزو لر هدننزو ریما (تفیلاإ) هیف بتکی ساطرق نم ةعطق ىع

 فععهدننز و "ی ع( نل هدننز و بتکر ولکف عص یعجج رون د رار كچ و کج هلیکر ا وص هدننز و باتک

 "نص وه لاق رد نخ كمد"نعص هلنبتض هدنو روند ه هسک نال وا روق وا شلکی یی ندا اطخ هدنیارق
 . ندز میشم باتک ی غیدل وا عقجنیتفدلانیب رل دفیص هلن الث تاکر ح كيم ( فعلا » دنیعصلا ةأرفف یطخ یا
 :( فیت ار فعلا هيف تلعح اذا فععا لاق ردذ وام ندنبیکر ت افاصصا فعصا هللوهح ءا ردترابع

 | راف ورح ردهنسانعم كلا رییغت ًاطخ یمالکو هلک تبثم هدهفیعص ینعب كليا اطخ هدهفبڪص دن وز

 اهتاورو اهتءارف ق أطخ اذا ةملكلا فحص لاق یک قموقوا ربخ یتظفلربخ الثم ردا تئشن ندنهابتشا

 تریغت اذا ةفيحلا هيلع تفڪصت لا رد هنس انعم قلوا عقا و اطخ - ءدهفیعص هدننزو لعفت ( فعصتلا) دنیا ىف

 (فعصلا) ردبعشنم ندنو لامعتسا هنسانعم قم وط ییساطخ هد ارق كمدآر نڪتو كلا هلع اهيف

 ثلاثلا بابلانم افهص ضرالا فحص لاق رد هنسانعمقمزاقر هلا هفتم هلبن وکس كن دعم یاخ و یصف كداص
 هلنيتخف (فدصلال رد فخاصم یعج روند هنایچ رومدهدننزو هسنکم (ةفحصملا) ةفحصملاب اهرفح اذا
 زوماو یکغاطو راود روند هثیش نالوا كسکو اقلطمو رد فادصا یعجو هفدص یدرفم روند هنناق ونا

 ریبعت افق فدصو رددآ هرفرب هدنرق ناوریق رهشو ردنرابع ندر یغیدلوب تیاهن كنوزاب هکروند هنشاب
 مان یراهلا فیسنب هللادبع نب حون و روند هزکحا نتب هدنرب قیراب یک قادرطق هدقدل راب یکیک شاب نانل وا

 قرهلوا قروب هفرطرب یرلکلب بولوا قیصق و قیص یغلارا یراقلب وا كنعسق تآ فدص و ردیبتل یردب كنم |(
 هج رکا ردیدناح هرنشط هکهفرط ییشح و یراقنرط لبا روکذم فص و لوق ىلع قمل وا ولنادیم یغلارا یراقنرط

 شارا ردنرابع ندغل وا یرک | هنفرط یثحو یرلنابط فدص هدنعسق هود یأر یلعو ردنا

 4 ,e re روند ا و 0 هوو نفر ۱

 ES EEE لبج فد وقار یت الا لآ میا |

 حی وهو هک نود ان قوات ماذا یتح ۴ یلاعتهلوق نهب "یرفو روند ها بناجر كغاط دوخاب هر

 كنموق جوجأم و ج وجأي هلبا مدآ ینب نافدص عقاو ہد هموق رم تیآ هکلیدید نیمتفم ضعبو هتیحانوا لبجا
 دوخاب كنلو a E ردن رابع ندلبج یکیا قزالتمو قالتم هنرب یرب عقاو هدنران |

 (فدصلا) ردیعماروناجیحنر ربدوخای شوقر هدننز و درنص (فدصلا ل رونل وا قالطا هنسهیحان یا کو 3 ۱ ۱
 ضعا اذا یناثلا بابلا نم افدص هنع فدص لاش ردهنسانعمكلنا ین شضارعا ندهنسنرب لینوکس تالادو یصقلداص |

 لئام اکیر هدننز و دوعف فودص و فدص و هفرص اذا االف یدص لاق ردهنسانعم كلغ لیوحتو فرص و

 لامو فرصنا اذا یناثلا و لوالا بابلا نم افودص و افدص نالف فدص لاقت ردهنسانعم قوا ت 1

 (فودصلا) هلاماو هف صدا هنع هفدصا لاش رد هنسانعم كل هما و فرس دو هل رسک ك ر فا 2۷ ۱ ۱

 ضرءت تناک اذا فودص ةأ ما لا روند هتروع یلهویش نالوا ررچاق هرکص بوزسوک ی زو هدننزو روبص

 رردنود یزو ندا گرا هلاکت ر نوتلوا قالطا همدا التبا متون ا م كيلع اههجو
 طسا و ( فداص 7 ردندنمالعا ناوسن فیرعت فرح الب فودص و رضا یا فودص لج لاج نو

 ردنطب رب ندنس هلق هدنک هدننزو فتک (فدصلا) ردیمسا كن راسرف “يلعتلا جاجلا ن هتلادبع و یعشجا | ۱
 بی و یوص ه هران آو هدننزو رع روند "یندص هدتنسن هریدنک و رارونل وا تبسن هن رهش توم رضح الاح |

 ندراتس راس ینیرازو هکابوکر دهنسانعم كلک تسار همدآرب هدننزو هلعافم (ةفداصلا) رونلوا تبسن رءود

 رد هنسانعم كلا ضا عا هدننز و لعفت (فدصتل) هبقل وهدج واذا هفداص لاقت راردبالباقتهن رب یر بودا تص ۱ ۱
 نب قحا ردهدلبرب هدنسیرش دنج كن ضرا هدننزو رفعج هللاد (فدرص)) ضا اذآ هنع فّدصت لاق |

 ارد تار وخ ن ەەن رهن زک کارو یحف هلداص (فرصلا)ردنداروا "ی درمصلا یضرفلا بوقمی | 3

 ةندلا ل یتعب عقا و هدشدح ام او رکذ ساک ردتررابع ندکلیا در هارخا تلاح ندنلاحر یهنسار هکر ددنسانعم |

 نیعجا سانلا و ةکئاللاو هللا ةنعل هیلعف اثدح یواوا اثدح اهیف ثدحا نم ادک یلاربع یورو راع نییام مرح |[

 هافان دا مم ندف رصد وخای رد ه دفدا م ندلدع ورده وت د| رم ندفرص عقاو هدش دح چ لدعال و فرص هنملبق ال

 فرص دوخاب ردلیک دارم ندلدعو نزو دارم ندفرص دوخاب رد سکعلاب دوخاب ردهضیرف دارم ندلدعو |



 ہک داصل لصف سح

a ۷۹۰ e 
 | دی ردنبا هچرکر د هیمام ۀلک هدننز و بدنج (فطنشا) دنا لئام وا فرنشم یا فدنش سرف لا زون د هنآ نال وا

 دنع رف هنن رههدننز ور وفصع باهم یاظ (فودننشلا) ردشماطاریسفت نکیل بودا رکذ هدناتک مان ه هرهچ |

 هدنن زو ساطرف (فاعنشلا )و هدننز و روفصع (فوعنشلا) یک یربلاد یراقو كجاغا ردیلباقم یلصا هکروند |

 زسرف ول ویلسیک یلاوچ ناعص و رون دهغاط كسکو فاعنش دوخاب روند راه لوفیبع هن راپ راق ون ال راغاط

 | لحدرج (فعنشلا) ردهنسانعم لوط قلن وزوا هلیصف كنيش (ةفعنشلا) روند همدآ نوزوا هام یب و زجاع

 لند دیقراچ ځدوب هدننزو لحدرج هلا هم (ففنشل ) رون د همدآ برطضم و یعلس یمادنا و تقلخ هدننزو

 ردن هلم كنيش هدن و و هم و ۳ كنوو ىق اتش (فنشلا و روند همدآ مادنا ناشی رپ و یعلس

 ثكجهرک هب وک هدنتسوا كغالوق لوق ىلع رونل وا ربعت هب وک یتصا روند هب ه وک نالبقاط هرزوا قالوفا

 هننالیقاط هنغشمو كغالوقو فنش هبه وک قصا نانلوا کد هکیدبد راضعب و روند هنسهلوقم هقلح

 إإإ قوف ف قالعم وا یلعالا طرقلا یا فنش اهنذا فو تئاح لانش رد فونش یعج روند طرق

 ] هراک هلکمالک هنشوخ دوخاب یک بجته دوخاب یک ضزعم هب هنتسف ر رولوا ردصم فنشو نذالا

 | هلع ضقعلاک هيلا رظن اذا لوالا بابلا نم افنش هيلا فنش لاش ردهنسانعم ققاب یک عمو

 ردهنسانعم كلا ضغب اک ا هلکلیا دع رکنم كب یتلعف كنهسک رب هلنیتصف (فنشلاا) هل هراکلا وا هنم بلاک ا

 واو ناف ذا هل فنش لاق ردهنسانعم قمالک او هرکنتو هضغبا اذا عبارلا بابلا نم افنش هلفنش لاقت

 | ءایلعلا هتفش تبلقنا ادا "یبصلا فنش لاق ردهنسانعم قلوا لر ود یضوط هب رشط ان یراتو قادود

 | فناش وه لا روند همدآ ندا ضاّرعا ندهنسنرب (فناشلا) ردغفص و هدننزو فتک (فنشلا) یلعا نم

 رووا قالطا هه اد شخلرالوب (ةفونشلال هفتا عفار یا هفنبانع فناشل هلا لوقتو هنع ضرعم یا هنع|
 (فانشالا) ردندننئدح دز نب فینشو ردندنیعپات هدننزو ریپ ز (فینشال ةمومزع یا ةفونشم ةقان لاش |

 ] بهل لعج اذا اهفتشو ةيرالا فنشا لاق ردهنسانعم ققاط هب وک صا (فیثشتلالو هلب رسک كن ره
 ِ هدننزو فوخ (فوشلا) تفنشلف اهفنش لاق رد هنسانعم قفقاط ه وک صا هدننز و لعفت (فنعتلا) افت

 1 لاسرونل وا لامعتسا ال وهح هنسانعم كمن و هتولج اذا اف وشف وشا هتفشلوقت ردهنسانعم كمر و الج هب هنسرپ

 ا كنالرت هلکنا هکروند هلآ یرلکدتا رعت وکر وس لایک | فوش و تفتز اذ فاشت ةي راجا تفیش
 لمبا فاش لاقب ردهنسانعم كمروس نارطق ههود فوش و رجلا یا فوشلاب ضرالا یّوس لاق راردبا هوست
 نارطق و ولع یا فوشم راند لا روند 4هنسا شلرب و الج هدننزو لوقم (فوشلا ۶ ه ءالط اذا نارطقلاب

 | لاق روند هه ود شم وا نییزت و شمن ز و جاه یافوشم لج,لاق روند ه هود شمرساو روند ههود شلروس

 | هلیسسک كنەددشم یاب یخدوب (نافیشلا]) و هدننزو هسیک (ةفبشلا)) اهریغو نوهعلاب نم یا فوشم لجج
 یسهلوقم زوک هدننزو باتک (فایشلا) روند هی هقرچ هجا نالی ردنوک نوچا عالطا هنرکسع نمد

 ہک ی راکدتا ریبعت فاش كنابطا الاح ردندنسانعم الج ردسنج مسا رونل وا قالطا ه ورادواود صوصخ هوضع

 1 هدننز ولیعفت ( فییشنلا  ردهدنل زنم ءالح رونل وا لاهعتسا نوجا ضبق “هازا ردبق رحم فاشردیساود یلفسنیع

 1 ءرزوا هنسف ك كره (ةفاشالا) افایش هلعج اذاءاودلا فیش لا ردهنسانعم كلا فاش ییاود
 ۱۳ 1 رد دات ققروق ند هتسنرو فرضا اذا هیلع فاثا لاما ردهنیانعم قلوا هلاوعب و فرتقم
 لواطت اذا هیلافاتشا لاق ردهنسانعم ققاب بونازوا یراقوب هب هنسن رب هدننزو لاعتفا (فابتشالا) فاخ اذا
 هرابو هماش اذا قربلا فاتشا لاق ردهنسانعم كلا رظن هکشعش وید رولوا عقاو ههرین یرومغیو هبلا رظنو
 لاق ردهنسانعم كمنرپ هدننزو لعفت (فوشتلا) ظلغ اذا حرطا فاتشا لاقت ردهنسانعم كليا ادب تظلغ
 f هلا علطت اذا ربنا ىلا فّوشت لا ردهنسانعم ا دکن ر و ادا ملا فشن

 كنيش (فیشلا) فرا و رظنو لواطت اذا عطسلا نم فوشت لاقب ردهنسانعم ققاب بونازوا ندب راقوب و
 اهبیسع رخوع لوشلا یا ةلقلا فیش لازا لاق روند هرلنکی نالوا هدنرابد كن رللاد امرخ هل رسک
 هعصق روند هغانج هکر دفورعم هلبنوکس كنهلمه* یاحو ىح هلداص ( ةفعلا ) بچ داصلا لصف روح

 روند هفبعص هدعب هلکثم هدعب هفعص هدعب هعصق هدعب هنفج رزهظعا لرلفانح هکهلوا مولعم هنسانعم

 فیاح یعج ردن رابع ندهقرو شلزاب و قج هل زاب هکر د هنسانعم تاتک هدنز و هنیفس ( ةي اإل هلي س هنر رغصم

 | باتک یا ةفیعص هعم لاش زماعج هرزوا ینزو لعف هلیعف ار ز ردردانو و هدننزو بتکر ولک فو رولک
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 قلع اذا عبارلا تابلا نم افغشإهبح فعش لاش ردهنسانعم لعشلیا هبلق فاغش هلنرتصف (فغْسلا هفاغش

 ( تفشلا) رونلوا قالطا هنونحم(فوغشلا) ر ون دهنغوبق كنج اغا فاف و ردعض و مر هدنبارت نام فعش و فاغشلاب

 بوثلا نم ةفش هيلع وءاح لاق ردفوفش یعج روند هب و زانو هجا هلددشن كناف و یربسکو ىح كني

 ناصقنو الّصف و اعر یا شرک كنم باصا لاق رد هن سانعم لصف و خر هل سس و یح* كنيش "فشو ققر یا

 لا هثسانعم قمرآ رولوا ردصم هلی كنيش "فشو ناصقن یا فش هيف لا رول وا دض هلغل وا هنسانعم

  بودبا نوز ید و صقن اذا *یفلا "فش لا ردهنسانعم كلسک او داز ادا یناثلا بابلا نم افش *یشلا فش

 ۱ دوعق (فوفشلا) ل رك اذا “ثلا فش لاقب رد هن انعم كردو هلزه اذا مهلا هفش لاقب رد هنسانعم قلعت را
 نالوا هدنساروامهلغلوا زان و هجا كب یک ت نج “هلح نو هلنیتع ( ففشلاژ وهل رح كنیم ( ففشل او هدننزو

 كغ وغ وص هدننز و ریما (فیفشلا) لحن اذا هم فش لاق ردهنسانعمقل وا راز و فیح بولج ندفوهش و

 روند هراکز ور نسا دراب د وخاب هر ومع ناغب هلتد ور و اهدربل غدل یا فیفش ځرال لاق روند هنسمرواق بوقای
 سه لاش رولوا دض هلتهج و رونید هنتدش كنکلیسا شنوکو ةدراب روا درب هیفرطم یا فیفشانذخا لوقت

 دوب هدنزو راثرت (فاشفتلا) لیلق یا فیفشالا هنم قیام لاق رونید ه هنسن هجزآ و رح ةدشیا فیغش ۱

 بول لاق رونید هول زسهفتشمامل وا جشدجحک و رونید هراکزور قوغوص دوخاب هرو ناغب هلقوغوص

 نالق هداق هدننزو هسانک ةفافْشلا رونید ه هنسن زآ دود هلنیتهف (ففشلا) هلع یکم ناکاذا فاشفش ق
 شطعلا ةدش یا فشافشلا یئذخا لوقت رونید هغلزس وص ك هلیصف كنبش (فشافشلا) رونید هنسهیش وص

 نامشتاذ ءادغ لا رونید ه هنت روف قیشزاق هل راکز ور و هما قوخ وص هی د.دشت كناف و یعق كنیش (ناشلا)
 ميالضف یا مهتففشا لوقت ردهنسانعم كلنا لیضفت و هک سنگ همان ده (فافشالا) رود ر تاذ یا ۱ :

 ریعبلا "فتشا لاق رد هنسانعمقمردل وطقیصع ینالوف هلغلعاب قیساق نراق هود هدننز و لامتفا (فافتشالا)
 انالاینام "فتشا لاق ردهنسانعم كمروپم بوجا هلجماب ین ورشم نالوا هدباقو هافوتسا و ء الماذا هلک مازلا ۳
 ءانالاف ام "فاشت لاق ردهنسانعم كمما ینعوحت كورمشم د وب هدننزو لعافت (فاشتلا) هلکه رش از
 لاق رد هنسانعم كرد هدننزو هلراز (ةغشفشلآ) هلضف یا هفشب تبهذ ئا هتففاشت لوقتو هل 1
1 
 ه وب 4 |
 ردهنسانعم كع رصد یسهلوقم لو و 4 طلتحا اذا هب فشفش لاش رد هنسانعم قعشراق و دع را اذا لجرلا فسوس |

۱ 

  ضرالا تن عیقصلا فشفشلاس ردهنسانعم قمردل وص بولاجوغارق یتابنو دحج اذا وع و لوبلا فشفش لاق
 یهنسنر قوغوص اب یماوهّرذ اذاءاودلاحرطا ىلع فشفش لا ردهنسانعم ككا وراد هءهراب و هقرحا اذا |

 لقع هل راینپ لعاف مسا و لوعف عسا (فشفشلا) هففج اذا دربلا وا را هفشفش لاق ردهنسانعم قت روق |

 هکروند همدآ لوشو قللنا "یبس فیض" یا فشفشمو فشفشم لجر لاق روند ه هسک یوخد و قلاحو |

 لربت لربت هلن راظنو یعس بويل راندنجما اناد یشان ندنفافشاو تیج و تربغ هرزوا یضعو سومان و مرح ۱

 ه هک ه وا ندهدرب (فافشتسالا# همرح ىلع اقافشاو ةريغ طالتخا و ةدعر ه یا فشفشم لحر لاق هلوا ررتد

 هنسنانعم فزخ روند ه یسقس هلیصق كفاق و كنیش (فقشلا) هلا روام رظن ادا هفشتسا لاق رد هنسانعم قق
 | (فیقشو ردعض وم یکیا هدرصم هل د دشت كفاق و یهق كنيش (نیفاقشلا برد# روند هنفیربق یسقس لوق ىلع
 هکرددآ فورعم بک رب هدندالب زا هدننز و ذقنق هلا هم لاذ (فذقشلا) رذیعسا عضوم ترد هدننز و ریما

 ی هدانعمو لصا رده داوس تغل ردلکد ندع مالک ردهلندترسک هکفاذنقشو رولوا لوي ندجدوه
 ول هدوک یرمو و روند همدآ برطضم و یکلس یمادنا هدننزو لحدرج هلمال ددشت (فشلا) ردفذقش |

 هب یس ور هدننزو هداذش (ةفالشلا) ردتفلهدنآ و هدننزو فعلس هلا هم (فغلشلا) روند ه هسکش ارتان و ليقف
 هد هباعص دهع هدن آ ردیعما عضومر هدنن رق زعلرهش هدنع هدننز و فتک فلش ةينازیا ةفالش ةأرما لاق روند |

 همدآ نوزوا ك هدننز و لحد رج ( فشلا و هدننزو رفعج هلبا هلم یاح (فحشلا) ردرا و دضس ر یتیم ق
 لحدرج لوق یلع لیدنق (فیضشلا ردهنسانعم فحش هدننزو لحدرج هللا هجم یاخ (فعشلا) روند ||

 لاق رد هنسانعم غامدو تن و ورک هدننز و هج رح د (ةفشلا) روند همدآ نامزبد ولد وک ی رهو ویریاهدشنزو

 هح رک | یرغوط هفرط رب یغاکی لوق یلع كسک و یلکل هت وا هدنزو ذفنق (فذنشل ال وهز ورک یا ةفصش هیف |
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 هدنزو فتك (فظشلا) ملاو دل انیب لخد اذا مهسلا فظش لاق ردهنسانعم قفلپاص هنغلارا كتا هلا یرد

 همدآ یجشا غوا و رواکنج و قللنا *یسلا یا فظش لجر لاق روند همدآ یوخد و ردفص و ندل وا یانعم
 طاللثا فلشریعب لاق روند هود ندا طالتخا هرهود هلتذش امد و لاتقلا دیدشلا یا فلخش لج ر لاق روند
 | یکی رکه لکعامحما حی وط نوص هکر ون د هجاخا لوش هدننز وربما (فیظشل ) ةدیدش ةطلاخم لپ لا طلاضناک ادا
 هفاطل ( ةفاظشلا ال هنود هيف و بلصف هر دحج  ناکااذا فیلخش رجش لاق هلوا شلاق هجنکنیس یویفلتبوطر
 راص اذا عبارلاو ساخا بابلا نم ةفاظش فلغش و رجشلا فظش لاق رد هن انعم قلوا فیظش جافا هدننز و ۱

 كمهنا یجوقو هعنماذا لوالا بابلانم افلخش هفظش لاق رد هنسانعم كما عنم هدننز و فذح (فظشلا ) افیظش |

 لاش ردهنسانعم كمردنیس هلغم راص هلا ریکس ب وردصق هنغلا را جاغایکیادوخای نج جنت طه ات نوع |
 روند هنسهچ راب كنکد فظشو الذ ییح تععب ادشتو ند وع ن٧ اھت ناوهوا هبیصخ "لنماذا ش کلا | فظش ۱

Ny۱ ایچ روند ه یوج نالوا ندجاغاو روند هکعا یروق لک ( فظش  

 تشرد هدننزو هح رف (ةفظشلا و دعب یا فاظش ام لاق ردهنسانعم قلقا ربا هدنزو باتک (فاظشلا»)

 9 وص زوم هنشلا را زوس دصق رغ نمام اد هدننز ورتم (فظشملا) ءانشخیا نم یا ات ون دن هوا
 ىج روند هنشاب غاط هلناصف (ةفعشلا)) دصقلا ريغ ىلع مالکلاب ضرعپ یا فظشم وه لاق رونی همدآ
 هد هبت و هسأر یا لبطا ةفعش اولقوت لاق هلناصف ردتافعش و هل رسک كنيش ردفاعش و ردفوعش و زساه ردفعش |

 لاق رول وا هدنناب رهط ینیدلصآ هند و تاکر و هکز ون دهنشاب تلکرو بلقلا ةفعش و روند هجر و هجاص نالوا | ۱

 ییلق لب الیثسا تبح و قشع هلی وکس كنیع و یصق كنيش 6 فعشلا) طاسلا قلعم دنع هسآر یا هبلق ةفعش یکتشا ۱
 تابلا نمافعش درج یفعشلوش دداا ندهروک ذم هفعش رده انک ن دن طرف هکر د هنسانعم كع رو تفت |

 قلئا رطق یهودو لامهالا و ماحمالاب ییعی چ ابح اهفعش دف یلاعتهلوق ا4! “یر و هقوف نم یلق هبح یثع ثلاثلا

 | لاق ردهنسانعم كمت راقلتوا هزات هرجا قلتوا یروقو هءالط اذا نارطقلاب ربعبلا فعش لاق ردهنسانعم
 قشع ی دو هلنیتصف («فعشلا) ردقل وا هلبا د * نال وا باوص هدنوب دوخاب مضخ ا هیف تدناذا سیپیلا اذه فعش
 هود فعش و فعش ینعع عبارلا بالا نم افعش هبګ و ه تفعش لوقت ردهنسانعم كم رو ندنتسوا کروب تب و

 بول وا ضرام هنعسق هقان هکردبع"" ضرب و روند هنغوبق كجاغا ف اکدد فاغ و روند هنسهب كنکروا

 ها دوهو فعشلا اهباصا اذا عبارلا بابل نم افعشةقنلا تفعش لاقب رول وا ردصم هدانعمو و رولیکو د یراکپرک
 ةقان لاق روند هب هفت شماضوا هنض ره فعش هدننزو ءارج (ءافعشلااپ اهبنیع رعش طعقبف ةقانلا بیصب

 تاتک (تاعشلا) رد هلا هل«#"نیسو دوخای زغ د فعشا لج هلغل وا ص وصح ه هقان و و فعشلا اهباصا یاءافعش

 < تاغیعشلا)ل سآر ارعش بهصیا فاعشلا بهص لحر لاش هنمو روند هنجاص هبن هکر دیعج كن هفعش هدننزو
 <فوعشلا ز ةب واؤذلا نم تاریعش یا تافصشلا الا هسأر لعام لاق هنمو ردیعج ارغصم كنهفعش هلیعص كنيش

 شلیا البتسا یسهض راع قا ص و نونج دوخان ورا قاتل هکر ون دهمدآ لوشو رونل واقالطا ه ونحم ۱

 ن ونج كلبلدهدننز و با رغ 6 فاعشلا )نونج وا مذ وا بڪ هیلق هفعش بیصااذافوعشملج ر لاق هل وا ۱

 هکردو یصا + ادودج تنک نیفعشب نکل » لثلا هنم و روند هغاط یکیا هدننکلع روغ هلبصف ایج ناز
 نوکر هرکضندکد نوی بویلسب وید ر وتکه نس هناخ بول و زغج ريق كچ وکر شم لوا ذنهد راغاطنانل وارک ذ هسک ر |

 ید د كغاص یب م هقان ول دوسر نب یتعی+ةفاخ "اف یوبل حا بولو اولقاب| ترد هد هبع الم یان ا هلا را ريق ۍ مک

 دما ن ويق زا كن یدوس نکیا هذومنم هدر و نم عض وم نس ین ږد یدلیا دارا یرو نم مالکه دک دتشیا ین و هسک لوا ۱

 روندهروم؛یدنسچهدننزوهرغ(ففعشلا  ردشلنا چو هلکلما مس وهرتناونعیفعش هل رک کناف ی رھ وج ییمداموو

 .هیطع یکیدرب و كن هسکرب نه ردلوط یر ر یم بحرا یداولا سهل مقام« لتا اهو |

 قج هتف وب هکر وند هنفالغ كکر وهدننز وبا هلا هج نیغ (فاغشلا)) رونلو ات رمض هدلح یکیدلنا تجاح لث دس
 یرلکدند ءاد وس و بلقلا بح دوخاب ردشم رو ی کس ابل ردیغاب چا قجهتفو هکروند هنس هدر لوقیلع ردرا 1

 هبلق فاعش باصا لا روند هنغات : لب لوف لع ردلد هدد كمد رم ردزغحناق ی هک هطقن هکرون ده هناد

 ها زاوکیا ندنا غاص هدننزو بارض و هدنز و باصم فاغش و غلبلا خوموا هادیوسو هتبحا هاجوا نالخ وهو
 دردنال وا ثداح هنفاغش تاک رو وروندهنسب غآنرف و ردتلعرب وواو ات دام دنر اتل ا رلکلترک نال واهدنراح وا
 | فغشو ردز اجهد هلنیتعف ردفدا رع هدل وا یانعم هلا فاغش هلی وکس كانیغو یه كنيش (فغشلا ) روند هعجوو

 ( ردصم )
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 ۳ ندشنوک مدآ رب و رلظ | اذا هقح فرشتسا لا رد هنسانعم كلا روح و طظ همدآ ر , (فارشتسالاز ۱ ۳ 7

 هرز وا هجو یکیا یییدح وبشا فلوم هکربد د حراش + نیتفرش امهبلطن یا عدجوا روع نم صقن ام 5

 لحاق یا فساش ءاقس لاق روند ههنسن شلاق یروشوق اقلطم الازهو ارم ساب یا فماش رسا 7 ۲

 هلغت روق نغير وق امرخ هدننزو فشک (فسشلا روند هنغیروق امرخ شمالتچو سسداک یا فیسش م :

 هدنن ز ونو زلح (فونطش ]ا لتعمل ا نع تل ز اذا ةفطاش ةيمر لاق رول وا فص و ه هیمرع یس هلوقم قارنمو قوا ۱ ر

 تسوب و تدتو قیض مدننزو باعم (فالنشلا) وایت تنم سا و تا ( بت )6 /

f ۷۸۷ e 

 لحم ول وا هکردهنسانعم قلوا نیش كب همولوا هتسخو قوف نم هيلع علطا ادا فر لات ردهنساتم

 ردهنسانعم كلا تج مو تقفُش هب هسکر و نشا ادا تولا ىلع ضبرلا فرشا لاق رونل وا ريبعت قلوا

 هالع اذا برملا فرش لاق ردفدارم هدلّوا یانعم هلا فارمشا (فیرشتلا) قفشااذا هيلع فرمشا لاق
 هرکنک هراود و رصقو اهدح یا ةبعكلا هللا فرش لاقب ردهنسانعم كمررو ناشو فرش هلیظعت ه هنسنر و
 قمیچ هرب كسکو دو هدنز و هلعافم (تفراشلا) فرش هل لعج اذا هتي فرش لاش ردهنسانعم قعاب

 لاق ردهنسانعم كلنا هرخافم هدنناب فرشو ناش هلا هسکرب 3 هالص ااا لا فراق لاقت رد هتسانعم

 رظن 4 هنسنر بوقیج هن رزوا ردناکم میس ندفارشا هدنزو مرکم (فرشلا) فرشلایف ی اذا هفراش

 (فرشم) رددآ قلموقر هدانهد هدنز و نسح (فرشم# یک یلحم ناپهدد روند هعضوم كجهدنا ته

 ردهن ذحم لضفلا نب دم تن هغ رش ردندناو سن ءاعما هدننزو هنیفس ( هشرش) رددآ كعاطر هدننزو

 اذا ی فرش ز لا و : ندکلیا فرش بسک هکردهنسانعم قلوا فرشم هدنزو لعفت (فرشتلا) |

 تلق اذا ریا ىلع موقلا فرشت لاش رد هنسانعم قفل وا لتق ینارسشا كتعاجر و افمثم رام
3 

 کرد هنمانعم ققاب ه هنس ر هدناکش راقهشنوکیرمررلتیرفو ییرصب بوبق هرز یرشت لا یکر کوک |

 | لظتسلاک هبجاح قوف هفک طسب و هبلا هرصب عفر اذا "یثلا فرشتسا لاق رول وا هدننمص هغلابمو تود |

 | هنمو ردلعتسم هنسانعم قلقوم ییتمالسو بیع كن رقالوقو كن رز وک كناویج قج هل وا ارا 8

 انوکي الل امهلمآتت و ا دقفتن یا دڳ نذالاو نیعلا فرشتسن نا ان مما ال هنع هلا یضر ىلع نع ةيضالا ثیدح

 تال روک ه دن راز وک كنهيعصا هلکملا هراعتسا یماقتهاو تق دو ما هجوت ندنسانعم فرشتسا ال وا یدلیآ رسفت |

 2 رولوا كعد ردزشلوا زوم هاکلیا ماشهاو تق د هنصوصخ قمالوا یر كلکسک هدنرقالوقو |

 تفرش هلغل وا لاسو مان یوضع ره هكردشملا لج هنسانعم بلط یتبس هللاعفتسا ندنفارمش فا ۳۹

 | لجر اف مشتسا لا ردهنسانعمقمروط ولی دفا او ر كم د قدلوارومأم هلبلط قالوا لضفاوا

 | قلا فرتشم یافرتشم سره لاقب روند هت! كسکوب یلکل هتس وا ردلعاق مسا ندفازتشا (فرشلا) بصتتا اذآ |

 | فیرش لاق رد هنسانعم كعمک ین ,راقارپب كاز نالوا رضمو دسفم بو ازو| ك نیک | هدننزو هجرحد هشت
 | عطقاذا عرزلا فنرش لاه و یدنل وا رک ذ هکر دیفدا رهو هدننز و فایر هلن (فانمشلا) هفایرمش عطق اذآ عرزاا

 (ةفهرشملا)) فهرس نعم "یصلا ءادغ یف فهرش لاق ردیفدامو هدنزو هفهرس (ةفهرشلا]] هفان رش 1

 "فهرشممالغ لاق روند همدا تئیه ییاتسور ولساب ول یک و ناشیرپ و یروق یراچاص كنشاپ هدنزو "مش

 روند هناوبح شلوا یروشوق بولجنا یک كنکد ندلازه و فعض (فساشلا)) فشق ثعش سرلا فاح یا |

 یزوقیوف یک سد ندلا زهو فض ناویح رکو یعق تابش (فاسشلا)و هدنزود و

 لاق رول وا فص وهلا شمتوط زو روق بولیکچ یتبوطرو ا فساش نرو (تیسشلا)

 هنصرق كمتا یروف هل رسک كنيش (فسشلا) افسش هولعج اذا رمیبلا اوفسش لاقت ردهنسانعم قغالتح

 لاوالا تابلا نم افطتش نالف فطش لاق ردهنسانعم قعشلقا ر | بودیک هدننزو فطع (فلشلا) رون»

 هدننزو روبص (فوطشلا ردستغل قارع داوسو و هلسغ اذا هفطش لاق رد هنسانعم قمی و دعابتو بهذ اذا |

 نا واچ بوق هتم” رب ندلتقم (ةفطاشلا  ةديعبیا فوطش بن لاق رول وا فصو هتم نعو تدن قاراو نوزوأ

 نیش رولک فاش یمج كغفشو سو ةدشو قیش یا سیملا نم فاق و فطش قروه

 در فظش لاق هنسانعم قلوا التبم هکمنک ول هشاضمو تذش هسکر رولوا ردصم فظشو رکا

 قوا نالبتا هصض رب و افظش شيلا فلتش لاق و اسیایو اددش و اقیض هشیم ناك اذا ميان



VAT =سگ  

 هدننهکلوا دو مدلیا دوعص هلبج لوان ردیسالعاو دنلب كلابج هل ناک ہد رع دال هکردیدآ لبجر هدننز وا

 هدننناح غاص هکردوصرب لوا لوق یلع ردف وزعم فیرمشلاموب هلغلوا هعقا ورب هدنآ رد دآ و صرب هدندروب ريم ون |

 ردنداعما هدننز ویرکس (ینرش)لرارید فیش هنال وا هدناوصو فرشه نما ردرا ووصرر هدننناحلوص و ۱
 لاق ردهنسانعمقل وا فرشبحاص مدآر هدننز وهفاطل (ةفارمشلا) ردیضش یروث ماما ردندندح قرش نم قصا
 بحاصاایلاح هکر دفص وندهفارمش هدننز و ربما(فیس2ل ال فرش اذناک اذا رسالا بابلا نمةفارمث لج رافرش
 ا د ر دهن ال وا فرش بحاص رقت فراش هت رون دهمدآنال وا فرش ۱
 بیرق نع فراشومویلا فیرمثوه لا روندآ همدآ نالواهرز وا قلوا فرش لها اب رق( فراشل ا) هلنیتصتف رواک

 ردتفص فی رش و ردلاد هثدح هکر دلعاف مسا غوصم ندل وا باب فراشهروک هننابب كح راش + افى رش ریصیس یا

 یراش فا لاق یکه فراش روند هب هقان هجوق كم و قىتعلا مهسلا یا فراشااب هامر لاق روندهقوا یکسا و

 فرشوهدنزوسشکر ولکف رش و فراوش یعج ردشمراو هالاو ز ۰ ک سه ییس هک ایوک.ةمر ه هنسم یا ةفراش و

 | فرشهداروم ةلظملانتفلاىادڳ نوم جا فرمشلا کتا ثیدط | هنمو هدنز و لودع رولکف ورشو هدننز و مکر ون رنو
 | ردشش وا هبشت هب هقان ولیوتءایس نالوا همرهو هنسم هلمتهج تاقوا دادتماو لاصتا | ےلظم نتف ی

 | فرشو رولوا دار را هننف نال وادفلاط ندق رقم ذات هلغل وا یوم ځد هدنناونع قرش هلفاق موق رم ظفل و

 | هقان هدننزو دوعق («فورشلا) روند ه هیننادنلب و یلاع ردهدنزوءارج هکرولوا عج ندنظفل ءافرش هلنیتعط

  اةراش تراص اذا لّوالاو سمانا بابلانم افورش تفرشو ةقانلا تفرش لاق ردهنسانعم قلو !فراش

 ۱ | بوراج و رددآ كغاطرب (فوراشلا یک پ وکو مولوط و یتسد روند هراب راق قچ د وت بارش (فراوشا) |

 دوخاب ا مضومرپ هدادرو دل یب هدننزو ماطق (فارش# روند ه هکر وپس هکر دب رعم یس راف

 | باغ (فارشر)راید.د ردف صنمریغ هدننز و باتکر اضعب ورلیدل وا بهاذ هنفارصنا كنو راضعب رددآ لبجرب

 | نا زاک | هدمراکمو بسح دوخابقل وا بلاغ هدف رمشو دح همدآرب هدننز و فرص( فرشلا]) ردیعماوصرپ هدننزو |
 | هنسوراب هعلقو بسا ین هلاطوا افرش هبلغ اذا لّوالا بابلانم افرش هفرش لاق ردهنسانعم تل لام
 | شافخر ون د هنشوف هسارب (فرشالا)ةفرش هللعجاذا طاحا فرشلاه رد هنسانعم كما و هرکنک هراود 7

 | زلطروع هک دلیا بانرت لحر هرجا قاربط هنسهط روع را ذاا هو الصا کیدا شوقر ا

 | ردا جارخ |یرواببوایراپ هسفن هدار وا یس هطروم نما غوا ځد رب ردیک بوتروا یتیرزوا هلقاربط هدقدلطروم و
 رول وا فص و هنشاب زوما نالوا ققلاق فرا و رولواهرزوا یرلشور ییوبا هدقدلشابهغج وا ید یرواب لوا
 (ةف رشلا لقب وط یا ءافرشنذا لاقب روند هغالوقنوزوا هدننزو ءارج (عافسهلا) لام یا فرشا بکنم لاق

 | كاامو هدننز ودرص ر واک فرشیعجج رونید ٥ اک نالوا مد رر زاروا و د راس وب وم ورا هغ لنز ورفض

 هنمو روند ه هنسن كج هليا فرشو لضف بسک و هرابخ یا لاما ةف رمش هذه لاقب روند هنس هد زکو العإ

 ۳ فرشو لضف رادم ن یزکلک ب زس نعل ه فرشتا افرشو الضف یا + ةفرش یکتا یتاتعا ٭ م هل و

 | ردنرابع ندنرارب نالوا دنلب هفرط ندشاب كنرلنوم كنعسق تآ ردهفرش هنن یدرفم هکشرفلاتافرش و مرد

 ۱ ۳ و دیارش (ةیفامشلا لرد لمزکنک هکایوک ردیرارب نالوا ققلاقاحماح ن اقجال ز نذتف رط یرفص تانکر

 لوي یسهثجیربایرقالوقوّةیراغش یا ةيفارشنذآ لاق روند هغالوق نالوا والبقو نوز وا قرهلوا كسکوب
 هرازب ضایب هنوکرب هدننزو "ییارغ 6 "یفارشلا) ةيسح نیندالا ةمضع یا ةيفارش ةقان لاق روند 4 هقان نالوا

 ثاشرش هلبصف كنهزمه «فارشالال روند هرازب نانلوا انشا ندیرع ضرا نالوا براقم همش ضرا لوق یلع
 من اذآ یا مهفارشا عطق لاق ردنرابع ندننورپ و ندنراقل وق كمدآ ناسنالا فا رشا و یدنل وا رکذ هکردیعجب
 هابتبوصاب نکا هلغل وا روک بو از واكب هکروند هنرافارپپ نیک | لوس هدنز و لایرج «(فایرشلا) مهفونا و
 اولح لا روند هرالګ كسکو و یراقو ردیعج كفرشم درصد كي” (فراشلا ) هلوا رونل وا عطق ود ردا

 ردترابع ندرلهرق نالوا براقم هغلنادابآندیرع ضرا هکر دندنو ماشلافراشم املاعا یا ضرالافراشم

 هک(یفرشلاوا) ةيفراشم لاقال و ةيفرشم فويس لاق ردیوسنم کا ردهلبصف كنار و كم هکدیف شم 2
 یرو ماما ف شلاواو ردو ندا دل و 7 ادشا هدنرش طسا و رددسکر ندنس هلا رجل ردرباح نو ره یعما

 كسکو هلیرسک كنه زمه 6 فارشالا ) یدلیا تیاور ندرشعم وا هک دیضنک كنرابانج ثيل یش
 قلوا علطم بوقاب ندنفرط تسواو ندکنکسکو هن هنسنر و هالع اذا برملا فرشا لاق ردهنسانعم قمتیچ هرب

۱ 

۱ 

 ) ردهنسانعم (



 فرشوبشا رکذ یساکر دخاطرب یراکدید فیرش و ردیدآ كغاطرب هدنب رق كغاط مان فیرش و رتشواریخ نم رطخ | 3

 Bt ۷۸۵ زی

 یداوم و هنجو لبم هدف ناک ادا فدشآلجر لاق رديت ومد رو ی نر
 وک ارق هک هلرسک كن ہزمش (فادشالا) صخشلا ملظعلا یا فدشا سرف لاق روند هلآ نالوا ےظع
 | روند هاب ې نالوا یرکا یموروق هدننزو ءارج (ءافدشلا) ظا اذا ليللا فدشا لاقب رد هنسانعم قلوا

 وارو هفرطرب هدننزو هفداصتم (ةفداشنملازل بس راف ءاح وع یا ءافدش سوق لاق هدنژ و بثک ردفدش یعج

 كنيش (فوح ذشل) ةفطعتم ىا ةف داشتم فخ و سوق لاق رد هل رامتعا فوصوم دنا روند هثیش نالوا لئام

 | ردهنسانعم قلوا لئان ه هنسن یندا هلیئوکس كلاذو ىح كنيش (فذشلا) ردتغل هدنظفل فوذحش هلیعط

 ۱ لقب ردت یهر ضا هکتج مد زور رارعففا (فاق حالا ) تنصا ام یا ا كنم تفت لر
 . تخو عرسا اذا لجرلا تحرشا لاش رد هنسانعم قلوا قالاج و تسجو هت را اذا هل فح رشا

 تو رون د همدا نالواهدامآ و رضاح بوناپ هکلغا هلج هرزوا نعد هدننزو روفصع («فوحرشلا)

 یصب وهمدق رهظ ضیرعلا یا فاح رشلجر لاقب روت ددمدآ نالوا ولنا و یصب یترص كنغابا هدننزو ساطرف

 وقوع روند هکلترک نالوا هدنراج وا كن رلکیک وکیآ مدندب هو روفصءفوسرشلا رز روند هرم ولنا و

 | طقموا علض "لکی قاس فورضغوهو هفوسرش یکتشا لاق روند هکلت رک نالوا هدنج وانالکه شود كن وکیآ

 | ه الب ولوا و روند 4 هود شه هرکس یغایارب و روند 4 هود ولغاب یعابا و نطبلاىلع فرمشلا فرطلاوه و علضلا ۱

 :(ثنسرمشلا اهل وا یا ةدشلا فوسرش هذخا لاق روند هنسادشا و لوا تنو تدشو هنسانعم هیهاد روند |
 ۱ لوش هدنزو هحرحدم (ةفسرشلا ) قلطاءوس یا ةفسرش ھه لاق رد هنسانعم قلیوخد هدننز و هجرحد |

 | یشغ دق ضا ابن ناکاذا ةفسمشم ةاش لاق هلوا قلقا شمالپاق ینیرافوس رش هدنوناب یکیا هکر وند هنوبف

 | (فاعرمشل ۱) رونید هنشع كتابن سنج لوق یلع ردیدآ تاب عور هدننز و روفصع (فوع رشلا) فیسا رشلا | ۱ ۱
 هلا هڅه نیغ (فوغرشلا) رونید هنغوصق كنکچپ كنجاغا امرخ كکرا هلم و یرسک كنیش |
 ولع یا فرش a ناکم لاق روئید هکلکسکوت دلنرتعف (فرشلا) روید هب هغب ر و كجوكو رد هنسانعم | ۱۳

 دادج )الا فرش لوق ىلع رد هنسانعم یکرز ودحج قلولواو ایلام یا افرش اناکمالع لاق رو هب یلاعناکمو | 1

 |وه لاق ردجاتح هغمل وا زوک رم AE كىنا ى مزال قلوا هدنبسذ و لصا ردوا ۱

 ظعربعپ لاق ردترابع ندنک روا كنءودربعبلافرش و بسلا ولع واءابالابالا نوکیالو ادصلا یا ق ها
 فرش ٹنتجاف هنمو روند هک رکس یرادقم هفاسم لیمر لوق لع كرم ردق هتافو ماسلا یا ِ

 ۱ لج ریلع واس لج راورجا لجرا ةثالثل لیلنا نا هصنام ردشلعا ملت ع دح وبشا هلا هعلوب فلؤم نوف مشوا |
 ج رملا نم كلد اهليط ىف تباصا اف ةض ور وا جرم ی اهل لاطاف هلا لسس یف اهطبر لج رف رجا هل یذلا امافرزو

 اناول و تانسح ابثا ورا و اهراثا هل ت ناک نیفرش وا ارشتنتساف اهلیط عطقنا هنا ولو تانسح هلتناک ةض ورا و
 كب دهظع ا فرش و رجا لج را كلذل یهف هل تانسح ثللذ ناک اسب نادر لودتم تبر ر

| 
 زه دافت ال وه و هم یزد لھ رع لاش :نوبل وا ر ور رک رووا قاللبا هغمراو هیر ا

 هدهملبشا فرشو ردیعسا كن ويقرب هدار وا هن رض ردعقا و نما یج یراکدید هذیر وه مض یجن هدغاط یرکبد | ۱

 هلتابطخ و ردنداروا یفرشلا د نم مهاربا قحا وا نالوا یطباض و ییطخ كنيرهش هبطرق ردعضومرپ ۱ ۲

 هلح رب هدرمصم و ردنداروا ردف ورعم بلاک 4 اصولا "یفرمشلا هللادبع نن توقاب و رديت رها یاقجا كتالو|

 فرش و ردندنآ نویفمشلا نوئدحا دجا ن قیتع و "یشرقلادیس نت ۳ “لع رددآ | 

 ردهدلپ رب هدندالب نالوخ (ضاسلافرش#) ردرلثدح یفرمشلا مهر ن "ىلع و یرفاغلا د نن فرش ردنداشا | ۱

 ردغاطو هدنسللا وج هرو نم عاق (یلعالافشلا) زا هدند رق دی ز هل مک كفاق یافت فرش) ۱ ۱

 زوت وا ه هنیدم (اح ورا فرش )لر دیم لزم رب ہدند ر وب یس ہل ہہق ےھت (یطرالافرش) ردعض ومر هدنبارت قشمدو | ۱

 هجن فرش و ردعقا و هدهفاسم لیعزوت وا دوخابقرق لوقیلع و هرز وا لوق اسم ماما ردعض ومر هدهفاسملیمیتلا

 لکا ىلع ماداذا عبا رلا بالا نم فرش لج را فرش لاق هنسانعم كم یتاےگ روا اد رول وا ردصم و ردیعا عضاوم |
 دوخاب نيد مدآرب واعفت را اذابکتملا ونذالا فرش لاقى رد هنسانعم قاوا ققلاق یراقوب ىراشابز وما و قالوق و مانسا ۱

 | ریز (فیرش)) اند وا نيد الع اذا سامنا بابلا نمافرمش لجرلا فرش لاقت ردهنسنعم قلوا ناشیلامیوین ق

 (0) یو



 ب عملا نیشلا لصف روس

a VAS F- 

 نب فیسو ۍباتلاربنم ن فیسو بهو نب فیسو نیکسم ن فیسو نوراه نب فیس و دم نب فیسو رج ن
 یا فئاس لجر لاق روند همدآ ولحق (فئاسلا) ردندنا ور ءافعض "یعباتلا یعوزخلا فیس واو هریغلا یا
 يج ردهسک نزود ت دارم هکروند هنبحاص مق هدننزو دادش (فایسلا) ردبک اتو نالو و نود

 مهنوصح یا ةفايس مه لاق روند هرامدآ نزغب نالوا فیس یراهعنامو نوصح هفایس لوق ىلع ردهفایس
 | هکردیفدا مو هدننز و بازحا (فایسالا)رددح ر هدننز ودا دش (فایسلا ةقدص  فویسلاب ةلناقم ییعب مهف ویس

 لاق روند هرالی قلثیق و قاروف هلیصف كيم (فئاسلا) بازحا یا فایسا مه لاق ردکعد راه ورک و راکولب |

 یوم روند همدآ نوزوا هجا یک مف هدننزو ناسحر (نافیسلال طلا و نونسلا یا فئاسلا مهتناصا
 كنيس ( فیسلار) ةلوط ةقوشع یا ةنا فیس ةأرما لاقیف ردصوصخ هناوسن روم ظفل لوف ىلع ردهنافیس
 قالطا هیداو لحاس كلذک لحاسلاب یا فیسلاب اولزت لاقت رونل واریبعت یلاب هکر وند هرم لحاس هلسسک
 كن رالاد امرخ فیس و ردص وصخ هناعرح لحاس نامه فیسدوخاب روند فیس هلحاس اقلطم لوق یلع رونلوا |

 كنلحاس رر رحم (لیوطلافیسلا# ردیدآ عضومرپ و رد رک كن كنعسق فیل هکروند هفیلنالواقشپاب هننرلببد
 (فیسلا روخ)) ردلحاس ر یداز وا نوزوا تیاسغب ردهدنس هت وا كلح مان هوش دقم ردیرغم یایرد هکر دیا |

 هرداهب ولحق و روند همدآ شفقاط لق هدننزو ببحج (فیسلا) ردهدلب رب بیرق هنرهش فارس هدننزو روج

 لعافت (فیاسلاا)ل ردلوقنم ځد یغیدلوا هاب یدنلوا رکد هکهتن ردهنواو هل رسک كنهزمه (ةفاسالا)

 ] فیاست لاق رد هنسانعم قعشروا هلق هدننزو لاعتفا (فایتسالا) و هدننزو هلعاف (ةشاسلا) و هدننزو
 | مان ثوبلد هلبعق كنيس (بارغلا فیس موقلا فیتسا دقو فویسلاب اوراضت اذا اوفاتساو اوشاسو شیلا
 ردهیعست ثعاب یعیدلوا كرهحنا هدنلکش فیس وا كنغارب رونلوا رببعت رق نوغزوق هکردیعما تاب
 1 بولوا ثداح هدننل  كننابط كناسنا هکردهراب هنوک رب هدنزو هرم (ةفآشلا) چ ةحملا نیشلا لصف روس
 لاق هنم و رد هنسانعم نایب و لصا هفأش و رول وا لاله یبحاص هدقدنل وا عطف لوق ىلع رولوا عفدنم هژفلغاد

 | هدنفایا كمدآ رب هلنیتصف (فآشلا) هلصا نم هلازا ءانعم وا ةحرقلا تالت بهذتاک هیهذا یا هتفأش هللا لصاتسا
 إً تج رخ اذا لوهحلا ىلع فتشو عبارلا بابلانم افأش هلجر فتش لاش ردهنسانعم قمتیچ هراب نانلوا رکذ |
 ] ضفب هلن وكس كنهزمه و ىق كنيش ( ةفأشلا ) و (فأشلا ل روند هغابا شمقيج هفأش (ةفؤشم او ةفأشلا اهب
 | قلق تلالد یهسک یغیدغلشوخ همدآ رخآ رب دوخاب كلعا زارتحا ود رکد یزوک ندهسکرب لوق ىلع كما
 | كع تلد وا نیمب ینبیصب نا تفخ وا هتضغبا یا عبارلا بابلایم فاش افأش هل تفثشو هتفتش لوقت رد هنسانعم
 | لوحام ثعشت ادا هعباصا تتش لاش ردهنسانعم كفلزورب بوالتچ یسهروچ *لراقنرط هدقمرب و هرکی نم
 [ یتح هداسف یا هح رج فأشیکتشا لا رد هنسانعمقم زآ هدنسهج ردزلوک وا هرابحرطا فاش و ققشت واه رافظا ۱

 | ءا ىلع فوشم وهف لجرا فاش لاق روند همدآ شقروق بوکروا ینورد ندهنسنرب «فوشلا) اربي داکیال

 [] نوسلوا یر اسوغاط رونده هنسنیرویس هدننز و روفصع هلا هججم لاذ (فوذحلا مذ و عزف یا لوهحا

 ا هفصش لاق ردهنسانعم قعوص یتغوبق دوخاب سارد كئيشرب هلوکس كناحو یعق كنیش (فصشلا)ا
 ] و و روند هدوس هدننزو باتک هللا هم یان (فاضشلا) ردهیناع تفلو و هدلج رشق اذا ثلاثا باسلانم |

 فدص (یفدشلا روند هنسلدرشاف ندا روهظ نکرولیغاص دوس هدنزو فحش فعلا ردستفلریج

 ۱ سر هلا هل یشات ندنمش و ینو ثیل رولک فودش یعج هنسانعم داوسو صخ# روند هیتلارق هدننزوا

 [ 4 لاقت ردهتسانعم طاشنو حرعو لیم یا فدش هدخیف لاق روند هکلیرکا نالوا هدقاکی ضعب و ردشلبا
 | (فدشلا) هتل یا لیلا فدش ین ءاح لاق ردهنسانعم تلط و ردهنسانعم ناشو فرشو حرم یا فدش
 ] لاق هلوا عیرسو تسج یسارچص بولو| مظع یتهثجو ولعرکو  نوزوا هکروند هنآ لوش هدننزو فتک
 | هکولب رپ ندهجکو روند هب هچراب شلسک هدننزو هف غ (ةفدشلال ةثولا عیرس مظع لیوط یا فدش سرف
 كلهراب هلن وكس كلادو ىح كنيش (فدشلا) ةفدس یا لیللانم ةفدش تضم لا هنسانعم هفدس روند
 | لاش روند همدآ قالوص (فدشالا) ةفدش ةفدش هعطف اذا یثاثلا بابلانم افدش هفدش لاق ردهنسانعم

 3۱۵ لئان یا فشا سزف لا روند هل نارو ناب ناب ندنفاتغزآ و ندنفل هشالاو رتسعا یا فدشا لجر
 اطاشن هربس ف ض رعم یا فدشاربعب لا روند هنهود ناب رو نوقزآ نوقرآ ندنطاشنو شبنجو ایغب هیقش

 ا شقنلانم ةيقن هماوج یا فسم مرد لاق روند ه هقا شفلس E E مظعم (فیسل ال روند



 فاع و هر ف اه و ام فانی وا ۾ الا اه دجو فوس لاق یا ةف وسم کر لاق هيل وا تافتلا ندنفیدلوا ||

 هو واس لاق رد هنسانعم كمهدلسف هدنن ز و هل ع ام دف واسلا) ردناکم منا ندفایئسا هلع ل (فاتسملا)

 ترطضا و ۱۳۳۹۵ 2 ٹلاثلابابلانم افهس لسقلا فهس لاق ردهنسانعم كعد بوی ه دبع هو لا لوتقم ۱ ۳

 افعس لحرلا فهس لاق رد هنسانعم قناص وص ك هلدریصف (تهسلاژ) روند مس راز ون قلاب فهس و هعزن ی | ۱ 5

 تلاح دوخاب رس وص كىو كلاهیا فهاس لحر لاق دا ثالاه و ا دا رم یسانعم ثدح دوخا | 3

 داکیال ءال برشلاریثک شاطع يا فاهس هب یا فوهسم وهف لوهحا یلع لج رلا فهس لاق روند همدا التم |

 فویسو فایسا یعجج كنلظفل فیسو مدلبا نایو جرد هل هد رص وصخ بلا مان فو لالا لا ناسا لایق

 (ةفيسلا)ل د د هند د اا هدننز و نوت (فوسا) یدنلوا قالطا هال وا مش مقوم نرم ندف وس

 وسو فس هدن و کی لف كناف و ك لس (فوس) رد هلبا هم نيش رایدلیا ریست هلا هعلط هکمدننزو هیات

 نایک هدوجو زونه ردسیفت هلک لوق یلع ردهنسانعم فانیتسا هکر دفرح ر و هلرحف ك نیس روند ید یسمو
 فوس هروکه ناپ كبغار هکر د ح راش * رونلوالامعتسا ی دهدنرالعفدع و و دیع و ودیدهت ورونل وا لامصتسا هدلعف
 هلو هنمو رد | صیصخت هلامقتسا بودنا دیرح ندنسانعم لاح یعراضم لعف نالوا یلوخدم هکردفرح رب یسهلک

 قالا نیونت هن رخآ كبردبا دارمقلق سا یتسهلکفوس و ردنعضشید.دهت هداروب + رابفلا جا اذایرت فوس
 هلا رلایلوخ و وزرآ و هنما رودارود ییعپ "ینامالاب شیعی یا * فوسلاتاتشنالف * برعلا لوقتو نسردا
 تیک هل الش نالوا هنسانعم تسود و بح ردند هاب 4 8 اصف كناف «فوسلیفلا) ردکعد ردیک بوت
 هنسالف هدنهچ و فوسلیف هیکح هلتهج و ردکعد هما بحم ردم ندنسهلک فرس نالوا هتسانمب
 كنهزمه (ةفاسالا) ردب صع فرصت ردع ندنا ردهدننز و هلقوح هکهفسلف و رد هتمانعم ءا رد زعم هکرایدب د

 كکوس یییراشکیدكناسنم و هلام كله اذا لج لا فاسالاقب رد هنسانعمقلربق یسیشاوم و با ودكمدآرب هلرمسهک

 تلف رط یکیا هلکماع | هج وا یشکید كنان یصکید ینعب ناز رطنا تم رضناف یا یا زراافاسالاق ردا

 رصش بم هنکیدلیا ذخا هلیصق كناخ یهزرخ ردشلبا هجرت هلبا كلد قحو ینو یلوقنا و یدلکوش ین ۱

 یکتشیام یتح فاسا + لثلا هنمو امهدل و تاماذا نادلا ولا فاسالاقن رد هنسانعم كلوا یدل و كمدآ رب هفاساو
 هدل وندبا تاف و هلع لعم (فاسلا) رونل وابرض هدنقح هک نالوا داتعم هناو و ثداوحلثمو * فا وسلا ۱

 روند ۵ هدلا و نالوا توفیدل و (فایس1ا# روند هردب نالواتوف یدلو هدننزو بح (فیسلا) روند ۱

 هرز وایدا رم بودا ضي وفت رخآ رب ییشیا یدنکمدآرب وهتاطم اذان وسل وقترد هنسانعم كرم رخت (فیوستلا)

 هد زو هثدح (ةف وسما رز هيف رترکح و های هجکتم یا ی ها ات زلف تف وس لوقت ردهنسانعم كلبا كلام هنفصت ۱

 شوخات هلفه وا منش ییومصدوجخاب هلوا رونلوا دیمالرهدرونلوو بولکوصنیراب نوکو کا هکر ونده ویقلوش |
۱ 

 فّوسلحر لاق هل وا زی عنمو د در ی ؟هسکبویلشبا هاوو هکر روت د همدآ لوث هد زو تدح (فوبلا زا

 شا ادا هفاتسا لا ردهنسانعم قلقوق كب هدننزو لاعتفا (فایتسالا) دحا هذ رال شام عنسب ناک 3 |

 هدنز و فوک (فهسلا) اهعحاص اذا ارل فواس لاق رد هنمانعم كما دعحاصم هلا هوبګڅو هراس اذا | ۱

 ردسابف رغ یدورو نده ر باب روند همدآ یا ك د (فهاس ]۱ اددش شطع اذا عبا رلا بابلانم |

 علا دنع شطعلا هبلغ نم وه وا ناشطع یا فهاس لجر لا روند همدآ نالوا شطع بولغم هدعزت |

 ( فاهسلا ) هّریغتم یا هج ولا فهاس نالف لاق روند همداشلزو یسهرهج هل بیس هضراعر هجحولا فهاس و ۱

 هتلع فاهس (فوهسلا) رولاق سس وص ھن بويع اق هجا ولکده ره رد دتلع قلهص وص هدننزو باغ |

 ماعط لاش روند دماعط نروجا قوح :n ند دوخاب ندنتبح ولم هد زو هنسح (ففهسلا ) یورب |

 رسا | اذا دفهتسا لا رد هنسانعم یاوعسا هدننز و لاعتفا ( فاهتسالا ز اریثک ءالا یس ناک ادا دهه ۱

 فولس 1أ ضورلا ردهدایز ندکی یرلهما نلومق هاتف 2 غیب روند لق رک ریو هد زو فیح (فيسلا]) |

 ردهنسانعم قلاح هلق رول وا ردصم فیسو هدننزو دنحشم رولک هفیسم و هدنزو سلفا رولک فسا و رولک
 كناچو هریچو ریت هدشیا ىلا كمدآ رو هفیسا هتفس لوقتو فیسلاب هه رض اذا افیس هفیسب هفاس لاق |

 دنفص و كحراش * رددآ قلاب سنج رب فیسو ِتفسس ینعع افیس فیس هدب تفاس لاقب ردهنسانعم قلوا

 فیسو رونل وا قالطا هنرالبق .یعیرب وف كنآ فیسو ردناح د رک توت هدانعم وب ردیفلاپ مق هروک |

 فیس یحاص هدب دع نا رد دنندجم ةاقن هللا دبع نن فیسو نایلس ن فیس ردندلاحر ؛یهاسا |

EEE Tk BL CECE رم و اهر لا او دوم ره SC 

 سصصب ۳۳۳



 1 (فاتسالا) لبالا تمدن ادا ةقانلا تفنم لاق رددت الفم تا مدقق ءزرناسو فانسلا هیلع دشاذا لتوالاو
 نکددو هودو ی ةقانلا تفنسا لاق و هفنس نعم ریعبلا فسا لاق ردهنسانعم فنس هل رسک كنهزمه

 ث لی و ربسلل هقنع مدو اذ ذا ریعبلا فسا لاق ردیس هوش تعرس ا كمروس یرلدا یرلبا یئوب

 قلق مکحو نیتم یشیاو رابغلا تراثاو اه وبه تش | اذا حم رلا تفنسا لاق ردهنسانعم قمرواص زوت بوسا

 باصهلاو قربلا فنا لاق ردهنسانعم كر وك نیش باس وقر و همکحا اذا هرعا فثسا لاقت ردهتسانعم
 ثعاج ورونلنرا بول وا هرجا ه را ویادغب کرد هتسنیرلکد دزاد وج هل رسک ك نيس (فنسلا)نبرق ا ۇزاذا
 یا نافتس ماعط لا ردهنسانعم فنص و عونو هنوکو ةعاجب یا سانلا نم فنس تءاح لاقت ردهنسانعم هورکو
 هکروند هجافآ لوش اقلطم لوق ىلع روند هنغوص كنشع دوخاب هنغاربب كنجاغآ خرمو ؛یدرو دیج نافنص

 زساه ردفنس یعج روند هفنس هدهغ ق وج نوزوا لوا هلوا هناد هرګا قوحف نوزوا یک هیلز و هلق یشم

 : هنغوبق هلق شغل وا لکا یجاو روند هند رج و هنسهراب جافآ شلریص یغارپب و هدننزو هدرق رد هفنسیعملما عج و

 هرزوآ یرازوما كنءود هلنیتص (فنسلا) و هلبعص كنيس (فنسلا) رولکف ونس یعج روند هغاریو روند
 | هنکلسکو کكندود ردهدننزو باتک هکر د امج كنظفل فانس كلذک رد.درفمفمنس روند «راتلوج یرلقدنآ
 | كنهرهم نالوا زا کر .E رو ا لوک لوف لغ هنسانعم بېل ردیدن هنیس هکروند

 1 ی تا

 | لق كنون ضعبلا دنع هلوا ردا مدقنو قبس هرلتآ راس امناد هکروند هغارسق لوش هدنزو هنسحم (ةفنسلا)

 | ناوت و قیرآ وروند هربقاروق هفنسم و اهعرض مرو ترشع اذا ةفنسم کا لاق هل وا ررابق توشش یر هم
۱ 

 | هفوسب "یثلا فاس لاق رددن تانعم یافوف هدننزو فوخ (فقوتلا  ءافح یا ةفنسم ةقاب لاق روند هن هقات

 ۱ هنگاد وخاب قلوا كاله یشاومو "تاودو رص اذا هلع لحرلا فاس لاق رد هنسانعم كلبا ربص و 7 ادا افوس

 | یراکدد هفناسو فاوسلا هيف عقووا كله اذا افوس فاسیو فوسپ لالا فاس لا ردهنسانعم كمریکنیغربق

 ۱ (فوسلا) و هلی كنيس (فوسلا) اهم اند اذا ةفتاسلا فاس لاق ردهنسانعم قعثلق هضرا لاسموق نعي
 ۱ (ةفاسلا) و «فاسلا) هلوا نیتم هلو موق هن یغاربط هکروند هر لاسموق هکر د رعج كنهفوس هدنزو درص

 | امتفیسو اهتفانسم و ضرالا هذه فاسم مك لاق ردهنسانعم دعب قلقاربا هلیرسمک ك نيس (ففیسلا) و هلص كرايم

 | هدناباب ارز رد هنسانعم قلقوق کود وج ام نینشاتع مش ییصا كنو و موی نثع ةفاسم اش لوقت و اهدعب یا

 | یدلک یم ضوط کات ردا ماعشسا یی غار بط هدنروص یکیدمهجا صیقت وهم ییدلب مزه دننک نالوا زوغال و

 e (ذفاسلا ) رايدليا قالطا هفاسم هغلقاربا رلزاعتسا تکه دعب رول وا یموولعم یمدلک اب هسخو
 | روند هنسهچراب تا نالیسک هنسداز وا ی ےل رد هدنس هل رم هب ذلح ملا ةئاسو روند هغلم وو دا هل رسک

 | هنسانعم ءاثق روند هروح هدننزو باص" (فاوسلا# رددآ كعضومر هدهندم هلرصف كنهزمه (فاوسالا»
 | ضعب و یدنلوا ادتقا اک | هلغلوا طوبضم هلا ءاثق هدنس هە كحراش ردب رطضم راه هداروب هکر د د جیزتم

 | ضعب و رول وا ربسفت فطع لبالا ف نانولاو هروک هکو هلا هحوتفم یاف ردم وسع هدنناونع ءانفلا مدرک

 | روند هننیعربف هود و ردعحار هنا عن هدربقح نادج و روند هنک وا وا کز دط ویضم هل رسک كناف ہد س

 ۱ هلام یف عفو لاق روند هما هلالهنال وا دنع ی ةا وم و "باوداقلطم هلا ناسنا لوق ىلع رد هلرعح كنيس و دواب

aضرام نمف ورو نارغ (فاونلال لالاوت اتلاف را  

 بوز واص قاربطو ردیسهرص هکروند هن روق راو د (فاسلا) ردزناج هدهليکف كنيس روند هضم نالوا

 كنيس (ةفوسلا# روند هر هطاسموق نالوا هدننبب ر كب هللا قلم وق هفاس و رد هفاس ید رفمر ون د هرالب یحدزو

 وسا زعم مش روند هلورپ ليف كوم (فاسلا) روند شو نا زا هدننب ر كب هلقاموق دوب ا

۱ 
۱ 

 1 | یعلسک و ک هکر رددا هدنامز یکیدلیکچ ینرف كنهود ینوو راردا نوجما قمالربا ندنرب نالوق رولا ندسنارو

 | نالیکید هدنفرطیکیا كنهراقم و كنخ رچوبق هلیصتق و یعض كنيس (ناتفتسلا ال رول وا برطضم لغم الو ب ویش وک

 ۱ | هدمایا یکیدنلدوس یسهک بول وا ءارشع هکروند هب هفان کلوش هفتم هکید دد راضعت و ردص وصخ هب هقان

 تام لس 6 دن سین نیس نا ید یارانه اش وا ای
 ی



 نیتخالااح ورم یا نافلسامه لاق ردفالسا یعجرونل وا رببعت قاناح هکروند هنج وز یشادنرف ريق كنسهجوز

 هیچ ۷۸۱ روی

 بیقع ن عفار ندمالعا ردنطب رب ندنسهلسق عالکلاوذ هدننز و درص (فلسلا  ضمب رثا یف مهضعب یا ةفلس |
 یعج روند هنسر واب كنس وق چک تاسو ردو وا ۳ یردار و ب رکی دعم ندلاخ و "قلسلا

 ردیعما نوت اخرب ندنس هلسق مېس هدننزو همام (ةفالسلا ) ردززاح هدهلبص كنیسو هدننزو نادرص رولک نافلس

 كنارمش هفالسو فالس لصا هکر د ح راش + ارخ یا افالسو ةفالس برش لاق یک ف الس روند ههداب هفالس و

 ریست تبسانم ردغوض وم هننال وا لصاح ندهربش ندا رطاقت ندمز وا ندفق وط قاباو لا ھر دنصاا تباع

 (فالوس)ل رونل وا قالطا هی.هقرج ندیکه ورلیا رکسعل!فالس و یدنل وا لابعتسا م وا لع هدعب رد هلتهج و

 نالکه وص هکروند ه هقان لوش هدنزو روبص (فولسلا) رد هبصق ر ندنلاعا ناتسزوخ هدچګ هلی كنيس
 روند هلآ نیکشا و رکو و لیوط یا فولس لصن لاق روند هنرمت نوزوا و هلوا رولک هدنرلکوا امن اد لرله ود

 ردفلاوس یعچب روند ه هیضام ما ( ةفلاسلا ) ی رس یا فولس سرف لاق هلبعض كنیس رولک ف لس عج
 |نالوا روح تاکیک یرلکدبد كحرب وکو رب ندنرب نالیصآ هب وک ك غالوق قاچ ندنسیرقو كوپ اا ا ۱

 | ةيحال یهو نیتفلاسلا و ةفلاسلا تی ةا ا لاق روند ناتفلاس هنفرط یکیا روند هنسهیحات نالوا هجیلکه نر

 هنسانعم هداه رون د هنف رط و رايا كننویب كنم تآ سرفلا ةفلاس 2 وقلا تلق ىلا ط رقلا قلعم ندل نم قنعلا مد
 لجرلا فلس و هنسانعم دلج روند هنس رد كندب هدننزز و دیک هل رسک ك نیس (فلسلا) و هدننز و دیک (فلسلا) |

 :مدآ یکیا هدننز و لعافت (فلاستلا) رهص یا ةفولسا ام لاق روند دغلقاناح هدننزو هکوصضا (تفولسالا |
 دار یکیا ھل رسک نیس (ناتفلسلا) هج وز تخا ام لکذخا اذا افلاست لا ردهنسانعم قل وا قانا مر

 ۳ ردهفلس یدرفم یدنل وا رکذ هکر دص وصخ هلاحر لوق ىلع روند هوز یتا نک ا هدنهاکن تح |

 | هدیس راف هکر دب رعم هبل هس لس نال وا یدج قلسلا دجا ندم ظفاح اما ردندنمالعا نا وسن ههننزو هبنع هفلسو ]

 :قرف هلیفض كنيس (فلسلا) یدنل وا بیرعتو بیقلت هلغلوا قوقشم یغاد ود كموقرم ردکعد ولقادود چ وا |
 حراش + نیعبراو اسخ تغلب یا فلس ةأرما لاق رول وا هد ودعم ندامدق هکر وند هنوتاخ شمرا و هنشاب شب |

 لک ااذا لجرلا فلس لاقب ردهنسانعم كم یتلا هوهق هدننزو لیعفت (فیلستلا) ردنیعب را یتل وھک كنا وسن کرد

 ضارفا دوخاب عیب هو س هکر دهنسانعم فالسا و همدق اذا هفلس لاش ردهنسانعم كلنا مدقتو ةفلسلا

 هقلاس لا ردهنسانعم كعش دنا ریس هلا مدآرب هدننزو هلعافم (ةفلاسملاإل هفلسا ییعع هفلس لاق ردنرابع ندکطا ۱

 م دوی اس و هاواس اذا سالا ف هفلاس لاش رد ا ترار اچو اا هراس اذا ضدالا فا ا

 زد هتسانعم ىلا ها عدوا ندهسکرب و لعفت 6 فلسلا ) مدقت اذا ریعبلا فلاس لاق رد هنسانعم كما |

 ( ةف سلا اإ ردذ وخأم ندنو ردكم لا ضبق مدقم ندهعلسینم هکفلس نانلوارکذ و ضقااذا | اذکدنم فلست لاق 1 ۳

 (یانملسلا ) و هلا مصق و ىم كفلا (ءاغماسلا) و هلیعق كمالو یعط كنيس «ةاضنطسلا و هدننزو هشهلب |
 روند هب هغب ولبق هلیصف كمال و یرسکك نیس (تافحتسلا) و هلا رصقو یصق كناحو ینوکس كمالو یم كنيس مآ
 یسهقراو رددیقم هدلصافم دیدشت علت مدو عفان هعورصم یسهرا مو ید روند تشپ كنس دین ۱ 1

 هرزوا قلوا ندصتاصخ دغا ولط ه لاول وا رله لیا عض و قرەلوا هداوه یراقایا و یرالا ءرزوا ۱

 | روند همدآ نالوا برطضمو یکلس یمادناو تقلخ یکا لغت هدننزو لحدرج (تفسلا# ردلوقتم[

 رد هنسانعم فلس هدننز ورصضح ( فیل الو هدننز و لحد رج ( تفعلسا ا) قلنا برطضمل ا ىا فعل لجر لا
 | دم نيغ نالوا باوص دوخاب اهعلتا اذا هل فعلس لاق ردهنسانعم قو هدننزو هجرحد (تفعلسلا ) |

 هلب رسک كنيس (فاعلسلا رز ظ.لغ یا اوت "یش لاق روند ه هتین نیلاق هدننزو جرحدم (تفعلسلا رده ۱

 یرازواح ندا دصق هجاقا هلکنآ بودا بصن هنفارطا كحاغا هدهجماب هکر دهقب وط نیلاق یرویس یار ۱

 (فغلسلا) ردهنسانعم فعلس هدننزو لحدرج هلا هم نیغ (فغلسلا) راردبا لتف هرزوا یرادوهعم عضو" ۱
 هرغص ولواط هلباه هفغلس و ټنو رداج یا لو لجر لای روند همدآ قمصعص و زانقط هدنزو رفعج

 هعلتا اذا هفغلس لاقب ردهنسانعم قمتوب هدننزو هجرحد (ةفغلسلا]ل ةنيمس یا فغلسو ةفغلس ةرقب لاق روند ق
 زهر و هلینوکس كنون امنیت و یضق كلادو كنیس (افدنس ردیفدامو هدننزو فاعلس ( فاغلسلا ) إ

 رد اهن تمانطم :فطس هدننز و لحدرج ( "فغئسلا)ل رد هدنسهبحات هد ونعم" یسب رب و اسلم یسیرب ردهب رق یکیا | 1

 :ینثلا بابلا نم افنسریعبلا فنس لاق رد هنسانعمقلغاب فانس هنسکوک كه ود هلینوکس كنونو یصق كنيس (فتسلا) ک



VAتک  
 للعفم (ففتسلا) و هدننز و رعشعمییعب للعفم ( "فقتسلا) روندهمدآ نوزوا هدننز و میظعم فسا قیقسلا

 ففقسمو "فقتسمرعش لاق روند هحاص ناروط ققلاق و كد اعاد بویل وا قصاب و نیمنأب هدننز و ج رحدم نعپ

 ءاعفش ردعقا و هدنلوق تاغارزلا و ءافتسسلا هذه و یأیا كنيفقث جاج هکهدننزو ءاعفش ( ءافتسلا إل لفاح عفت ره یا

 رربذآ عضومرب هدننز و رصنا (فقسا ردراهسک نالوا حق نوجا تعافش هرامرح هدناطلس دزن هکر دیفعصم

 (فاکسلا) و هدننز و بولسا (فوکسالالو هلیرسک كنزمه (فاکسالا لو هلبصق كفاکو كنەزمھ (فكسالا)

 لوق ىلع روند رکشفکهدیسراف روند هج همزج و ه یش وپا هدننزو لقبص «فکیسلا و هدننزو دا دش
 رکود فاکبسا یار یلع و رونید فکسا هب یصشواب رونلوا قالطا هتعنص لهاره یریغ ندیحش واب فاکسا

 وه لاق نوسسلوا قم و قاچ و زیبو هنکیا رک رونلوا قالطا هعناص ره نایلشیا هلا رومد اقلطم و رونید

 فکسالا هناف فافلایوس عناص لک فاکسالا وا فاقخ یا فکیس و فاکس و فوکساو فاکسا و فکسا

 باوص ردیفیحت كدابع نا و دوخاب رونید هنترج كنارمش فاکساو ةدیدح مناص لک و راجا فاکسالا وا

 هنر رددآ عضوم یکیا هدنسیحا و نا ورهن ندنلاعا دادغب فاکسا و هللا هدحوم یاب ردقل وا باکبسا نالوا

 همدا قذاحو ذاتتسا فاکساو رد راب وسنم مالعا هجن هد هنسیکیا راربد لفسا فاکسا هن ر و ىلعا فاکسا

 هناتک € ةفاکسلا زل ردبقل یتیارفسالا ىلع ن رابطادبع ندنمکن و قداح یا هرمایف فاکسا وه لاش روشد |

 | تّطو ام لوقت روند هنکیشا تلآ كنوبق هدننزو هبطرط ( ةفکسالا )ل روند هنتفرح قلیصوا هدننزو

 یسهناوز وبق هدنآ هکروند هنسهبنع تسوا كنوبق ( فک اسلا ) اهیلع ًاطوت یتلا هتبشخ یهو هاب ةفكسا
 روند هنغابقتلآ لوق یلع روند هرارب نب كیرک هدنراقابق لرز وک هدننزو "بطرط ( تفکسالا) ردا نارودآ
 ه وبق هدننزو بکس (فکسلا)ل لغسالا اهنغجوا اهب ادها تبانم یهو هنیع ةفکسا ىلع ةعمدلا تفق و لا

 هدننزو لعفت ( فکستلا ) هتبتعت ام یا عبارلا بابلا نم افکس بابلا تفکسام لوقت ردهنسانعم قعای كيشا ۱

 قوا یجتمشپ مدار هدننزو تاکسا (فاکسالا) هتفکس ام یا بابلا تفکستام لوقت رد هنسانعم فکس |

 | نوجا تعارز ییالرت هلبنوکس كمالو یصق كنيس (فلسلا]ل افاکسا راص اذا لجرلا فککسا لاق ردهتسانعم

 عرزلل اهل وح اذا لّوالابابلا نم افلس ضرالا فلس لا ردهنسانعم كقل زود هللا وکر وس لوق ىلع قمردقآ

 | مدت اذا افولسو افلس نالف فلس لا رد هنسانعم كما مدقت هدننز و دوعق فولسو فلسو ةفلسلاب اهاوسوا

 ] دوخاب اك وي لوق ىلع هعجراغط فلسو اهتهد اذا ةدازلا فلس لاه رد هنسانعم قلاب یمولوط فلسو
 | وکر وس هل راک هدننز و هسنکم (ةفلسلا) رولک فولس وفلسا چ روندهنیشیم شمال وا تغاید هج وا

 قمردقآ ییالرت دوب هل رسک هزم (فالسالا ژ راردلزود نغارط كنالرت هلکنآ هکروند هتل یراکدد

 ردهنسانعم كمرب و هجا هلیشرط فلس ه دسک رب و اهفلس نعم ضرالا فلسا لاق ردهنسانعم كقلز ود د وخان

 افلس “یثلا فلس لا رد هنسانعم كمکبولک هدیضام نامز هلنیتکف (فلسل) اهلس هاطعا اذا هفلسا لاقت
 | ضبق هکردهنوک ر ندنالماعم رول وا هنسانعم لس هکرولوا مما ندنسانعم فالساو یضم اذا لّوالا بابلا نم

 ا حالا دملسق الام یطعب نا وهو لسلاب یا فلسلاب ءذخا لاقب رونل وا لیتو عدقت هرزوا هعلس نم
 هکر دج راش + رار ولي هصشوخ رايج ها صیتقرط كنو فلسلم ةعفنم كلذو فلسلادنع دوج ولا رعسلا ىف ةدايزب

 تافص ردکلیا عیب هلیس هلباقم لجاع نالوا لالا سأر یلجا نالوا هيف لسم یل ردص وصخ باب هموق رم *هلماعم

 یسهدباف یوبد همدا نر و ضرف ندنآ هکروند هنس هلماعم ضرق لوش فلسو ردراو یسهددع ط ورشو

 یتعفنم باوئ و رکش هضرقم رد رلکدتا ریبعت نسح ضرفو هدا ادا یتنیع نامه هسک ندا ضارقتسا بویلوا

 كمدآرب و هذخا اک هدر ضّرتقلا یلعو ضرقلل هيف ةعفنمال یذلا ضرقلا وه و اهل ءاطعا لا ردا تیافک

 اقاسكنهسکرب و رونل واقالطا هندالوایمیدلوا اتم هلیناف و نکیا ریغص دوخاب هخاص لع یکیدلیا مع دقت هر خآ

 "قلسلا هللادبعن نجرلادبع ندنیثدح رولک ف السا و هلیعص كنيس رواک فالس یعجروند هنسابرقا و ءاب | نک

 "ینلسلا دابع ن لیععما رد لرب هددادغب هل رسک تنیس (ىلسلا برد ردراب وسم هروک ده فلس یرارراسو

 ضرا لا روند هر نالوا هجزآیراجاغا هدننز و هحرف (ةفلسلا) یدنلوا تبسن هلغلوا نک اس هدن اٹ د مان

 انل مدق لاق روند هماعط یرصتح نانلواریبعت یتلا ه وهق هدننزو هفرغ ( ةفلسلا و رصشا ةلبلق یا ةفلس

 4 الت شلدلزود و شفت وکر وسو رولوا هدنرب یرتسآ هکر ونید هنیشيم ههو نالیکید هنجعا همزج و هحل یا ةفلس
 ًةفلس اّواح لاق هنمو روند هتعاج كولب رب ندیک هح رايا هفلس و هدنز و فض رولک فلس یعج روند



a ۷۷۹ روح 

  هلماعم لها هکروند هفرظ یرادفم كند و تپس وی دوخاب یرادفم لیبنز شلروا ندنخارب امرخ هدننزو ها
 | لینزاا رادقم لعجو صولنا نم فسیام یهو هنم ةفس هاطعا لاق راردنا ذاختا دوهعم رادقم هدنرانب یثآ

 | غیاص هنوکرب كع ناوسنو ةضبق یا ةفس هنم تذخا لوقت روند هر هند جوار ندنسهلوقم یادغب و ةلحا وا ق

 لاتو رعشلا !!لص و نا هر کر یعضقلا ثیدح هنمو راردبا دنویپ و هنا ه رب يز نی رچاص هلکنا هکر وند هن راغ

 (فسا) روند هاود شلوارابغو اهرعش ةأرلااب لصت لمارقلا نم یش یهو ( هه یکی ورا نا

 0 : افس ءا ودلا تقفس لوقت ردهنسانعم كلبا لامعتسا قرهبل وا نوح لوق ىلع ققشمو بوكو د یاود هل كنيس

 ا قل اق زس وص بويمن اق هنن بوح ا قوچ ك ین وص و توتلمربغ هتذخا وا هتسگ اذا لوالا فنا

 0 رد هنسانعم كم فلعیروق هودو روند هن راکچ كن رانادف امرخ تاکرا فسو ورا ړف هنم ترک | یا ءام لا تففس

 | رد هنسنانعم كلغا فوفس ییاود یجدو هدننز و لاعتفا (فافتسالا) سيلا تاكا اذا افس لب الا تفس لاق

 | یردکك نیس (تسلا) روند ه وراد شل وارابغ هدننز و روبص (فوفسلا) هتففس عم ءاودلا تفت لو

 ئ اافس انیأر لوقت ردقج هلوا ینالی قوا ارهاظ رونید هنعون ندا ناریط لوق ىلع روند هنالب هجالآ هلیعض و ۱
 | (فاسفسلا ) دبدشیا فسافس عوج لاق رونید هغلجا كب هدننز و طب الع (فسافسلا )لریطت یتلاوا ةيخا نم مترا

 | ةن لوفت رونید هشياریقحو راوخ و "یدر یا فاسفس یش لاش رونید ه هنسنزکو قچلا هدننزو رار ۱

 ندرعش یسهلوقم نایذه رعشلا فاسفسو رونید هزوت ناقلاق ندکلا نکرونلا نوا وربقخا یا فاسفسلارعالانم

 هلیس هی لعاف مسا (ةفسفسلا) رونید هغاربط هاو هدرخ یک ز وتو "یدر یا فاسفس رعش لاق ردنرابع ||

 قوف هرج و فاسفسلا ربثت یا ةفسفسم شر لاق روند هراکز ور نروتوک بورواص یرلفاربط هجا و هدرخ |
 لصتا اذا لج را فسفس لاق رد هنسانعم كمهلا هنسذ یسهلوقم هتساشن و نوا هدننزو هلزاز (ففسفسل ات ضرالا

 اذا هلع فسفس لاق ردهنسانعم قعاب فیعض و تسسو كشوک تونل نیتمو مک یهنسنرر و هوغو قفل | :

 | هلاخ هنا هننا وات هلاوا دن وما (تفیقسلاا) و هات و کس كفاق و ی كنيس (فتسلا) هماکحا ف غلاب مل

 RR ردصم فقس و هلنیتمض رواک فقس و فوقس یعجج كفتسو هنسانعم ۱

 فقسو ردقل وا هصنک نالوا ردطاغ یر محسن هعنک هدارو فتسلا هل لعح اذا لوالا بابلایم اس ۱

 (فیقسللا ال خرتسم لیوطیا فقس یطلا روند 4 هکج قیلاص و نوزواو هنسانعم ءاعسرونلوا قالطا هکلف ۱ :
 هنموق یدنک ی نارصنربو فقسلا هل هلعح اذا تببلا فقس لاق ردهنسانعم قاناوات یوا دون هدننزو لیعفت |

 | هلیصف و یعط كنيس (فقسلا]) افتس اريص ذا لوهجلا ىلع ینارصنلا فقس لاق ردهنسانعم قفل وا نيبعت فقسأ ||
 ززنلفصف زانو یشوق هود یک | هلتفص وب رد هنسانعم ق لوا نوز وا قر هلوا هج رکا هلنیتصف (فقسل ال ردعض ومر

 (فقسالا) یراصنلا فقسا هم و ردءافقس ین ومروند هن هنسن وز و اد رکا هلبعص و ىف كە رمه (ففسالا) ۱

 رانا و ند كنس هن اط یراصنهدننز و لمق (فقسلالو هدننزو برطق هلیفیفحم (فتسالا) و هدشنز و ندرا |

 عشاخت و بادآو عضاوت بویلوا هرزو| تعشحو توخن لوقیلع رونلواریبعتساپاب هکروشد هن راست نالوا هدناب |
 ندن راکدید سیسق هدر فقسا ه دندنع راضعب و روند هني رالاع دوخاب روند هن رللارق نالوا ررو هرزوا |

 فقسا و فتسا وه لاقت رولک فقاسا و هففاسا یعج رد راشیشک نالوا یعاشا ندن راکدد نارطم و یرقوب 1

 نارطاا نود و سیسعلا قوفوه وا 0 هتیشم یف مشانعلا كاملا وا نیدلایف مھل سیر یا یراصنل تی
 قالطا ندنفیدل وا هرزوا عضاخت و مشاخت ردهنسانعم ء انا رک ردد وام ندنتساسم تب نانلوارکذ و و

 فسا راص اذا افیقس لجرلا فقس لاق رد هنسانعم قلوا فقسا رد ردصم هدننز و يلح ( نیتسلا» یدنل وا | ١

 هب هفص نالوا هدرلوا هدننزو هنیفس (قفیقسلا 2 رددا "ااضقر هدن رابد سلدنا هلیعص كفاق و كنەزمش (هفتسا) ۱

 فاعسق مواد و روت وا قالطا هب هتک یراهدراص ك راناراص قفح و قیرفو ةنيدملا ف ةدعاسیب همت اور ۱

 یصی یکی سهت یک اقلطم لوق لع رونید هنسهت كننک و رونید هناوخسا هتک یدرا و هرص نالوا هدنشاب |(

 روند چرت ا كند ود و رار دفا كلوب و یصب ی راک دد كنس هتخت لباق هغل وا فقس دوخاب روند هب هت ]

 فتقسا لجر لاق رونی همدآ نالوا نوغو و یربا یرلکیک لوق ىلع همدآ نوزوا هدننزو رجا (فتسالا ])

 یرکا یویب و هیلعر و ال یا فقسا لج لا رونید 4 هود یقالبچزسی وت و اهچظعلا ماظعلا ظیلغلا وا لیوط یا
 هکردمشب نیا هدننز و ربز (فیقس# قنعلا جوعالا یا ۱ فقسا ےلظ لا ردءافتس شنؤم رونید هنشوقهود | ۱

 لبق اذا "ینارصنلا فقمت لاق ردهنسانعم قفقاط یفلسابیا یارصن ر هدننز و لعفت ( فقسللا ) ر دنذحم ۱ ۱
 سس



 | عانى فوع رمسةبراج و مالغ لاق رو ناور ولن د قشم وب هج زس چاچ یسهد وکه دنن ز ور وفصع
 | هل وطیا قف وع رس ةا رما لاق روند هنوتاخ كزا ورت ندب ولیونوزوا و روند هت اولم رکو نوزواو حل افیفخ
 | بوخ ینسادغ كغج وچ هدننزو هجرحد (ةفعرسلا) رداالیتسا های هکروند هه وکو روند ههکرکچو دعا
 قلوا هدرورپ هلا رلادغ لزوک ق جوچ هدننزوجرحدت (فعرسللا) ردهنسانعمكلتا هدر ور كردنافیطا و

 رسما هدنزو روفصع (فوسلا# حاف هءادغ تمصایا فع سلف "یبصلا تفعرس 0 ردهنسانعم

 لیوط یا فاترس لجر لاق روند هدا رز را هدننزو ساطرف (فاترسلا# هنسانعم قشاب روند هنشوق

 | لاد رج روند هنلاد كنج اغاامرخ هلنیتصف ( فعسلار)یدنل وارکذ هکردیفدا رم و هدننز وهفع رس (ةفهسسلا |

 اهدیرج یا تالا فون حطق لا رد هبطش هنشاب روند هنسروف یک ا رونید هنغارب لوقیبع هنسانعم |

 هنسانعم كف زو رپ یسهروچكغن طول وا ردصم فعس و ةبطشف ةبطرتناک اذاوتساذا لاقام یک اواهقرووا |
 لاق رولک فوعسیمج روند هن زاهجنیاک فعس و ثعشت اذا عبا را تابلانم افعس هرافظالوح فعس لا

 كنفا رطا وكنن ور یک برج رول وا ثداح هدن ر لزا كنق ود هکر ددا رب و اهزاهجیا سورعلا فعس زهج

 هنتلعفعس نانل وارک د (فعسالا) رونلواقالطا فعس هلوارخاف و سیفن و غلاب هک ولع لامىمەلوقمراقعو ۱

 | لوه ىلع ت شفعس e a Ure E a شما ضوا

Reروند هال و عیابط و هتعتم هنعبم هما یا تدل رکی لقا لاق درا داال رود و  

 فونص سانلا فوعس لاقت دنم و رداکد عوعسم یدرفم هروک هتناب .كحراش × نوسل وا عامذ رک و م راکم مار

 ۱ لیذرو لذت و هام ورف و ها هم دعلت روند هشاف قلتاص هلی وکسكنیع و یحصقفكنيس ( فعلا را مهعیابط یا

 ۱ هژاه اض اذا ثلاثلا بابلانم افعس هتجاح فعس لاق هنسانعم كمر وت شاارول واردصم فعس و رونیددمدآ

 ۱ 7 هفعس و ا اوا ولو اتچ ەر اۋزب ومدنزاشاب ل رام وصعم هکر دنابچ هن وکر  هدننز و هر( ةفعسل ال

 | لحبوا هعفسو رونلکیکی سیضعب ورونلقوبق هکرارب د هسبایهعفس هس ر ول وا یر وق ور ونل وا ریبعت هج ول وص هکر ون د
 :لوهحما لع "یصلا فعس لاقت رون د هموصعم شمقیچ هفمس هدنزو و هدنشاب (فوعسل) ردیعمآ یرد ك رعاش مان
 ۱ فعسآ لاش ردهنسانعم كمروت یشنا كمدار جدو هاب رک يلب م زم۵ (فاعسالا] دخ 4 یا فوعسم وهف

 | هنکلوت كمدآار هنسنر و اند اذا ؛یشلا فعسا لاق ردهنسانعم قغاج بولک هنسنر و هل اهاضف اذا هتجاح

۱ 
۱ 

۱ 

 ۱ بفعسا لاق رد هنسانعم قعوف تواک هدنط و مدآرو هنکما اذا دیصلا د) فعسا لاق ردەنسانعم كلک هنالوق و

 ۱ هطلخ اذا هوحن و كسلافعس لا ردهنسانعمقماق رابط وبشوخ راس هنسهلوقم كسم( فيعستلا]ل “ملا اذا هلهاب
 | لا تقفاوم هدنص وصخ تنواعم و تافاصم دوخاب كلتا هدعاسم هدننزو هلعافم (ةفعاسل ار بیطلا 4 وافاب
 ۱ روند هب هنس بد رق هدننزو دعانیم (فعاسلا# دن واعم و ةافاصم ف هاناو وا هدعاسادا هفعاس لا ردهنسانعم

 | ردیعما كنهنعللا هيلع سیلباو ردیعا توا عونرب هدننزو فیفخ (فیفسلا) بیرق یا فعاسم ناکم لاق

 | افیفس راطلا"فسلاق هنسانعمكکبودارورم هدنزو رپ رولواردصم فیفسو روند هنالوقنالیکچهنالاب و
 ۱ صولا فسلاق هنسانعم كمر وا یسهلوقم هزاپلي ولس ز ندنغارپیام رخ وضرالاهج و ىلع ماذالوالا بابلانم

 ۱ "فسا لاق ردهنسانعم كمروایسهلوقم لیبنز ندنغارپپ امرخ دو هل رسک كنز (فافسالا) هصلاذا

 ا روملیبهلوقم تاوخرخ و یجانبوبلنا تمه هروما "یلاعم هلغلوا عبط هلفس هسکرب و هفسییعب صوحلا
 | بره اذا لجرلا فسا لاقب رد هنسانعم كمك بوچاقندنمدمه و رومالا قادمعبتت اذا نالففسالاقب ردهنسانعم
 | فلع یروق ۵ ءودو ةيندلار ومالا بلطا ذا نالف فسا لاش رد هنسانعم كلا تلخ اشیا کو نویز سم اص زد

 | دف وا الا سرفنا فسا لاقب وددت اتسم كلك أو سيلا هفلع اداری فسا لاقي ردهتسانعم كمردب
 تکوچ نقيم ز باصمو هناریط یف ضرالانمانداذار اطلا دات ا ی وا قرود ری ر شوق
 قمرصاه ود وهددحاذارظنلا فسا لاق رد هنسنعم قاب هق بق و ضرالان دمتنداذا باحات فسا لاقى رد هنسانعم

 ردةنسانعم كک اوراد هبهراب و ضیضعلل ا بّوصاذا للا "فسا لا ردهنسانعمكک | هر یتشاب هلدصف

 هنمرفظامیا هفات هنع "فساام لاق ردهنسانعم قل وا بای رفظ هب هنسل رز و هيف هلخدا اذا ءا ود رشت "؟فسا لا

 هلی كنيس (هنسلا رفت اذا لوهما لع چو "فسا »ایا ردهنسانعم قلواریفتم یزکب ك كمدآرب و * یثب

 3 | هناخ و هبراح و هلوکو  ردص وصخ دنيمق هقان نیمه رول والیلق هدرله ود كکرا ضم وب رولیک ودبولیزو یرالبق |
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Feو ۷۷۷  

 جمل | یا فدسلایف ءاج لاق ردقج هوا وش راق هحابص ةکروند هنسلجآبوتاچ كنق و حابصفدس و نرالا لا ۲
 هداوس یا لیللا فدس یف ءاح لاق روند هنسیترارق كندهک و ردندناب همرک و دیز یتبحا هنن تیکرتوت هلابفا و

 (ففدسلا) رده اکحندنوص یراف درغاج نوجاقغعاص ینویقیثید ار کیلو فدسو روند هوبف یثیدو 3

 ی روند هوتروا نالوا هدنرزوا لوق ییع روند ه وق هدننز و هفرغ

 (فودسلا) ردندارعش هکر دلیععسا نا هدننزوریبز (فیدسال ردهنسانعم لډل داوسو روند 4 هدرپ یرلکدتا
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 (فدسالازردعل واهلا نال وا باوص هدنو و هنسانعم صو روند هب یتلارفنان روک ندقا ربا هدننز ود وعف

 نالوا زجاح ه هنسن ر هدننزو هاتک (ةفادسلاز) دوسا یا فدسا “یش لاقت روند ه هنسذ هايس هدننز و رجا

 تذغایارتسلا تکتهیا هثفادستهج و دق امن لا یطر ذشبامل ةلس ما لوق هنمو هنسانعباج روثید ۵در
 رونید هنغاب كک روا هدنن زوریما (فیدسل ار كمامااهتلعح و هبمزلتنا تما یذلا اهناکمنع اهنل زا لبق و اههجو

 لاقب رد هنسانعم قل وا لظم دهک و مان اذا لجرلا فدسا لاق ردهنسانعم قمو وا هل رسک كنهزمه (فادسالا)
 .هرزواروک ذ م هج وانعم یکیاوب ءاضا اذآ رجفلا فدسا لاق ردهنسانعمقمالنیدنآ رب حابص و لظا اذالیلا فدسا
 قمردلاقیهدرب و یھت اذا هنعفدسا لاش ردهنسانعمقل وافرطر و هغرالاو ردییبم هنفالتخا كنسانعم هفدس ق

 فدسا لاه ردهنسانعمقرارق رازوک ةا نه وندکل زیپدوخاب ندقلحبآ و هعفر ادارتسا فدسا لاق رد هنسانعم

 جارسلا جرسا اذا لج را فدسا لاقت ردهنسانعم قردناب وا غارچ ورک وا عوج نم هانیع تلظآ اذا لجرا |

 ًةفرش هروک هات ك مشفخز کرد حراش * راعما هکرونید هزواجت یلادتعاو 7 دح هد هنن را یم

 قافلا هدعب بولوا هرز وا موع یعض و كنو و ردس کعلا ىلع هرو هثئاس . كبغارو ردذ وخأم ندنسانعم ره

 | هفرسلاق رول وا ردصم هنسانعم كلا اطخ و تلفغ و لهجو دصقلا دض یا فرس هیف لاقن یدلوابلاغ هدفرصمو[
uیرض اذا رجلا یف فرس لاق ردنرابع ندکلنانامدا بارش را فرسو هلهج و هلغغا اذا عبارلا بابلانم انس  

 ثیدطا هنمو ردهنسانعم راشعا و ردقو فرش و ناش فرسو ردیعما یدج كماخ ن دم ندا د فرس 1

 ءام بهذ ربع و اضیا نیشلابیور ورکر دقو فرش تاذ یا هک نمم وه و فرستاذ ذی لجرلا بهت ال ۸
 فتک (فرس)) ردذوخآمندل وایانعموب و هدک دلیا ناب رج بوشاطندنف رطایی وص كض وح رارب داف رس ضوظا [ ح

 | ةيطخ یا دا وفا فرس لجر لا هنسانعمیطخح ولفاغ رول وا فصو فرس و ردیدآعضومرب هدنس رق عن هدننزو 9

 نوچ !یبنک ور دکب رپ رام جانا ريدا مرتب رو .دنزو فرغ (تنسلا) اتو |

 | ندهضرا هفرس وبشا هروک هنناب كفا ؤم + ةف سم نم عنصا * لثلا هنم و رول وا لاله هدن آو لخاداک بوی وا رب 3
 فی رعت هرزواروک ذم هج وی هفرس وبشایدباشلیا رفت هل زفتروقندیا لک انا هضرا ارز رولوآ 9 وب

 | ندا لکا قارپب هفرسو رددروقجاغا هضرا هروک هنناب كبغارو ردر یسیکیا هروک هنناب كنیرمشحز و یدلیا ||

 جاخاردا اوبا هدنجما بوباب وا هیوا لاثم كحمر وا یک ی کید د كفل ۇماعقاو ر ونلواریبعت ید روق قاریب هکر دزغحت روق |
 هناخ روک یدیارردناذغا عیانص و لیح ضعب ندنانا ويح سان هدشاسنامز هکیدبد راضعب یتح ردنعئد كنغاربپ ا

 یدروفقاربپ هدننز وفرص(فرسلالردد ومیروک ذملوف یخدروب زملثمو ریدت تند هفرسی داد | ۱
 هغج وچو اهقرو تاک | اذا ل والا بابلا نم افرس ةرجشلا ةفرمسلا تفرس لاق ردهنسانعم كم یتعاربپ كجافا |

 (ةفرمنلا) نيللا فرب هتدسفا اذا اهدل و "مالا تفرس لاقي رد هنسانعم كلا داق ةر دما د و زواج م یڌتح ۰
 وا هفرس (فف ورسلا# ةف رمسلار شک یا ةفرس ضرا لاق رونید هر قوج یدروف قاری هدننز و هحرف |[

 یکیدلشیا كنيدروق كيا هلنیتعض (فرسلا)) ةف ورسم یهف لوهحا ىلع ةرصشا تفرس لاق رونید هجافا ۱
aفورس موب لاق زونید ه هلن مظع و ددش هدنز و روبص قررنا روید هدف شا یش هر ا  

 كنارو كنهزمه (فرسالا) رونید هنسهرص یراک اکت كنغاب مزوا هدننزو ریما (فیرسلا) ےظع ددش یا ۱ ۳ 2

 هکر دتغل هدنظفل نيف ا رسا هل رسک كنه زم( ليف ارا هنسانعم كن آ رونید هن وشروق هکردی زعم یس راف برس هلک
aز واصم یدح هل رسک كن هزم (فا رسالا )ل ردفاضم هنشرش ظفل لیانال وا ندهبهلا اسا ردیجا عسا ردولو ولا  

 فرا لاق ردهنسانعم نل قافنا و فرصلام هر یریغ ندقح تعاط لوق ىلع رد هنسانعم كا خو فرص |

 رددبقلیرلاذبقع نب لسم نالوا + هرطا ةعق و بحاص هدننز ونسح ( فرما ةعاط ربع یف هقفنا وا هر االام 3

 هدرګ لحاس هدنسهکلوا سراف هدننزو زاریش («فارپس) یدنلوا بیقلت هلکطنا زواج نددح هدهرو زم ةعقو

 <فوعرسلا) ردیتبم هرزوا هبي عیانص هل را هتسا رک اس یس هينا هل ردیمظعا كنيرهلکسا ناربا ردهدلبر |
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 [] قج تو یرلکو ب كنتلینرف و تشماذا ضرالا یعاهنسارف رک تناک اذا فوصم ةقا لاق روند ه هقان ناب زو |

 فوجب ةرطم لاقت رون د هرو نرو وکبوریصیتشاط ویتغاریطلرارب یمیدارغوا ورود بیک و هنویقنال وا |
  امتوص یا یجرلا فوصم عع لاق روند هن یدل روک كنمرکد نکر ونک ا نوا و هبت "رهام فرجت تناک اذا

 | رونیده هغوف ندباذخ|بوریص ییوصنال وا هدوبقو روند ه یدرشاف نداروهظ نکر ولغاص دوم و تنعطاذا

 ۱ روند همدآ قابق شل واشارت نوت یشاب هدنن زو همنهلب (ذسضفصس) ءال ا نم بلا نام فصح یا فوج“ ولد لاق

 | لی هدننزو بارغ (فاصلا):سآرا قولعا یا ةينفصم وه لاق ردندروک ذم فصم نالوا هتسانعم قلحا
 | روند ه هسک شما ض وا هنض م لس (ف وح رار دیاریبعت یا هجا و مرواکا سان هکرونید هض رم یراکد د |

 | یرسک ك نەرە (فوحص"الا) و هدننزو بولسا (فوصمالا) لولسم یا ق وح وهو "لس یا فاصم ه لاقت ۱ ۱
 قوچ كب یدوس لوفیع روند هب هقان نالوا شیک ی رایاد كن راک ما یسهع هدننز و نوردا هاریحف كناح و

 . ق اهتعساو یا اهفوصما و لیلاحالا فوصا ةقان لاق روند ه هقان ندبا روهظ یسیدرنشاف نکرولغاص هلغل وار وکو
 ال هیدرشاف ندا روهظ نک رولیغاص دوس ید و هدننزو هرم (تفص | ) ةف اهب توصل عع! نیللا ةريثک وا ۱ :

 هدنزرط هحرکوب هکر دنابن رب هدننز و ناوفنع (نافصمالا) اروند هنغاب جا نالوا هدنترص كناوبحو روند
 هدن زو لقیص (فحسلاا) رر دارا هلکنا هنتلع ًاسن قرع ردلکد یعرعو لوک ام رول وا یراریلغ یک ونو ق

 .همدآنوزواكوروند هنر ن وز وا لوق ىلع هن رټ یصیهدنز و سفنخ (فصس )و هدننز و سف رد ( فضسلا) و

 [ لجرلاش رونلوا قالطا همدآ روآ نابز رولی زوس نوزوا یلد هدماکت نون هدنزو یقیص (صسلا) روند |
 لحر لاقترونل وا قالطاهمدآنوزوا كىىلاقص "ینافحصس هلا بسنربیغت و ةغلابم نھ“ كلذکنسلیا نانسللا "نح :

 ,لاقن رونید هنغاب چا هکر دیعج كنظفل هفصم هل رسک كنيس (فاصلا) اهلیوط یا اهینافهسو ةيعللا "مس
 دعقم (فه) روند هغاص قجهربص ثا ندکیک هدننزو هسنکم (تفضسلا) موص یا فاح ایف فاحص
 (ناتفع دال ضرالایف اهر ایا یخ | فح ضرالا یف لاق روند هن زا یکیدتک بولر وس كنق نالى ا

 ا ذخا لاقن روند هنفرط یکیا كنسهچراب لاقص كچ وک ب ہدلنلآ كخادود هلیس هی هنتو یصق كنيم
 لج را فصمآ لاق ردهنسسانعم قتاص یغاب جا هلبرسک كنءزمه (فاصمالا) ةتفنعلا ابناح اه و هتف

 ۱ ندنتلق ك هکر ونید هنغل هقف و كنتهج كالربد ال کیش كنه یاخ و یحف كنيس (فڪسا زورهسلا اب اذا |

 ۱ ! رددآ عضومرب فو رک ذ یساکرونید هدهنتفخ و هنفل هقفوم لا ردا و لقع و شیعةق ریا فس هب لاق ردهانک ||

 .هتفلهتفوب كاردا و لقع هدننزو هیاصم (ةفاضسل او هدنزو هصرف (ةفلا)و هلبیصف و یعض كنيس (فع"ا) ق
 روند هنغل هتفو جد لر هنسن راس و ةقر یا ةفام و ةفحم و فصم و فح” هلقع ىف لاقت ردشلق دارم هکرونید ۱

 رونل وا لامعتسا هدنتفخ و هدنعل هقف وب كئيشره هفاضس و هدنغل هقف و كلقع هلي كنيس. فصم ضعبلا دنعو

 ] 3و هنسن اس ویلقع كمدآرب رول وا ردصمهفاضس و ةفر یا ةفام * ملا اذهی و فر یا فس هلقع یف لاقبف
 "قراذا هلقع فض لاق و لقعلا قیقر ناکاذا سمامنا بابلانم ةفاعم لجرلا فخ“ لاق هنسانعم قلوا [

 لاق روند هلازهو تقر نالوا ضراع ندقلجا هلی و ىح كنيس (ةفحلا) "یراذا لزغلا ف“ لاو"
 فیض لجر لاق روند همدا هقفون یلقع هدننزو ریما ( فضلا ) لا زه و هنع هقر یا عوطا نم ةفح“ هب

 ِ نک برشکبسو هفلش و لزغلا لیلق یا فیضم بول لاق روند هزب شفتوط كریسو هفیفخ لقعلا قیقر یا |
 | ضرا لاقب روند هر نالوا هچزآ یتولآهدننزو هنسجم (تفضسما) فیفخ قز یا فیض لجر لاقت روند |

 | هدعاس هنلقع تلق كنهسکرب هک ردهنسانعم هقهاحم هدننزو هلعافم (ةفخاسلا) الکلا ةلبلق یا ةف
 | هفخاس لاق ردنا هلماعم هلتفاصءاک | ید یمودنک بویلتا تالابم هنلقع تفاح كنآ هکایوک ردنرابع ندکلیا |

 | سما لا بابلانم اف ءاقسلا فصم لاق ردهنسانعم قفل هقف و بونل هنهک 4 رف هلیعص كنيس (فصا) هقماحاذا

 رول وا دض هکر ونید هخلدآ هدنتفل سیقاو رونید هغلوک ارق هدنتفل بت هلیعط و یصتق كنيس (تفدسلا) یهو اذا |
 | كل وءوض لوق ىلع ردا ض ورع هرزوا رخآ امهدحا اریز رلیدنل وا هیعس هلا دحا و سا یسیکیآ هکیدید راضعب

 | ةلظلا یهو ةفدسلا ىف ءاج لا ردترابع ندنطالتخا نالوا ردق هرافسا تقو ندرگ عولط هکر وند هنطالتخا |

 تضم لاقب روند هکولپ رب ند هک و رکذیس اک رخالا یلع یایالک نال سئاب ایم“ وا "دض ةيسيق ءوضلاو ةيع
 ةلظلا یا فدسلا و ةفدنسلا ىف نالف ءاج لاقب ردهنسانعم هفدس هلنیتصف (فدسلا) هنمةشاط یا ليللا نم ةفدس

 | را ع ولط نیپام تقولاعم ةلظلاو ءوضعلا طالتخخا ةفدسلا وا رخت الا ىلع ینأیالک نال عساي ایعموا ءوضلا وا

 ( یا )

۱ ۱ 
۱ 



tf ۷۷۵ Be 

 یانذلا رج اذا ۱ مایا فاز لاق ردهنسانعم قعشالوط نسهر وچ كانیچرکو کی شید هلردکآ دن یراق ییشاب ّ

 لوق یلع رولکف ازا و فایز یعج روند ه ها شوشفمو بلاق فيز و اهیلع رادتساو هرم همدقم عفدوا

 هل راتعا تیعسا یانعم هدعب ردردصلاپ فص و فيز هکرید حراش * ردتغل فئاز نالوا العا ردهبدر تغلو

 مه رد لاقیف یک مکر روند فی هدنعجكنوب ردتغل ید فیاز هرزوا یصاو یدشد فانز و فونز بوئلعج
 افز مهاردلا فاز لاق ردهنسانعم كلا بلاقو مک یا فیزو فّیزو فایزاو فایز مهاردو فیازو فیز

 همقیچ نالوا هرزوا راود فیزو هزفقاذا طئاخا فاز لاق ردهنسانعم قمار هص هت وا یراودوافو ز اهلعج اذا

 راودو ورابو روند هنرلهمدقو هن راقابا كنابدر و ردا ظفح یراوند ندرومعب هک روند هراوترواو هراقاهص

 قلوا شوشغمو و بلاق ها هدننزو دوعق (فو ال رد هن ز یدرفهروند هرهرکنکو هر هفرش نالوا هرزوا
 بلاق هرزوا یول کد (فئارلا)ل "شغل هدودرم تراص اذا افوز مها ردلا تفاز لاش ردهنسانعم

 دادش (فایزلا) افوز اهلعح اذا مه رادلا فز لاق ردهنسانعم كليا بلا یدقا (فیاقلا) روند ه ها

 بو التچ لا هلتیتحصف و لینوکس ۳۹ زبه و یصق كنيس (فأسلا) + نیسلا لصف اه روند هنالسزا هدننزو

 لا ردهنسانعم قمالتچ یسیدنک قنرط لوق یلع ردهنسانعم قلتوص قوبق قوبق یراهروچ ۳
 رافظالا ققشت وه و ارافظ الا لوحام جز وه وا بابلانم افتسو افأس تفس و هدنتفتس 1

 بولچآ هلتف هلق فيلو ترمثقت اذا تفأسو هتفش تفثس لا ردهنسانعم قل واق یسیرد كغادودو اهسفن
 دن راد یروق كنامرخ هلنیتعف فاس و سشقتو ثعشت اذا لفنآ فیل فئس لاق رد نسب قلا

 هحرف (ففتسلال روند هلوکسو و هعاصص و روند هن رالف كعيربوق و هفعس ياللا فأش عطق لاق روت 3]

 فیل ید و هدننزو لاعفنا (فآسنالا 2 روند هلا شفلزورپ یمهروچ كنراقنرطو شمالتچ ردفصو هدننزو |
 کوب "ناود هدننز و باغ (نآوسا) فتس اذا للا فیل فآسنا لاق ردهنسانعم قلوا كتفت كتفت ق

 4 یشاومو "باود هدنز و همارک((فف ًاسلال ردتغل ه هدنظفل فاوس هلباواو روند هام كاله و هنیخرقنال وا ضراع |

 لاو (ةشاسلار فاوسلا ف چرا سمانا بابلا نم هه اس هلام فوّس لاق ردهنسانعم كعش ود نیغرق |

 باتک (فاصس )و هر رکو یضقكنيس (فصلا رد فئا وس یعج روند هنر نیک بولغا ندنف رظ اشا |

 هن ر یرب هکروند 4 هدر یکیالوش فحم” لوق ىلع ر واک ف اجا و فوج یعجج هنسانعمزس روند ه هد ر هدنزو |
 رون دفاصم و فنر هوا وند اد کیا کوپق لوشدوخا هوا هج رف درب بولوا شلتاچ [

 قلواوک ارقكي هصک وهلسرا اذا تسلا فما لاق رد هنسانعم كمر ویلاص ینهدرب هللرسک كنم ر

 اذا تیبلا فصما لا ردهنسانعم كيکچ هدرپ هرزوا هنسنر و فدسا اذا لیلا فسا لاق ردلمعتسم هنسانعم |
 تف لاق ردهتسانعم لوا هجزودو دحزا نزف ةتولوا هجا ر وکو نت (تیملا) نیا هيام ل |

 لاقت روند هتعاس ر ندهصک هدننزو هفرخ (دفصا) اهنطب صخ و اهرصخ "قداذا عبارلا بابلانم اف ةأرملا |
 نیما ویو وک كر (فاصحصمالا) و هدننزو فجر ( فج هنم ةعاس یا لیلا نم ةفصم تضم ||
 كنيم (فصسلا) فصلا هیلع لسرا اذا هفضس و دنا و تیبلا فح لاقب ردهنتسانعم كمگچ هدرپ دهن
 عضوم رب هل كنيس (فصم) ردندارعش فصسلا نب فیتح و ردندنیعپات فلا نب فتح ردا 8

 كمردیکب ولوب یرلیوت و یرللبق نوت ندنزوب كنيکتسو هلن وک كن هام یا و یصق كنیس (فصسلا) ردا ]
 تكنهه؛ذو * یش هنم قب مل تح هطشک اذا ثلاثلا بابلانم افصس دلا نع رعشلا فحم لاق ردهنسانعم |

 لا ردهنسانعم قهابو هرشق اذا ةبادلا رهظ نع مصشا فحم لاقب رد هنسانعم قم وص بوریص یتغای ندنترص

 تمءاشام تلکا اذا لبالا تفضم لاق ردلعتسم هنسانعمكع فلعردق یکیدلید ناونح و هقرحا اذا "یشلا تفحص
 كلیاشار و RES ردلبتس هنسانعمكمروتوکب وریصیدولپ ندنزواوهلیو ق

 قغاب نوجا هلا زا یتیرلهم قاد یرا نالوا هدنرلکدزوا ل رلجاغا و هقلحاذا هسأر فح لاق ردلمعتسم هن تانعم

 هلراهغروبق و كلراوکیا هکر دیعچ كن هغيه (فئاحلا) اهقرحا اذا اهربغ و ةلخلا فصم لاق ردلمتس هنساتعم
 مه قا رط یا ةاشلا فئاصذخ | لاق روند هراغاب ضیرع تاق تاق لوب لوبنالواقشبابهراب ردنالوا هدنراقلارآ

 رکد هدننزو روبص (فوحصلا دلخاب ةفزام ةضيرع ةمحش نم یرباع كلذ وح و فطاف-طلا قئارط نيب یذلا |
 فئاصا ةرثکی ا فو ةقان و لج لاق ردا تشن ندکل زوم هکر وند هناویح قوچ یسهفیح» نانلوا |

 ا رهب روس بوكچىنابطو روند  هقاننالوا قجهراط یرلکیلد كن راک ما كنسهمورونید ههقانوله نوزواو |

 8 نیسلا لصف و



 هد. VVE رص

 ۱ هدنتلآ ینرقو هدنفلارا ۱ یرتلنواو هدنفیربوق كنعسف نوبق فوزو ردنابن یرلکدتا ریبعت افوظ هلف رحت نیا
 | هبفصت ندنکوب تبوداسف دن دبا دوعص هن رزوا كوص یتینهد روند هغادلقچ دقعنمو عقح هدرلکوب نالوا

 ۱ بودا هیفص] و حج طو لسغ هلی وص تاب یرلکذید نوین و رطس رارکت نو هدنرزوا كلوچ هرکشندکدلیا
 ردعفان هنند ورب یلکو دبک و للحم یهبلص ماروا راردا رارکت یهینصتو حج هجن وا قرافم هیلکلاب ندکوب یتح
 | لاق روند همول وا كياچ هدننزو باغ «فاوزلال راربد بطر یافوز هکو و سباب یافوز هننکل وا ءابطالا نیب

 [ كلکپاج و تفخ هنوکرب راناوجو نالوا لانسوه هغلسراف هدننزو لعافت (فوا لا ) یجوزهح یا فاوز توم

 كننکر كنانیسهلوقمیکس و دس یراکدلیا بیترت بولکر رب ررب هکردو یتروص ردهنسانعم كعندا قشمو

 راردما تدوع هن راناکم هلکلکپاچ كر هن ود لرفلرف هدا وه هن وک قلعم لر هیکدهرب یراقایا و بویق یتلارب هنجوارب
 نوف وای نالغلا لاق یدل وا مولعم یتروص هصشوخ رب نکل ردانعمر یکی رامن ود هن وک قلعم هداوه لر ازابناح
 : ءاوهلایف رود و هعضوم نم لقتسبف ةفوز فوزپ مث هفرح ىلع هد عضیف ناکدلا نکر یلا مهدحا یجب نا وه و

 ا | فزهزلاقبردهنسانعكمروگچ زوس هدننزو هلزاز (ةفزهزلا ]ل ةيس ورفلل ةغللا ثالذ نولتب هناکم ىلا دوعب تح
 ۳ هلنیتعف (فهزا هفتز اذا "یشلا فزهزلاق ردهنسانعم كلا فیزت ی هنسنر و هذفن اذا مالکلا
 ] قمروچوا بولآ هلغلو یتبب ین هنسنرب لیو فخ اذا عبارلا بابلا نم افهز "یثلا فهزلا ردهنسانعم قلوا
 8 | لاش ردهنسانعم قلوا لبلذ هدنزو دوعق (فوهزا) دنفهسا اذا "یشلا مرلا تفهز لاق ردهنسانعم

 [] نالبو هلانداذا تولل فهز لاقت رد هنسانعمقلوا فرمشم هتومو "لداذا ثلاثلا بابلانم فوهز لجرا فهز
 1ت ةهز لاش ردهنسانعم قلوا كالهو بذک اذا لجرلا فهز لاق رد هنسانعم كالوس

 ۱ | | بونلکوپ ویو هلااداذا تو فهدزا لقب ردهنسانعم قلوا لحم ول وا دوپ هدننزو لاعتفا (فاهدزالا)
 [  فرح اذا "یفلا فهدزا لاق ردهنسانعم قلوا فرح و هلقحا اذا لما فهد زالاقت رد هنسانعم كمروت وک

 ۱ هرو هفتسا ادا هفهدزا لاقب ردهنسانعم قافضسا و هلصتسا اذا هفهدزا لا رد هنسانعم كمردوباو
 ۱ هزوسو لوخدلایف ی اذا نالف فهدزا لاش ردهنسانعم قلقوص بوردلاص اباحمیب هللا هجا زم هدکمریک
 ] كلا ضارعاو مالکل اف دنزت اذا نالف فهدزا لاش ردهنسانعم قمرترآ بوناق زوس و خنک کا
 ۱ هببهذ ادا "یثلا فهدزآ لاق ردهنسانعم فر ورکو یهنسنر و "دص اذا هنع فهدزا لاق ردهنسانعم

 | ردهنتسانعم كلیوس یرا یرباو كي كب هلن وص عفرو هکلها اذا هفهدزا لاب رد هنسانعم كما كالهو

 1 ۱ | رد هنسانعم كلیا لاطباو فیزت هلبل وق یدنک ییلوف كمدار و هنوص عفرو ددشت اذا هلوفق فهدزا لاقت

 هتع رصاذا انالفةبادلا تفهدزالاق ردهنسانعم قمر واهر یتیک ارهبادو هل وق لطبا اذا لوقلاب ان الف فهدزا لاقب
 1 قج ر دش راق قیوس هدننزو رم ( فهر ال امستکا اذا ةوادعلا فهدزا لاق ردهنسانعم قمنازق ت وادعو
 ۱3۲۲ لا رد هنسانعم كلا اقلا روشو رتش هب هسکر هل سكك بم زمه (یناهزالا) روند رم
 0 ۱ كم روتک زوس نالیو اهاندا اذا ةنعطلا هيلا فهزا:لاش ردهنسانعم قمردتاچ قارزم همدآرو ارتش هلا
 1 زهجا اذا هيلع فهزا لاق ردهنسانعم كلا لتق لاخ او بذکلاب هانآ اذا امدح هل فهزا لاقب ردهنسانعم
 3 قلقا ور یننجاح كمدآر و هبهارغا اذا سشلاب هفهزا لاق ردهنسهانعم كلیا كیرحت و ارغا هروشو رتش یمدآرو
 ] دازاذا ربا فهزا لاق ردهنسانعم قمرترآ بوتاق نالی هزوسر و هب هفعسا اذا هبلطام هفهزا لاقب ردهنسانعم
 كليا تنایخو هلذا اذا هفهزا لاق ردهتسسانعم كمما لیلذو همناذا هفهزا لاقن ردهنسانعم قلق وقو بذکو هیف
 [] مثلا ىلا عرسا اذا لجرلا فهزا لا ردهنسانعم قمردلاص ه رشو ناخ اذا نالف فهزا لا ردهنساعنم

  هلیببس هنسن هردانرب و هکلهاو ه بهذ اذا "یثلا فهزا لاق ردهنسانعم كلا ابتو فلت بوردیک یهنسنرب و
 كلیادانسا مالک ازسان هب هسکر و ه بجا اذا "یشلاپ فهزا لاقب ردهنسانعم قلوا ظوطحت و طسبنم بونلشوخ
 | لاق ردهنسانعم كمر و بم همدآرب هنسن بیر و اثیدر الوق هيلا دنسا اذا اثدح هيلا فهزا لاقب ردهنسانعم
 ] هنع بهت لاق ردهنسانعم كلا ضارعا دوب هدننزو لعفت (فهزلا) هتبجا اذا هبلا ةنالف تفهزا

 .  ردهنسانعمقمارصص نویقلاق هلغلروا دوخاب هلککر وا ندهنسنرپ هاد هدننز و لاعفنا ( یاهز لاو دصادا |

 [ كل ذیفتب ودلشیا هوا یی هنسنرب هدننزو هجرحد ( ةفلهزلا ) برضوا رافت نم ترفط اذا ةبادلا تفهززا لا |
 ینلاص ینلاص هلتاصف (ناشزلا) و هدنزو فیح «فیزلا » هزّوج و هذفن اذا ؛یثلا فلهز لاش ردهنسانعم

 بو روسهر غبر وقنیچرکوک كاکراو هتیشم فرحت اذا انافزو از فبز لج لا فاز لا ردهنسانعمتلعوو |

 ( یتشاب)



e ۷۷۳ مح 

 "نم دوم حلا نیا نب لا دبعوبا ندنیتدحم رد هب رقرب هدقارع داوس (ةيقارلا) هتل اذا لول بالانس |
 | هغرالآ بولیکجهرانک هدننزوجرحدت (فط تل ا) وهدننزو رارعشقا (فافطزالا) ردنداروا نابقتازلا ىلع

 زا كلا هغرالآ هزز هجزح د( ةقاح را لو یتا فلت رو نر فطزا لاف رد باسن یل وا |
 هبنرو هناواةبرق یا هنم فلز هللاش زددنشانمم قلتش هلنیتعف (تلرلا) ءا ادا دفع لاق ردةتساتعم |
 . رول وا یعج كنهفلز هکر وند هزاضوح ولط هلا وضو ةجرد یا عفر فلز هللا ردهنسانعم هجردو |
 | ههساک كوي و روند ههعنضم و هع رهص ولط هللا وص هلناصف (2 زلا) روند هضوح ولط رددرفم لوق ىلع |

 ِ اذکو دفصلا یا ةفلزاب اناقسلوقت ردباق یبکساط لو شلز ودندقا ربط هکر وند هه انا: لرص لشبو روش د |

 .شاروپسو روند هب هظیل ضراو روند هنایق نچلایو هنسسانعم هفدص زونید هناقوصیا و ءارضطنا ةن اجالا |

 ۱ هل زلاش رونید هني زو دوخاب ۳ هفل ز و هانیتعف رد فلز یعج روند هغاط زود قشمو یعاربط و رونیدهرب |

 | رب نادابآ ول وص ولت وا هلنبای لوچ هکرون ده هبرقلوش هدنن زو هلح رع (تفل زلال اههج و یه وا ةأرعیا ةنسح

 | یتلا یرقلا یا فلازلاب ! وماقا لاش یک یسهرق ناعم هدنفرط هزونم هنیدم رولک فلا نم ئچ هلوا هدقعلارا |

 | رونید هب هساک وب و رددآ كوصرپ هدنسیقرمش ثالحم مان ءاربع هدننزو هفرغ (ةفلرلا) فیراو ملا نب نوک |

 | دنع لاق ردهنسانعم تلارنمو هبنرو ةبرق یا هنم ةفلز هل لاقت رد هنسانعم قلنیش و ةفصصلا یا ةفل زاب هه رش لا |

 ۱ تافرغ هنت رولکت افلزو هدننز و فرغ رولک فلز عج رونید هنکو لب رب ندنل وا كن هه و ةلزنم یا ةفلز ۱

 1 تافرغ هلي كمالو یعض كاز رولکت افلزو هدنن ز و تافرغ هلن وکس كمال هلبعص كناز رواکت افلز و هدننزو 1

 ۱ | ند زدن وک هدنماکته لایا لوط ردیعج كن هفل زهکف لزعقا و هدنس هم رک لالا نمافلز وچ هکیدتاراضعب و هدتنزو ۳

 | نیتعضب افلز ؛یرف و ردنرابع ندنرلتعاس زدنوک نانل وا ذخنا هدنئقو مبا لوط ندهصک و یراتعاس هجک نانل واذشا
 ۱ ردو ةردک ةفلز عج ماللا نوکسو ةعصب افلز "یرفو ایم مطب بو ةرمسیک ةقلز عجج اما و لك درفم اما

 "رد هنسانعم هل رام وه رو رد هنسانعم تبرق هليل وکس كمال و ىح كاز( فلزلا) دن تل فلالا و لب فلز یرقو 1
 |رد ردصم سا وب لوق ىلع ردن وحا ثدن ات لا رد هن رلانعم تل رم و هحرد و تبرق یدو هدنز و یلبح (ینلزلا 1

 | قعرترآ هلغماف زوس هزوس ( فیل لا ردهنسانعم هضور روند هرازغ رمو راززج هلیرسک كاز (فلزاا) |
 | هلیعف كي (فلازلا) رددآ نطبرب هدنع هدننزو هنیهج (هفیلزژ داز اذا هشدحق فلز لاق ردهنسانعم

 | فولز ةبقع لاق روند هشقو قاربا هدنزو روبص (فولزنال هنسانعم قا رم روند هزل هج رد قج هقبچ
 | یا هلیسهین لعاف مسا (فلدزلاو روند همدا ندا مدقت هر رخآ ندرب ر هدننزو ریما (فیل زلال ةديعب یا

 | كنج ر ردسبقل كنهعیر یا نب ورع دوخاب كنهنسک مان بیصخ و ردورع یا نا هکردیعما لجررب ندنس هلق
 ]هلن واریلد و لدرب دوخاب یدنل وا بیقلت هلکعد هبلا اوفلدزا سانلااما ءالصلا بوب وق هنک وا نسرین هدنماکته

 | مدقن هدنزو لاستفا (فالدزالا) یدلوا بقلم نوهکیدلبا باتقاو فالدزا هننازفا و ءاصخ هد راج
 | (ففادزلاو ب رقت اذا هيلا فلدزا لاق رد هنسانعم كلعا تّرقتو متفتاذا هيلا فلدزا لاقت ردهننسانعم كأ

 | دوخاب یراکدلیا ب رقت هی هلا هاکرد هدنآ جاج ردیما كف ورعم عض وم هدننیراانم هلبا تافرع هلیسهین لعاف مسا |
 نوجا یراکدلک هد دشاطر ندههک کا قلخ دوخاب یرقدل وا تیرو هانم قلخ هرکصتد دضافا ندنافرع ق

 6( فلّرلا و رد رفا هج وو ویدنل وا قالطا نوهمیدل وا هریک اب شلروپس و راومه تیاغب هروک ذم ضرادوخاب

 | لاض ردهنسانعم كلبا بّرقتو مدقت اذا موقلا فلز لاش رد هنتسانعم كللا مذمت یخدوب هدننزو لعف |
 | قاراط هلنیتصف (فنزل ال ردیعما یهاودو تافآ هدنزو هعب وز هلا #٥ یاحو نون (ةفص زا او رقت اذا اول ق
 كلا ادي قلنغراط هدنزو لعفت (فنّلا) بضغ اذا عبارلا بابلا نم افنز لجرلا فنز لا ردهنسانعم 1

 | نیجرکوک هدنزو فوخ (فوزلال ردیلع لجرر هدننزو لدع (فتز)و بضغ اذا فنرت لاش ردهنسانعم ق

CFسمت  

 اند و اهحانج ترش اذا فوز فورت ةماما تفاز لاق ردهنسانعم كم روس بوابه غیر وق و یتیراداتق

 ناب ردهنسانعم كعرو قرهلوا كشوک و قلاص و لوشود یمادناو اضعا هسکر و ضرالا ىلع اهن و 1 ۱

 اات تلا وز ندندح مان ردکا یاشیللا فوز ردندنماسآ فوز ی) تعال یس یعماذا لک

 ۱ رهزا ن فوز دوخاب رهازنب فوزو یدلیا تیا ور ندنردپ جدل وا ندنرد فوزنم یدعن فوز و ىلا
 [ نیبمنکس رول وا تبان هدنربغاط سدق هکردنابن ولر درب هدننزو یوط (یفوززژ رد رد هلمبقرب نایئوع نب ماع ن ق
 جفت هنذا حجو یروخ ودیفم هنانسا عج و درم طم نخ وبطم لا هکرسو لهسم یطنلغ نیونک ی وبطم هلا ۱



 یا

 ۱ نایت روند ههرز از شفلوا مظن و درس هلتفاطل یراهقلحو زالو هتفو لوق ىلع روند ههرز نالوا مک وا
 فعزوهدنزو رمت روند جد فغزاكا و لسالسلاهنسح ةقيقروا 4 ةعساو هل عردیا 2 ةفعز هيلع و انانآ

 | هلنیتصف ( فغ زا لر واكف وغز و رولکف افزا یعج و فغز عوردوفغز عردلاش رول وا یسنج و

 ۱ مانجثرعو ثمرو روند هن ولج وا فیعض و هجا كجاغاو روند هن را هد رخ نوطوا و روند هرو نم هرز دوب
 | روند همدآ زمسموغوص و صیرح نايل قعوط الصا هدنزوربنم (فغزلا ) روند هن راج وا یرقو كر یا

 ؛یشلا فغدزا رذهنسانعم قل | قزوجح یهنسن رب هدننز و لاعتفا (فاخدزالا بیغ ر مهنیا یا فف زم لجر لاق

 | نوچ ا دریک ب وشوق بوز ود یتیلکهدنن زو باتک (فافزلا لو هل د دشت كنافو ىح كن از( فرا )لاریثکه ذخا اذا

 3 یوا كدرک فافزلا تیب ردقج هلوا كعليا هکدربک و قموق هکدریک داره هکرد هنن انعم كقلیا هند هناخ وکی وک
 قعالپ كشعنو اهاده اذا ل والا بابلا نم اففز و ًافز اهج وز یلاسورعلا فز لاق ردیسهصکءلدربکفافزلا ةليلو

 | یرک ذو رنو لوق ىلع كمك هلتعرس فیفزو هدننزوو دوعق فوفزو فزو عملا ذا قربلا فز لاه ردهنسانعم
 | فزلاش روند هنسترکس ادتا كنشوق هود ضعبلا دنع كقک .هیبش هن ریس هود نائل واریبعت لیمذ فافزا ینآ
  راکزور ماعنلا ودع لّوا وا لیمذلاک فافزالاو وه وا عسما اذایناثلا بابلا نم افیفز وافوفز و افز هریغ و ملطلا
 ۲۳۰ یدک نک راچ وا ش شوق فیفزو فزو نیللب یا یضمیف تبه اذا جم زا تفز لاق رد هنسانعم كتك ب سا هلتع رم

 را طب وا هفت . یراذا افیفز وافز راطلا فز لاش ردهنسانعم قعاب ی :رادانف لوق نلبع قم 7۲ بورون وک ی نک

 | رك نەز (فاغزالا) عبرس یا فیفز لجر لاق ردهنسانعم عیرسو تسج هدننزوریما فیفزو هیحانج

 | ورا كفک هرتز قز نک هع سورعلا "فزا لاق وډ هن انهم بودن وک هن هلان کیک خلک

 | عارس الا لع هلجاذا ربعبلا فزا لاق رد هن ساتعم ثمردشا توردنق هتعرس و ع رسا اذا ریعبلا فزا لاس

 | كونو هفزا اذا سورعلا فدزا لا ردهنسانعم كمردن وک ه وکي وک ییلک ځد و هدننزو لاعتفا ( فافدزالا))

 | یسیدنک ی دنک نکز اچ وا شوف یجدوب هدننزو هلزاز (تفزف زلال هلقحا اذا لما فد زا لاقت ردهنسانعم كفاکو

 | یرلتوآ راکژ ور و هیحانج طسب واهسس یجراذا رباطلافزفز لاق ردهنسانعمقعاب یتیرادانق دوخاب قم[ بوقارب
  هلتدش هبهزودر و هتنوص و هتک ر ح اذا شيشا جرلا تفرفز لاق رد هنسانعم كمردنلسس بودانی وا هت وا یرب

 | كمهدلروک ن کر دیک بولیکچ ییالآ رکسعو اددش یرج اذا لجرلا فزفز لاق رد هنسانعم كقک بودرکس
 | دعترا اذا لجرلا فزفز لاق ار نام هل عفو قلصرص و هز زه عع“ اذا بک و لا فزفز لاقت ردهنسانعم

 | یسال لاقف اهبف هلال رابال یمعا تلاق نیفزفزت بئاسلا مااب كلام مالسلا و ةولصلا هيلع لاق هلا 9۶ ثيدحلا هنمو

 ۱ هک یورو نیدعرت یا هلّوا ممضب نیفزفزت هلوق و چ د دلا ثیخریکلا تهذیاک مدآ یب اباطخ تهذت اھناف یھ ا

 ۱ ۳۰ ر ا م یا نره زو ا فر هنج لوقت ردکعد هرکرب هلیهف كاز (ةفزلا) ءارلاب یورب و ندعت رتی
 (فارفزا) و هد ز و دفدف (فزفز لا ةرز یا سانلانم هفز لا ردهتسانعم تعاج و هرمز لمص كاز

 | ددشلا یا ةفازفزو فازفزو فزفز حر لاقت روند ید هفازفز روند هراکز ور یمادنسادیدش هدننزو رار
 ۱ هنشوق هود جدو هدنن زو روبص (فوفزلا روندهنشوق هودو رون د هص ع الاجو فیفخ و ما ود ىف بوبهلا

 | (ففزلا قرون د هن راكليەدرخ كشوقرهلوق یلع روند ەن رلهدرخ كنکلب یشوقه ود هلي كاز "فزلاوروند

 هنر یر قرهلواهدرخ یراکلب هلیصف كازو كنهزبه (فزالا ) روند هلغل وا هد رخ یراکلپ كشوق هلنیتصف
 وج یکف یفزو "فتلم فزوذ ففزلا نب یا فزا قبه لاقت ر وین نا وق ودا نال وا قشمراص

 ٤ راكد ردنب نیلکه لب رسک كيم (تفزلا ردهنسانعم ل لاح و تسج یدو هل منک ما ز € "یافزلا)ل رونید دره

 یافطسا (فافزسالاو سورملا اهبف فزت ةفحلا یهو ةفزلاب سورعلا فز لاش رونید ه یجوق و هب هفحم
 (دففزلاو اولیای یس يح ریسلا حراش +× ه بهذف ییعی هسا اذا لیسلا هدفا رد هنسانعم

 هکر دفل وا ةفقللا نالوا باوص هروک هننای كح راش » رونید هب هم نالیردلاق هللا لا هلینوکسكفاق و یعض كاز
 هلبا لا ندنسنرب هدننز ولاعتفا 6 فاقدزالا ردندنلسق همرکو د زییبحادوخاب ردریسفت ین ایل وق لدی اهتفق دزاام و

 ا ا لاق را قلآ تون اف یمن هلکتسد رق و دبا تق اذا ةتقدزا لوقت رددنس انعع قل آ
 هناکوجییوط ردهنسانعم قل آ بوباق قهنسنرب هلکلتسد ریت یخدوب هدننزو لعفت (فق لا ةعرسپ هبلتسا اذا
 :سانعمقل آ كالاچ و كناچ بونوص لا ه هنسنرپ و هفقدزا یتعع هفقزت لا یکقعاق هلبالااب
 | از *یفلا زا ردهنسانعم لک هلتع رس بوت وص لا ب هنسفر دوب هننزو فتح (تق زا هغ هفعلت ادا

aE NE نم سس ات نو ی سهم Kak. 



HY ۷۷۱ , ی 

 فرز لاق ردهنسانعم قمرترآیزوس دوب هدننزو لیعفت (فیرّزلا ) ءرلادعب ضقتنا اذا حررظا فرز لا

 هفّرز لاق ردهنسانعم كنا هغرالآ و هذفن اذا هيف هفّرز لا ردهنسانعم كلعا ذیفتو هيف داز اذا مالکلای |

 هدنور هدننزو روبص (فورزلا هأبرا اذا هفّرز لاق ردهنسانعم ققلافوچ بوروترآ یهنسنر و ها اذا

 هکاب وکر دهنسانعم كع روب هرزوا راقو و نوکس هلبصف كياز (فیرزنا )ةعیرسیا ف ورز ةقان لاقت روند هن هقان
 هراب هلنیتص# (فرزلا  هتنیه یلع یثم اذا اش رز لجرلا فرز لا رددض تبسن هنسانعم تعرس هلا فرز

 (ةفارزلا ) ءربلا دعب ضقتا اذا عبارلا بابلا نم افرز حرطا فرز لا ردهنسانعم قغزآ هرکصندقدلافاص

 نالف ینب نم ةفارز انتا لوقت روند هرفن نوا لوق ىلع هتعاج كولبرب رولوا ددشم یار اضعب و هدننز و هباصم
 زوک او هود یساضعا رثرید كنلپو اکرتشا هدیسراف کردیا روناح عونرب هفارز و مهنم ة ةرشعوا ةعاج یا

 روناج راس ینوب ردذوخأم ندفرز نالوا هنسانعم مالکلا هدایز نوچغلدل وا هیبش هنساضعا نالبقو

 رولک ین ارزیعج رد ر اعهد هلي كاز هدنننر و نم نیتغل ویدنل وا قالطا نوهمیدل وادنا زداسعالا یلعندنرلن وب ۱

 کر رول وا هدهشبح دالب روناحو ردبلاغ قلوا هدننزو یراکس کلنو "یبارز هروکه نګ كحر اش

 نالی هلغل وا یراکنب ضایو هننول وهآ یول و هنشابو هنندرک هود یشابو یندرک ر اردیاریبعت هپ روز هر
 هل رسک كنهزمه (فارزالا ) رول وا لوطا ندن رقابا یرفاورولوا هیش ءزوک ا یراژ وتو یرایاو هنقو|

 | لاق ردهنسانعم كمردشا یهودو ةفارزلا یرتشا اذا لجرلا فرزا لاش رد هنس انعم قلا نوناص هفارز |

 با که دنزو هسانک (تفا رزلا)مدقن اذا لجرلا فرزا لا ردهنسانعم :كلیا مدت واهح اذا ةقانلا فرزا |

 هلارانا کروند هنر هغوق بال ود و ردیدآعضومرپهدننز و تادا دش( تاقا رز ردیلع كلجر رو روند هب هسک |

 اذا "یقلا فرزنا لاقب ردهنسانعم قلوا ذفان ه ورجما (فا رزنالا) رولیکجوص نوجا قمراوص ناتسب و نیک ]
 ردهنسانعم كقک هفمارا قالتوا سان و تضم اذا ملا تفرزنا لاق رد هنسانعم كل نارذک بوسا ليو ذقن |
 رددآ هرقرب قوج یامر هدنساضق دادغب هدنز و هلحرم (هفررم) نیصتم اوبهذ اذا موقلا فرزتا لاق |

 |لجراا فقرز لاش رد هنسانعم ككل هدنز و ماحرحا (فاقنرزالا)لو هدننزو هجرحد هلفاق (ةفقرزلا |

 ۱ لوف ىلع ءاملا ریثکی ا ف عز رح لاق رون د هرهن و رح قوچییوصهدنن ز ورفعج (ف عزا )ع رسا اذا فقنرزا و :
 كلبا لنق هدر یعیدر وط نامه بویغادلق ییهسکرب درک وانا كاز( فعزلاإ رد هلبا هم نیغ

 وهدي سام ع هل رسک ك نەزم (فامزالا ) هناکم هلتق اذا ثلاثلا بابلانم افعز هفعز لاش ردهنسانعم |
 | لاعتفا (فامدزالا لزهجا اذا هیلعفعزا لا ردهنسانعكمردل وا روفلایلع ی ورحو هفعز ییعع هفعزا لاق |

 | مس لاق رون د هرهزند ا الها لاح ردهدننز و باغ (فاعزلا ) هفع ز یتعع هفعد زا لاق ردهنسانعم فعز هدننزوآ ۲ 9

 | كم (تفامزلا))تلاهلایافوع زاا ین اوعقو لاق روند هکل اهم كان رطخ هلبض كاز( ف وعزا )فأ وز یا فایر

 لاقي روند هابروچ نايل وا هجولتط و هجش وخ هدننز و مرکم(فعزم ا هنسانعهیح رونل وا قالطا هال هلل رسک ۱

 |رونید ریلف نال واهدفص وو ورونیدهمول وانروت یتشیاكياچهدننز و نسحم(فع زلال بذعب سیل یا فعزمیسح
 | كياز (نفنح زا رد هلا لاو دوخاب رددآ ملقرب فعمو قسالیا یتطیال یا فعزم فیسو توم لاش

 | هکولبر ندهنسنره و ریصقیا ةفنعزةأ ماو لجر لار ونید هتروع رودوب وهرا رودوب هل را هتف و هرم كن وا ۱
 .لذروقچل آو رونید هنیرافال رای رد یک نابتخس و نیشیم و ةشاط یا هنم ةفنعز یه لا رونید هب هشاط ر و |

 | ۵ هلسقرخآ لوق ىلع ه ه وا شلربآ هج هقشب بونل و ندهلمبقرب و لذریا ةفنعز وه لاقن رونید ه هسک سکانو|

 | تفآ و رونید هنسهچراپ كنف رط یکتاشلت رب ندو ةصاخ دوخاب هنس ەچ راب بولو روند هب هلبق كچ وک شتا |

 | دحاو یرابسنو لصاو رونلوا ریبعتنکلی هکرونید هنیرادانق كغلاب فناعزو را یعجب رونید ه هیهاد و
 رونید هنیر کتا ندا I دا مهلصا سیل ةعاجیا فناعز مه لاق رونید هتعاج نايل وا |

 اهلا دمت نیغ ( فض زا إل ان ز ادا سورعلا فنعز لاق رد هنس انعم ققان وط ینیلکهدننزو هجرحد (ةفنعزلا] |

 كیاز (فغ زا ء الاریثکی ا فرغز رحم لاق ردتغل هد هلا هم روئید هزکد ناوارف یوص هدننزو رفعج

 فغز ءاعلایف لا رونید هباصم ییالباق نالوا شلاق یکر کنوسشوب بوکو د یییرومب هلینوکس كنبغ و یف ]|
 ثلاثلا بابلا نم افغز خراب هفغز لا هنسانعم كم رود و قم اس رول وا ردصم فغز و ءءام قارهدق باص یا |

 قمرترآ بوتاق نالی هزوسو شک اذا بلا ءام فغز لاق ردهنسانعم قلافوج یوص كنويقو نر
 عساوو مالم ردزناج هلناصتو هدننزو هرم فعلا و بذکلاب ثیدحا دازا اذا لجرلا فز لاعب راو
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  هیمود ثشوک نالوا ىدا قلوا تاب بولیرو (فاحزلا) روند هه ود شلاق هدنامرد بوليرو هدننز و

 | اوفحازت لا ردهنسانعم قمتاج یوزاو یر دلا و كنج کین دنن ژو لهافت فسا قلا ) روند

 | طقاس فرحرب ندننب فرح یکیا هدنحالطصا نویضوع هدننزو باتک (فاحزلا) اونادناذا لاستلاف

 | نیفرطا نیب طقسب نا وهو فاحز تببلا ف لاق ردنا لاصتاو فحز هرخآ امهدحا هکرونل وا قالطا هغلوا
 8 فاحز هکر دموس هعلر و هدنحرمش هج رزخ هکر د جم » رخالا یا اسدحا ورح

 | فذح لرک ردشل وا قالطا هریغت نالوا قحال هبابسا "یناو اقلطم هدنویضورع فرع ردذوخأم ندنسانعم

 ۱ فاحز هلیسهین لوعفم ےسا (فحازلا رولوا رصاق ینیرعت كفلوم هدنروص وب نوسل وا هلا ناکسا رکو
 ۱ برش ٍكع رو هلفلکت و تلف یرغوط ه هنس رب هدننزو لعفت (فح لا روند هرعش شلوا ضرام

 ۱ فت زت نعم هلا فحد زا لاق ردهنسانعم فحزت هدننزو لاعتفا (فاحدزالا) یشع اذا هیلا فحتزت لاش
 | هدنو و یک قجوچو ود همدآ نایرو كره روس هرزوا یدعقم هدنزو لفنح هلفاق (فقنح زا

 كن رافدناق بوتریص ه یغاشا ند هینلراقج وچ هلبعص كاز ( ةف ولح زلال یدنلوارک ذ هكهن ردقل وا هلبف نال وا سابق
 [  بولوا هبکناوشینا لوق یلعنوسلوا ندراق لرکو ندقاریط كرکرول واهدنزرط لوب هکرونیدهنیراربو هنراناشن
 رد هلتبسانمو قالطا هنیرلکدت اریبعت قازبق الاح رارنیا بواق یرغوط + یغاشانداروا هکر ونده رال وا قحریص
 اب [ ا ار ناسالاقالاق ذا ردبهاذ .هیناث لوق ید یرمشخعز ردسشفلوا تادحآ هرکص لوا ارز
 ` Ê ۲۳ زلال سلع ردح ناکم وا هلفسا یلا لتلا قوفنم نایبصلا زت رانا ةف ولح زلا فل و لا لاقو + فیلاح ِ و

 | اذا هفلحز لاش ردهنسانعم قمرداق تویلراو یرغوط هب یعاشا ند راقو یهسک رب هدننزو هحر

 | ررلمعتسم هنسانعم كمر و هنسنر همدا ر و الماذآ ءات الا فلح ز لاق ردهنسانعم قمردل وط و هعفدو هحرطد

 مالکلا ىف فلحز لاق ردلمعتسم هنسانعم كلئوس 2 رق یزاوشو ما هاتمعا اذا املا نال تنلخژ لاق

 حرحدنف هجرحد یا فلح زف هفلحز لاق ردع واطم ندل وا یانعم هدننزو حرحدن (فلح لا ع رسا اذا

 | قابا قرف یو وید هراکجوب هن وکر 4 هدنزرط هګرقو كچوکو نی كن هف ولحز ( فلاح زا زا

 | هلیع دقت كمال هک ردهنسانعم قلوا هغرالا ندهنسنرب هدننزو رارهفک | (فافلحزالا) راردا ناب هل رکدد
 | بهذرونید هنولا هدننز وذفنق هلا هم یاخ (فرخ زا یھت اذا هنع فلح زآ لاق ردهانعمو یجد فافط زا

 | هق اوز تفز فرخ ز هروک هننای كيغار رد حراش * ردندنو قالطا فرخ نم ه هنس ولزودلاب هنسانعم

 | قو زم بهذ یا ەچ فرخ ز نم تیب تال نوکی وا یلاعت لاق هنمو رد هلتهج وب قالطا هنوتلا ردع وضوم هنسانعم
 یمالک لوقلا فرخزو نسح لاک یا فرخز هب لا رونید هنت زو قورو نسح لاک كنهنسن رب فرخزو
 لوقلا فرخ هّرغ لاق رونید هتفاطلو تشزو قنورو نیم نالوا قضا نده زللا ام و و بذک

 بی

 رونل وا قالطا هننانابن كنر اکنر نالوا یتفاطل و قن ور ثعاب لرب ضرالافرخزو بذکلا شیق ژب هنسح وهو

  فراخزو ردیعج كفرخز هلیصف كیاز (فراخ زلال اهتاب ناولا یا اهفراخز و اهفرخز ضرالا تجرخا لا

 | راکزور هکروند هراهقبرط نان روک لوب لوب هدنزوب كیوص ءالا فراخزو هنسانعم نفس رونلوا قالطا هرایک
 هدنزرط كنیم ردرا و یرقایاترد هکرونید هرلکجوب هن وکر و قارط یا فراخ ز ءال لاق رول وا اد هدقدنق وط

 اكلك ور هلیصف كاز( فیخ زاا ]لو هلی وکس كناخویص كار( فخ زلا ]رار د| ناریطهدن رز واوص

 | رکو رف هدننز وربنم (فخزلا )و( فخازاربکت و رضفاذا ثلاثا بابا نم افیخز وافخز لج را فخز لاقب

 | فخز لاق ردهنسانعم كلا قلفاشکی بویلیوس قوج هدننزو لیعفت (فیخّرلا) رونید هب هسک یبحاص

 | فخز لاش ردهنسانعمقل | تۈك ییهنسنر یب ؟ناغوط هلیسهکب ندنلا كنهنسکر و هنم ژک | اذا مالکان

 ىرەت ید هدارو ردهانعمو ید هقدوش هکر ذ د حراش» قذیشلاک هعباصاپ هنم ذخا اذا هبحاص نم

 | رتصلاک یا قذیشلاک هعباصاب هبحاص نع ناسنالا ذخا فیخ لاو ةقذوشلا برعلا ناسل ف لاق ردطلغ

 | نم اذا لحرلا فخ ر لاقت ر رد هنسانعم قلاب تفاطل وقنور ونسح بونش وق بول ودهدننز و لعفت ( فخ لا )

 | (فرززالفدساک ظا اذا لیلا فدزا لاقب ردهنسانعم قفل وک ارق كب هک هل رسک كنهزمه (فادزالال نتزتو
 | لاش ردهنسانعم كلنا مدقنو زفق اذا لوالا بابل مطرز قرا لاق ردهنسانعم قمار” هدنن ز وفرص

 مالکلا ین فرز لاق ردهنسانعم قلوا ناز هرزوا راس هدزوس دوخاب قمروترآ یزوسو مدت اذا هبلا فرز

  ردهنسنعم ف داند وکو ا هرایو تعرسا اذا ةقانلا تفرز لاقت ردهنسانعم كلا تعرسو هیفداز اذا

 (لاقب)



۳ 
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 تالار لا ردهتماتعم كلنا تودلق و ییزو كملق هل وکس كناه و یصق كنار (فه زا رددآ ۱
  (تفاهر ال هنهرنمم دفه را لاقت رد هنسانعم فهر هاب رک كنهزمش (فاهرالاژ هقق راذا ثلاثلا بابلا نم افهرآ ۱

 9 ةفاهر ؛یفلا فهر لاق نو ماتم قلوافیطل و كزا و قیقر هنسفرب هلی (فهرلا و هدنن ز و هفاطل

 لاق ردندبناعم هکر وند هت کا هکیا هدننز ومرکم (فهرملا) فطلو قر اذا سمانا بابلا نم |

 فوخ (فورلا)ل ردندآ مضومرب هدننزو همام ( ةفاهر لا عولضلابراقتم نطبلا صماخ یا فهرم سرف
 فأر نالوا نیعلا زومهم هدام و نکس اذا فور فور ؛یثلا فار لات ودهن انعم ما رآو نوکم هدنزو ۱

1 

 یار یادو ور ف وور فا رلاش ردهنسانعتجمر كکرسا هلرصف كنا ر(تف ورا ردلتسو ردلکد ندنسهدام

 هضرا ناوارف تمحو بصخ و ندابآو روم یلشع یلع یلمج یلنیک | هل رسک كنار (تیرا) ةفآر فر |

 ه وص ندرع ضراو برشلا و لک أملا ةعسو بصخو عرذ اه ضرا یهو فیرلا لها.نم وه لاق روند |
 تبسن هه داب لوچ رون د هض را لقشم یعتا مو عرا زمو ناور بآ و نج و رناچ دوخای e نالوابیرق
 عورزااو هایلا و مضلنا ثيح وا برعلا ضرا نمءالا براقام یا .فیرزا یلا اولحترا لاق یک ماش ضرا

 اذا افر فرب "یودبلا فار لا ردهنسانعم كلک ههرو ذم ضرا یراکدید ہر بک

 فیرلا تعرااذا ةيشالا تفار لاق رذ هنسانعم قمالت وا هدرب ولنج ول رباچ یراکد د فیار ناویح و فب رلا یتآ
 لاق رد هنسانعم كه رب نا دانآ وزو یراکد د فیرهد ران و هدننز ولعفن( فی زلال و هل سسک ك ن هزمه زمه(فایرالا)ل|

 اذا ضرالا تف را لاقت ردهنسانعم قلوا نادابآ ونش ولوص ولت وا رب و فی رلا یاااذا فرو "یودبلا فرا ۱

aف را دن ساید روند ههداب هدننزو لاح (فارلا ل تف را ییعغ ةفارا ضرالاتفارا لاش و تبصخا | ۱ ) 

 هدننزو هلعافم (ذشارلا) ةبصخ یا ةفر ضرا لاق روند هرب نادابآ و روم ولوص ولتوا هدننزو هتسیک " 
 هج عملا یازلا لصف زا اهل فنطو اهفراق اذا ةنظلل فیار لاق ردهنتسانعم كطا ازتفاو كفا هه(
 (فاژزا )هلع ااذا ثلاثا بابا نمافآز هفأز لاقت ردهتسانعم كمرد ۆيا هل وكس كنءزمه و یصتق كباز فازا )
aی ورضم هل رسک كنهزمه (فآزالا) یو یا فا وز توم لاق هنمو زد هسا هع ریس  

 هلغم ردشل ضآ كب یمدآ رب ماعط تکو زهجا اذا هیلع فأزا لاق ردهنتسانعم كلعا لق رولا یلع بويا دلق " 

 یاح و یحتق كناز (فح زا رص نا ردقب لف هلقثا اذا هنطپانالف فأ زا لاقب ردنسانعم قموقیلآ ندننکرح |[
 افحز هيلا فحز لاقب ردهنسانعم كم روب هلناضف (نافح زا )ىمى نچ و هلن وکس كن ولم |

 لاقب رد هنسانع كمك قرهلآ یرلیا یرایا هکر کعب د : یدانقو یشم اذاث تل بالا نر
 | لاق ردردصلا ریست هکر وند هرکی ندیک تولیکح یو هنف رط نعشد فحزو امدق یشماذآ و دلا ىت ۱

 | لاقب ردهننسانعم كءروب كرهیلکما بونروس قحوج فحزو ودعلا لا نوفحر شدج وه و فحزلا نع دشا 2

 | یسلا فح زا هوم بىل ف اا هل ره روس یتنابط هلغل روب كه ود وب دبیا یشع نا لبق فحزب یصلا |
 لجررب فحازو روند هبهود ثكکرا ناب رو ره روس یییابط ندقلنغروب (فحازلا و هنسر د رف ايعا اذا ۳

 | فحا وزیعج رونى ده هقاننای رو كره روسیتنابط ندقلنغرو (ذفحازاالوهدننزروبس(فوج )و ] 1

 ۱ فحازم هنمو رونید هرب نالیدیک كرهنب روس ردناکم مسا هکر دیعج كنهفحزم هلیعف كو” (فحازلا)ل رولک
 | بالا فحا نم هذه لا ردنرابع ندرارب یکیدلیا راطما لدولپ باصهلا فحا مو اهبدم مضاوم یا تالا |

 كغاطرت هدننزوریبز (فیحز) ردندآ هبرق رب هدنماضق د ز هلیس هی رغصم (ففح زلا ژ هرطق مقو ثبح یا

 | هن راشنآ 1 رج” یریکدد ءالا و كتا یراکدید ناشوب هدننز و نیتجرا راد (نیتفح زا ران ردیعا كنويقر وا ۱

 رایدلیاقالطا یتیم هن راکدتک وریک ندران وب رال وا هدنربتعم هل رال والعتشمبوشتوط یت رانو رونلوا قالطا
 هلوا رونروسبولاچ هنر یرب یراریکس هک وا ن کز وفهکر وند هب هسک لوش هل هلی كناح وكباز (دففنح لا
 رەال اف نزف ماروک نا كجزاش « زود هن هسک نالوا رزوب لر هیاکما بونروس ندکلاریپ دوخاب ندا و

 | ضرالا یلع فحزب نم اذک و ن ًاکطصب هاب وقع داکی یذلا وهو ةففنحز وه لاق زهداز هناا ا 1

 ا دالبلاق سلال یا ةفحز لجر لا هلوا زا تحایسو ریس الصا هکر ون د همذآ لش دن واطول (ففح زال

 لاقت ردهنیسانعم قلووا رکسع هفاطرب هلک كنهزیه (فاحزالال ردیعما لجرر هدنزو داش )فا زز
 | نالف فح زا لاقت رد هنسانعم قلوا لال هن ولطم تیاهن مدار و اشیج یا افحز | وراص اذا نالفو فحزا ِ

 ع هرس (فج زما ا ایم اا2 ) ریمبلا فج زا نا ر اتا اوا اود بولیروب نیا یا هتاف | ر

 ب ةا یارلا لصف ]سس



 9 79 > VIA رو

 | یرارکت روکذمعضو ارز ردلمعتسم هفرفر ردلمعتسمریغ لوا نکل زدهانعموب ید فر هرزوا روکذم هجو
 هلیسهدارا قم وق هرزواهنسر یشوق هود و تاصاذا*یثلا فرفر لاق ردهنسانعم لفلسس هف رفرو ردزیضتم

 دیرب ىثلا لوح هیحانج كّرح اذا ملظلا فرفر لاقب ردهنسانعم قم وا ی ,رادانق رهنک زج یتفارطا |

 | راەمودو رلهدرپ ندن کروند های لشي ل وش ویک "فرروندهفار ځد و هدننز و بکیک (فرف رلا ال هیلع عهنآ

 قرفر هدندنع راضعب و ردهفرفر یدرفم هروک هثناب . هد ریاصب كل وم + ردقج هلوا رلبلامن داره رونل وا ذاا

 ناقراصه یعاشاكهرز و روند هنس هعش هل رداج لیقفرفرو ¥ رمضخ فرافر ىلع یلاعتهلوق * یرف هن اماو هد ققا

 ۱ را كرالاېنو هدر و كراشارفو روند هن راخاش نانلاص هب یغاشا كجاغاو رونبد هن راج واو هن راکتا

 هلضف ندنرارانک كثیش رهو روند هراردنمو هراکشودو ردن ررب قترا را نالک هثیرپ قاصص هدکدنشود کروند

 ه هر و ردیدآ رش رب لوس هی و ردنذآ یرح كم” سنجر و روند هنرارب نالیرویقو نالیکو تولاق
 | یک نونحم ديب یرالاد و روند ولت مل یراکدید قالد هدحرف و روند هغدصت و هنسانعم نشور روند

 1 اا انعم طب روند هر هش ودو روند هرارازنجو رازغرعو روندهجاغا زانو فیطل ورتنالوا !ققراصیغامآ
 | هشاق اسد كزان و هحناو رولیرکع ندهرکص هکروتید ةنیرکتاو ةننرابانط لرداچ نانلوا ریبعت هب واو نابناسو"
 ۱  هفاخوت بول وا هدنزرط هم هکرونید هنکتا یرلکدد كنپ رس یف رحم هانپرس كنهغلغوت نالیک هشابو رونید

 | مو لک یا ر ءالا برشی لاقت رونیدهکما دوس نوکر ه هل رسک كنار (فرلاآ) ر واکه نوی یمارواهدکدلیک
 | ناص هلبض زار (هقرا) و (تنرا) موب "لک یا اف ینا هتذخا لاق رونید هغمتوط نوکره هتصیا 7
 ۱ فرا دی ةلكا یاةفر لیان لاقرونید هکم : ماعط ےکح هضاب هقیط هل كنار (ةفرلا] رونیدهنیرهدرخ ۱

 | کردردصم هدنزو ریما (فیف را) "قر اذا افر بولا "فر لاق ردهنسانعم قلوا هتفو هنس رب هیت

 | روئید ههنسن راسو هرج نالوا كان وولت وطرو هنسانعم فقس رونید هننا وات كنهاخ فیفرو یدنل وا رکذ |

  هدشنزوراثر /6فارفرلال رونید ههر و رونید ه هفوکشیرلکدد نسوس و رونید هنرف وو بصخ و هغلتاکو او
 ۱ ! (فرفر تاذل یدنلوا نای هدنسهدام فطح د هش وق یراکدد هلظ فطاخ و روس هک وو دود

 ۱  ردیداورپ هدندروب ربع ونب هلي و یصفلرلار (فرف رتراد) رددآیداورهدندرو لس یب هلبعط و یصق لار ۱

 1 یرلفدناج هنیرب یرب یرازابنوط هکرونید هنیراادنص تیک كىر ءا ماو نیطالس هدننزو ریما و او
 | لا لا روبع یرهخ هلکت ءارما و نیطالس رازدا دنب بوتاج هنیرب یرب یرلادنص چ وا یکیا یک

 هک كنهزمه (فافرالا]) كل ثالثوا ناتنیفس دضنت نا ىهو ا ملع ربعي ناک نفس یهو فیف را تاذ لع

 ا xas اذا اهضب ىلع ةجاحدلا ٹقرا لاق رد هنسانعم قعاب هرزوا هطروع ینیرادانق شوق

  فوفر یا فوقر هتب یف لاقب ردیدرفم فقر ردنعج كفر هکردهنسانعم فوفر هدننزو فوقس (فوقرا)ل
 دقو دعرب یافت را لوه لم دربلانم فقرب هتأر لوقت ردهنسانعم كمهرتد هلیرمک ك نهزمش (فاقر ال

 | ردذوخأم ندنو رد هنتسانعم هدعر كرد ردهدننز و هجرجد کی ظفل هفق رف و لوهحلا ىلع افاقرا فقرا

  فاق یشان ندنمش و یرهوج ردماقم و یرک3 حصو هلنهج و ردلعفع یزو ردشف وا هداز فاق نوا

 | رایدلیا تد هدموف رم لصف یک یرهوج هما راس و نیعلا بحاص 2 حراش * ردشلثا دارا ه#
 | باکترا (فاکترالا» ردندار وا قلا دیلون نفایق رددآ هدلب ر و ردیعم | نوتاخرب هدنزو مطن : (فقرت)

 | كنو و ىح كنار (فن را ضرالاق تبثف هر رتا تازا ۱ لاقت ردهنسانعم قت وط بوغا راق دنزوآ

 |یّرب خار ردقجهلوا قالبل یاب هکروند هنعو یناب كنجاغا دوکس یراکدد كشمدی هلنیتصف و هلن وکس

 | كلا و هف ورضغ فرط یا هفنا ةفلار برض لاش روند هنج وا كلت رک نوار (ةفنارا) هنسانعم

 | روند هنسیرد كنجوا نور و اميلا یاهدب ةفنار یکتشا لاق روند هنغشمو نالوا هدنفرط ابا ۲ ندریکلب

 | نالک هبناح ندر هدنتلاح مایقكراقانیق و ردترابع ندنجوا كنکی باوثا "هکلافنارو روئد هنر هفو رکجو
 أ رولکردق هکر ونید هیت روا یراکدلکا بوردشوف وص هن راقلارا و هن راق راب كس رارداج بعورون د هن عض وم

 | ندقلنغر وب هود هلب رسک ك نزم (فالرالا) ردفنا ور یعج كن هفنارو رولوا هدنسهاثم ییانط كرداچ لصا

 | یتشاب ماد نکررو هود و ءابعا اخرا اذا اهنذاب ةقانلا تفنرا لاتتزدهتناسیقق رام تودشو ك یییراقالوق

 أ تمدقتف هسأر ل رخ راس اذا ربعبلا فنرا لاق ردهنسانعم كم رو قرهلبنآ هنکو ا هنکو ا یسیرد كنشاب هلغلاص

 | یحلق كکيرمش نم نازفوح (فانرلا) عرسا اذا لجرلا فنرا لاق رد هنسانعم كم روب هلتعرس و هتماه ةدلج



 فا

 نقص ۱ #۷
 ویو هو EES س SSE س

 قا آ ینغدرقاق بوردزص ینغاب شیورچو قرب وقوم دقت اذا سرفلا فعسا لاق ردهنسانعم كم ورايا
 كم ورايا ید وب (فاعترالا)ل ابتراهص ذخاو تم رطقتسا اذا لجرلا فعرتسا لاقب ردلمعتسم هنسانعم
 ردن رابع ندن ور هلیسهر وح هکرونل وا قالطا هنسهرادنورب (فعارلا) مدمناذالج رلا فعن را لاق رد هنسانعم

 هفلا فعار ممماام لاق روند هنج وا كنور (فعارلا) هیلاوح و كفنا یبع یا كفعا رم ىلع ىفلت ةَأر لوقت
 هنآ رک و نال وا قیام دا ورونل وا قالطا هنح وا هګ روسناقبح هدن زرط نور كعاط و هتان را فرط یا

 لاق رونلوا قالطا همدآ ءاطعل اریثکهدنن ز و اغ (قاعرا روند هاه" نالوا ورلیاند راباحص« راس هدنن ز وریما

 فافلطنا راطم الایا فوع را انتذخ| لوقتروسد هراروجب یتنسج هلرعص كنار (فوعرا) ءاطخم یا یامر لحر 1

 ویق هدنجاح تقو هک ات رار وقيل آ نکیارازاق یی ویق هکروش ده ابقلوش هدننز وهکو عصا (ةفوع رالالو(ةف وعا را

 كن هسک ٠ نکح وص هدنغآ كنوبف لوق ىلع هیلتربآ بوروت وا هدنرز وا كنايق لوا هسک نایلتربآ ن کیا واک

 | ترفتحا اذا بلا لفسا ف كرت ةرحصص ىا اهتفوعرا و بلا ةف وعار لاق روند هشاط یرا یقجەروط بوصاب ق

 ن CD قتسسلا اهملع موق بلا سأر ىلع نوکتوا ةيقننلا نيح الع قتسملا ناحل كانه نوک |
 اه الماذا هی رهلا فعرا لاق ردهنهانعم قمردلوط و هلحا اذا هفع را لاق ردهنشانعم كىردويا هلک | ا

 | لاقت ردهنسانعم كتا قموب بوبل راو هلبا لا یغچلاب دوخابیربجخ هلینوکسكن هیچم نج وی كنار (فغرا)لا ا
 فغر لاقب زی قمردنو قمو ههود و هدیب هلتکو عج اذا ثلاثلا بابلا نم افغر نبطلا وا نحگلا قعر

 0 ردندل وا یانعم روند هکعا نانل وا ریبعت هدرک هدننز و ریما (فیغ رلا) هوحن و قیقدلا و رزربلا هل اذا جو

 ۱ فیغار و هلص كنار رولک نافغر و هلنيتمص رولک فغرو هلص كنار رولک فعر و رولک هفغرا یجب

 لاقت رد هن سانعم ققاب دہ هیق هب هنسمذ 7 هلرسسک كنز (فاغرالا را رد سايق ربغ کلا هبق وف ناو |

 اا ىف عرسا اذا لجرلا فغرا لاش ردهنسانعم كم رو هلتع رسو هيلا رظنلا ددح اذا هيلا فغرا 1

 ناو لو بابلانم افر لجرلا فر لاقت ردهنسانعم كم قوچیعاعط هل د دشت كنافو یصقكنار ینداا ۰

 | تام رو هتف یا رطاب اهلبف اذا أ رطا 1 فر لاق رد هنسانعم ك : وا هل راج وا قادودوارثکالکا نک اذا |

 | لاش رد هنانعم قمار اردلب یکنر كن هنسذرب فیفرو "فروهبلا نسحا اذا ان الف فر لاق رد هنسانعم كلبا ناسحاو | | أ

 | روپو بولی هدنمدخ كوي و كچ وکو قوچو زآ كمدارب فرو التو قر اذا اففرو فر هنول 7 فرا
 رد هنساتسب قفا شوت ابمو و وچ یک طا كن هنسنر و ةمدخ نم ناه و نعام هل یعس ادا هل "فر لاق رد هنساتعم 1 5

Eیک رب واهعض ر اذا دما راولا "فر لاق رد هنسانغم كعا یسانا یکشوک ه ودواوف دحااذا هموقلا "فر لاق  

 | روسد هنک ولب یک و نوش اقام دوخاب هوق كولبر و زود هنس روس رفص و هعطعلا لبالایا فرلاب یتا |

 لاقي ردهنشانعم كما وزراو قوش بویازوا ی هنس رب و همر کا اذا نالف “ افر لاق رد هنسانعم كالا مارکا

 دکر فرو هیحانج طسب اذا راطلا فر لا ردهنسانعم قعاب ییرادانف شوق و حاترا اذا اذكى لا فر | ّ
 ۱ فرا ىلع هعف رلاش ر واک ف وقر یعج هنساتعم هناح "هزا ور رردنا هدنرراود را هل راوا هکر د راک ید فااو |

 | لاق رد اج هد هل رسک كنار روندهنسیروس هود ناوارف فرو هشارط هيلع لعص تیبلای قاطلاهبشوه و |

 . ناویح و اهترمظح یا اهف رف ءاتشلا لخدا لوقت رو دنلغآ نویف و رود هم و كا کو ندنفارطا و | 3 2

 اننابلا ن ھ افر لقبلا ےنغلاو لبالا تفر لاق رولوا ردصم هنسانعم كلنا لکا یقردیمردلاوط ینرازغآ یک

 رد دن انعم كع رک یبسهلوقم شاق و زوک "فرو اهاف هب المت مل وٽ لکا ینعب اهلکانم برض وهو نرو زاا 1

 نغآو ضمو اذا قربلا "فر لا ردهنسانعم ققاچ كشعش و ملتح یا كنرصبا تح فرت يع تلازام لوقت

 رد هنسانعم ناسحا كما فالواو اهصم اذا هتفش فر لام رد هنسانعم ثكعا و ۶ قدر روند هنب راب | ۱

 بو لاقت روند هب و هل زاب و قشمو و هنسانعم هرمز وند هب ربخد نالکه لا بلج فر وردشلا رارکت ینو فلؤم 2 ٤

 بوروا همای هلارخآ بوث نوا كا عیسوت هلغلوا هجراط |
 5 الف قر اذا هن ول "سفت را لا رد هنسانعم قم اردلیا یکنز كن هنسف رب دون (فافترالا هلفسا نم عسویل | ۱ 1

 درک هیحانچ طسب اذا راطلا فرفر لاق ردهنسانعم قعاب یییرادانف شوف ید و هدننزو هلزاز (ففرفرلا 1

 | یسیغاشا كسابل و مو لک هب رشي یا نیل فر لازام لا ردهنسانعم كا دوس نوک رهو عات یافو
 ۱ رخابهافراذا هو فر لاقب رد هنسانعم نوشکک



۷۹۹ 5 

 1 رےکچ هل رسک ك٣ (ةفاصرلا) د E lu افص راز و هدننزو رویص (فوصرا#

 تلا فص ر لاق ردەنسانعم قلوا مکح و نوتم هنس رب هدن زو هما رک (ةفاصرلا] هنسانعم هق رطم روند

 ۱ ۱ فیصر لعلاق روند ن ردفص و ندهفاصر ((فیص را ۶ ا اذا سمامنا بابلانم ةفاص ر

 ۱ قالطا همدآ نال وا راشیا یک یکیدلشیا كنآ قول نالوا ضراعم هدنلع هب هتک ر 9 م e ةفاص زا نیب یا

 تعلا یاد هلا هیسکرب د وخان هلا هنسذ رب و PF هض راعبیا هفیصر وه لاقت ا هفص ر رووا

 هسانک (ةفاص را هقراغن الو ههل بیا هفنصروه لاق ردلصتم اک | یک یشاط مردلاق هکرونید همدآ ندبا

 رددار وا قاصرا جاج یدیفحو دایز ییا نا هللادبع عضو ندنیندحم رددآ هدلب رب هدنسهکل وا اوز هدننزو

 | رهدننلابا هرصبو ردنداروا یفاصرلا ىلع نب دمع نب رفعج و راکب نم دج ندنیدحم ردیدآ هلحم ر هددادغبو

 رددآ هدلب رب هدسل دنا و ر دیدار وا لع نا نسح مساقلا ویا و دجا ن هل ادبع نب دی ندمالعا رد هدلب

 | ردیدآ هبرق رب هدنساضق طساوو ردنداروا ن وفيض ن هللادبع نب دج و دوعسم نا فس وب ندنبثدح

 [ ءدهیش رفا و رده رقرب هدنساضق هف وکو رده رقرب هدنساضق روناسدن و ردندا روا دیا دبع ن نسح ندنندح

 ا أ كنطفل فیصر هدنن زو باتک(فاصرلا)) ردعض ومر هدزاج(هفاص رلانیعالرددآ هعلقرب لسا و هداب رب

 1 فص ر یج كفيصر و رونید نی رکیکو کیا هرمص هرص نالوا هدن رانا یکیا لو لع ۱

 ۱ | قی بوشانب یکی رشا مردلاق هنیرب یر هدقلعاب رواط و فص هدننزو لعافت ( فصازلا ۶ فص را

 ۱ مردلاقو رول وا قالطا هن السرا هدنتزو بکترم («فصترلالاوصارتاذا "فصل اف اوفصارت لاق رد هنسانعم

 1 1 نار (تفض رلارلاهب راقتمیا نانسالافصت رم لحر لاش هنمو رون دید هرلهنسڏ نال وا یشانی هني رب یرب یکی ش اط

 | هنجما ؛لدوس یرلبرع ه داب روت شال نیغزف لوس هلارسك كم (ةفاض رلا) و هلسو کک كنوع داض و یف

 ۱ .دمردشق وص فض رو نیل اهبرغو ةا ةراخا یهو ةفاض لاو فض راب نیللاضوا لا د رارردزفیدوس هلغقار

 [ رول وا ءدننب یعارذ هلا یعارک كنم تآ رلکیک وب و رول وا هدنزرط قمرب ياپ هنیرب یرب هکرونید هنیرلکیکزید
 لاق هنسانعم قلا هلش اد نیغزق نانل وا رکذ رول وا ردصم فضرو ردتغل هلئاصف و هدننز و هرم ردهفض ریدرفم

 ] یهنسن رب ویمراذا هحل سب فضر لا رد هنسانعم قمرقج و ةفضر اب هاوک اذا یناثلا بابلا نم افضر هفضر

 ] یغرق هلیسهین لعاف منا 6 فضرااذتفطم )اهن اذا ةداسولا فضر لاقب ردهنسانعم كلتا تاق یکیا بوکوب
 ] لاق هلوا رردت و ERS یوا 5ول قالطا هنهیهاد لوش هلتبسانعوب رذکعد ی ردنوسن یفأط
 1 مدقدنقوط هشاط نیغزق هکرونل وا قالطا هنغاب شیورج لوشو اهلبق یتلا یس ةيهاذیا فض رلا ةئفطم هتاصا

 | لوشو اهتدجخاف تباذ ةفض را تباصا اذا فضرلا ةمفطم ةمحش لاش هلوا رردن وس ییغلنغزف كشاط اتو

 | ةئفطم ةیح لاق هلوا رردیک یتترارح لرلشاط لوا یرهز هدکدزک هرزوا راشاط نیغزق هکرونلوا قالطا هن الب

EOلاقت روند هد وس شمانیق هلا هفضر هدننز و ریما ( فیض را هرات اهم طي فضرلا لعت مم اذا  

 9-3 دحو افلطمو روند هنایر و هبایک شعب , هرز وا شاط نیغزق (فوضر و

 جلا ىف نؤت مل ةفوضمو » وبثا عاش مات تیک هک لاه ( ةفوضرملا إل روند هماعط شه وا حج ط ءزز وا

aر لسغال وا ناار فب لها هکر د هنکشا لوش دا رم ردعقا و هدنتب »ارض نیح اهر وح نل ات  

 راشاط نیغزق هدنرارب قانوق هلغمالوا | یراهرصت رر وکب وندا هار ٌهشوت هرکصندق د ردل وط هلبا هجق ګا بودا

 فلؤم هلکلیا ریسفت هلا ردق ینو یرهوج + رونل وا قالطا هدهنب راکدسا ریبعت قوج وص الاح رارروشپ هرزوا
 ۳ هب هلسق ترد هزناصف (برعلاتافضر# روندهناغع و اد شل اب هلشاط نيغ رق هلناصف (ةفض را لر دشت | ضبرعت

 | (فاع را )و هلوکم كنیعو یصق كنار (فع اردن زا هلدبق دابا (4) ءار (۳)بلغت(۲ )ناب بیش( )رونلواقالطا

 افعر فعرو لوهجلا ىلع فعرو فعرو لجرلا فعر لاق ردهنسانعم قمهناق یورب كمدآرب هدننز و بارغ
 ردهنسانعم كلی مدقتو قبس فعرو مدلا هفنانم جب رخ اذا عبارناو سمامناو ثلاثلا و لوالا بابلانم افاعر و
 | لاقل ردلمعتمم هنسانعم كامربک ورا ندوبق و قبس اذا ثلاثلاو لوالا بابلانم افعر لیلا سرفلا فعر لاه
 ات ساسالایف لاق یدلیا لاخدا هب ورا ینآوېق یک ردیقآ ناق تغب نورب هکا بوک لخد اذا بابلا ه فعر

 | (فاعرا) لاس ادا عبارلا بابلانم افعرمدلا فعر لاق ردهنسانعمققآ ناق افلطمو بابلا كن فعر رکن نڪ
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 E E E A تو تن تو تا تا تاب تی تست تا

 (بارغ) -

 ۳ ا هب ورشم هل سمک كنهزمه (فاصرالا) رددآ عضوم رب هلنیتعح و هلیتصف ( فص رال هدننزو بک رولک ید
 [ءاع هارش ج نم اذا لج را فصرا لاق ردهنسانعم قمتاق وص یدنفآ شغشود م ردلاق نعي یوص فصر



۳۳ 

 ا

| 

e V0 بس 1 

 ع وضوم كظفا و رونلوا قالطا دض هرظفل لوارونل وا قالطا هضیاو دوسا هکیک نوج هسرول وا داضت د وخاب

 هکی کدساو ثيل رولوا عوضوم هنانعم لوا هنیعب ځد رخآ ظفلرب یهاکه دنر وص یغیدلوا دحاو انعم نالوا یهل

 نافدارنم هکلب رایدلیا راکنا اشک ی هفدارنبم ظافلا راضع و رارد نافدازم هراظفل لوا سد راردبا تلالد هاانزا

 رلیدبد رازدبا ت تلالد هنتفص كتفص دوخاب هتفص یر و هناذ یرب كظفل ارز ردنانامتم هقبقحا ف یراکدلبا نظ

 نکاسیکیاهدنرخآ هکر وند ه هیفاق لوش هدنحالطصا نوّیضورع هلیسهبن , لعاف عسا (فدارتلا )یکم راصو فیس

 زرا ) ردیدآعضومرب هبسسک كنار( هفد ر)ل ردیدآ عض ومر هلت (نافدر) یبک نالعافتمو نالعاف هلوا ۳

 ودا جم ۶ اذا یناثلا بابلا نم اضزر لمبا فزر لاق ردهنسانعم كمروکوب هود هدننزو ز زا هللا هم یاز

 فزر لاق رد انسان قاچ تولد بنز فو تعما افا ةفانلا تفزر لاقت رد هنسانعم كط هلتع رس

 لا رد هنسانعم فک هلتعرمس یشان ندوقروقو مدقتاذا هيلا فزر لا رددنسانعم كمک یرباو انداذا شالا

 لیلا یفزرا لاق e كمروکوب هود جدو هرز ك نم زمه (فاززالا )عزف نم ع رسا اذا لحرلا فزر

 هود شا قلا مدقنو اهتبخواهتعرسا اذا دقانلا تفزرا لوقت ردهنسانعم كمردلب هلتعرس ی یهودوفزر ینعع

 رب و هفج را اذا اب الف فزرا لاقت ردهنسانعم كما بر طضم هلکمر و وقروق همدآر و مذقت اذا هیلا فزرا لاقت |

 اهوحو ةع زهیف اولحا یا لوه ءان ىلع اوفزرا لاق رد هنسانعم كلبا باتش و هل هدنالاع ىسەلوقم تع زهوآ

 هيلا فزر لاقت ردهنسانعم كلنا مدقن و اذا لیلبا فور لاقت ردهنسانعم كمروکو هود جدو (فیززلا) |

 ةل وطیافوزر ةقان لاقت نود دهقان نالوا شیککیرامدآ و نوزوا یراقأبا هدنز و روبص((فوز رلا)مدقت اذا

 هنم ان دامیا اذک داب ثافزر ل اه روند دعصا وم نالواهدنن رق كرب 3 هلناصف (تافزرلارل وطنا ةعساو نرلج زا |

 كنيسو یحفكنار (فسرا) ردتفل هد هلع دقت كن ەم فاو هدنع وج تامدا فزر وبشا و ردهفزر یدرفم | :

 نوضش و امزف عرساو شحوت اذا لحرلا فزرا لاقت ردهنسانعم كمك هباتش و ته ادق روق ند

 لجرلا فسر لاق ردهنسانعم كم روب یکو لغات و یغایا تاع (نافس راو هلبصف كنار( فیس الو هلن وکس 0
۱ 

 ولغاب یغعایا یهود هل رسک دوز مش ((فاسرالاقدیقلا یشم یثم اذالوالاو یتالا بابلانم افسر و افسر وافسر | ۰

 هدماش رک لحاس هلرعص كن هزمه (فوس را ]ل ةديقم اهدرط ادا لبالا فسا لام ردهنسانعم قغوق هی هن وا قره وا ۱

 بوزوسكنهود و هيف قب لیلق ءامیا فشرالا ضو ایف قبام لاق روند ه وص هج زا نالق هدضوح هلن

 (فشرلالرون د هکمګ ابو ج هل راقاد ود یی وص هدننز و ریما (فیشرلا )رون د هن زو كىوص یکید | قرهروص |

 یاثلاو لوالا بابلانم افسر هفَس ر و ءالا فشر لاق رد هنسانعم كيحما كرما بوزو قو هلرصف كنار | 1

 تعانق ر در ۇم كب هدکلبا نیکست یغلزسوص كما زا ز آ ییوص ىنعي + عقنافشرا + لثملا نمو هصماذاعبارلاو |

 هل رسک كن هزم( فاشرالا) و هدننزو لعفت (فشزلالو (فاشترالا)رونل وا داربا هدنعقوم بیغرت هبافتک او |

 (فوشرلا | هفشر عم هفشرو هفشر او هفشرتوءاما فشترا لاق رد هنسانعم كه قرهروص یی وصد ران و( فشلا و |

 فوشر دا ما لاق ردسال هغفل وا فشر یراقادود هکروند هن وتاخ شوخ یسهحار كند ضا .دننزود

 ج رفلا ةسبابلا یا فوشرةأ ما لاق رول وا راروص بوما یرک ذ هکر روند هب یراق یروق یحرفو ملا ةبیطلایا |

 تنظف فصر هلناصف (دفص را اهرفشع نکات فوشر ةا لاق رونلوا قالطا ه هقان نایلت وا رقاد ودو

 قلوا لوب رارشود هرارب یغاضوا لیسو هنسیدنقآ وص هکروند هن .راشاط مردلاق شغشود یشان هنرب یرب رددرفم ق
 درفم ندنظفل فاصر هفصرو لیسیف ضعب ىلا اهضعب فوصرملا ةرا ایا فصرلا ىلع ءالا ىرج لاق نوچ ۱
 یولبیذلا بقعلا یهو ةفصر همهس دش لاق روند هریکس نالیراص ه هج رقوب ندنرب كاج هک نرم كقوا ر ا

 هح رقو ندنرب كحهک نرم كقوا هدرلنو هلرعص كنار( ةفوصرلا) وهدننزو همان ( ةفاص را لظع لا قوف | ۳

 لیسمیف ةراحا فصر لاق ردهنسانعم كم هش ود مردلاق هلحرب هدننز و فص و( فص را ]ل روند هرکس نالی راص
 فصر لاق ردهنسانعم قزرایکس هنر كاج هک نرم كقواو ضعب ىلا اهضعب لو لابابل ان 1

 رد ی رش لامعتسا هنسانعم قمردشان هنب ربی رب ینیراقابا هدعوکر و مایق یلصمو ةفصر هظعر ىلع دش اذا ا
 ردلهعتسم هنسانعم قل وا قفاومو قالی هنسنر و یرخالالا اھرحا ے مَص اذا هیمدق یللصلا فصر لاق

 نکع یلاصبا هلفلوا كچوک كي یبرف هکر وند هتروع لوش (ففوص رلا) قیلیالیا كب فص رب ال ما اذه لوقت
۳ 

 (فش را عفترا اذا "یشلا "فسترا لاق ردهنسانعم قحنآ هکسک و هدننز و رارهفک | (فاغسترالالرددآ هدب ر |

 اهتقیضلاوالج رلااهبلا لصيإال ةنهلا ةريغصلا یا ةفوصم ةأرما لاقي رونید هننالوا قیضكيیحرف لوق ىلع هیلوا
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 | شارو و یا كابکو کرب بيرق ه هیکلف ترا عقاو سس فدروهلعبات یا هفدر وه لاق رونل وا قالطا

 | فدرو ا مدهانبتصتق ءدنوب ةعبت یا افر هل سیلرما اذه لا رونل وا قالطا هب هلظم و دعت نالوا هدننص

 نادرا بقاعتأمتلذ لعفاال لوقت رونلوا قالطا فدر هبسنلاب هنر ره و نادر هراهن و لیلو رددآ كغاطرب

 هرزوا یرلتداع هکید اروند هب هسکنالوا هدنماقم یر ز و كکو لم هدنیلهاح نامز تاللا فدرو راهنلا و لیلا یا
 هاشداب و یدناردبا شون لوا هدنبقع هدکد لیا شون هداب هاشداب و د وعق هدندناج غاص كهاشداب هدیهاش سلحم امن اد

 عابتالا نم یا فادرالا نم سیل و فدا ورلا نم وه لا ردفادرا یعج یدا رولوا ییاقمن اق هدکد تک هرفس

 هدنفرع نویضورع فدر وءارزولا هو ازغاذا هن وفلخم و هدعب نوب رش و كلم ا نيم نع نوسلح نیذلانم سیل و

 فرح هلیسیدنکو هلوا عقاو ل وا ندنفرح "یور بولوا ندنیلو دم فرح هکروند هنک اس فرح لوش هدرعش
 اهر وواو هدنسهلک بوح رسو ءا هدنسهلک بیشم و فلا عقا و هدنسهلک یلابلاالثم هیلوا رخآ فرحهدنس یور

 وبشا یکیدلیا داشنا هدنف فص و هنیفسرپ كلدسل رد هلیس هين هشت هکنافدر لوش ویکوا و هدنسهلک بوصوءاب هدنسهلک

 . . زا کیا نالوا هدنهف كل هیفس دار زدعقاو هددت # نافدز اهءرد موم نا ام * تح اف عدقلا اهساط ماتلاف +

 e رانو نا از بننقو E ل عاشمان رب رجور وند هننمود تانک قبا را

 3 ] ۱ ن حایرون هلباهرب ون نن كلام دوخاب ردفوع هلا سيق یرالغ وا كندسک مان یره ن باتع دان ناقد قا و هدنس

 3 1 1 ۱ هفدر و هفدر وه لاق ردفدا رم هدل وا یانعم لا فدر هدننز و ریما 6(فیدرلا نر کرد نضرب ندعو رب

 ۳ ٍ اکو کنالوا ییقر ون وا قالطا هبکو ک لوشو رد دآ بکو کر ب هقشب ندفدربیرق هعقاورسذ و هفلخ بک اریا
 كل وا تو قالطا هبکو ک نالوا رظان هعلاط كلذک هبلبا ع ولط ندقمشم یسیدنکه صدا بورغ ندبرغم

 بورونک نه ی دل وا هرکصندقدل وات افیسیکیادوخاب یسیر رایج راقهکر ون ده هسکلوشورول وایسکع

 | نب هندرا كبک ار هدرلنو هدننزو یرابح (یفادرلاا) و هدننزو بکترع (فدن را هل وا هدندبق قلقوص هغلارا
 | هام هکردیعج كنم داحهدننز و ةاضقةادح هن راانعم ناوعا و ةادح رول وا عج ندنظفل فیدر یفادر و روند همدآ
 | ینادرهلو نعطلا ةادح یا یفادرلا نبالاق رونلواقالطا نوجرافدلآ یني رل هسک | كراچ وکر وند هنسیخ روس هود
 | بک ار هدننزو باتک (فادرا) اضم مهضعب عبتب یا نادر اؤاج لاق رونلوا قالطا هعباوت و ناوعا یا
 ۱ | هللاق یک هفالخ روند هغلوا فدر ههاشداب هدننزو همارک (ةفادرلا» روند هر كجهن فیدر هدندرا

 ۱ | هرکصندقدروغوط یرازناسهکروشدهب یکو دق لوم منت او یرکب س (یندرلا) رکذاکةرازولا لثم نادرا

 | كند و روند هراخاش نتب ندنند كنجاغا امرخ  فداورلا ز راهروغوط هدنمایا فیص دوخاب فیرخ

 | ردلوقنم ځد یغبدلوا فودار نددابع ناو ردهفدار یدرفم روند هراوب نوزوا لوب لو 3
 | عبارا باببلا نم اقدر هفدرو هفدر لاقت ردهنسانعم قلوا عبا هلیصف كنار 6 فدرا ) یک

 | (فادرالا » تلاوت اذا موصلا تفدر لاقت ردهنسانعم كلا روهظ هدر كن رب یرب و هعبت اذا ۳

 ۱ مردن کا لک ار خدا ر و هعبت اذا هفرا لاقي ردهنسانعم قلوا عبا جدو هل رسک كنهزمش

 | لمصتم هكمردن مدا هنسهسک | ییعب قلوا لماح ینیدر یم هل هادو هعم هتک را یا هعم هتفدرا لوقت زدهنسانعم

 | ا ر ههاشدپ دنزو ها (تفدارل رک یک ر دند هلعف همت تغل هدنو ردهنسانعم قلوا لئاقاب

 | ثلاتهدهرلنآ و 4 :یشید هکرکج تاکرا دارطا ةفدا مو مهلافدرناک اذا وللا فدارلاقیدنل وار کد هکرد هنسانعم

 لمصم هکمردن فیدر هاد و امیلع ثلاثلاو نالا یلعرک ذلا بکراذا اوفدار دارطا لاق رد هنسانعم كمشکنب
 (فادترالا) افدرلمالیادن وموا ةلبلق یهو رک داکفدرت الو فدارت ال اد لاق رد هتسان دعم قل وا لئافدوخاد

 هلتدش و فنغ بوش ندندرآ كمدآ رب و هفدر یتعع هفدترا لا رد هنسانعم قلوا فیدر هبک ار هدننز و لاعتفا
 ۱ رد هنمانعملقسب| قع درآ هلبک ار (فاد رسالا ]) اذخا هارو نمهذخا اذا ودعلا فد رالاقب رد هنسانعم قت وط |

 رانالغ وا وات واعت اذا ادارت لاق رد هنسانعم قعش هد راب هدننزو لعافت (فدارتلار) هفدرب نا هلأساذا هفدرتسا لاق

 هات ادارت لاق رد هنسانعم قلوا عبا هرب یرب و اکانت اذا نامالغلا فدارت لاقب ردهنسانعم قلاچ كیشکد
 هد ره نم كط وبس هلتېسانموب هکر د جی نم * ردهدل وم تغل هدانعمو ردهنسانعم قلوا یمهددعتم ءاعسا كثيشر و

 | یهل عوضومویلولدم كنیم ظفلر هک هل وامولعم یدل روک اوریلقنقرهلوا هجرت هماقم وب هلاقم وبشا یکیدلیا تم

 | لّرنتشم تبسن هرلانعم عو هظفل لوا هدنروص یغیدلوا ددعتم رول وا ددعتم یهاکو دحاو یهاک انعم نالوا

 یک ناسنالانیع و سعّانیع هسرول وا نیابت هدننايم رلانعم نالوا ددعتءو رونل وا قالطا لمج تبسن هنانعمر ره و

 (دوخاب) -



  ةقانلا تفحر را لات رد هنسانعم كلک كل ردهردبوروش ودییراف ال وق هلغل وا هدنامردندنغلنغ ر و ك هودو تلزازادال
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 فاد نافذلا ااف وند هائاق 7 مس هلن ۳۹۳۹ و یو یعق فلا (ناغذلا ردیفدا صو هدننزو دنا

 ا دوخاب عضوم را هل کس كنەزمھ و یصف كنار (فآر»د | ةا ءارلا لصف 2 یدنل وا رکد هدنسهام |

 | نانو مت سپا اك یک فر رولوا فص و فرو ارج یا افأر برش لاق روند ه؛دابو ردیدآ قلموقر |

 هه دلمه ءا رلا لصف قم

 دوش تک رسا هدنن ز و فْعْس (فآرا 3 و هدنز و هحاعم (ةفا ال و هدناز و هجر اوا اونا

 ۱ لج ق رر ردا تاشت ندبلق تندر هدناشا رهن سام لک رسا هرز وا هجو قماعاب طظ تلف دوخاب لک

 سما و عبارلاو ثلاث لا تابلا نمافأرو 2 و  اروةفأر فرو فآرو كل فأر لا رددا رم قیاغندنف الخ

 , او (دفوارلا و یدنل وا هب دعت هژلرف رح ءاب هلغل وامزال هدنع وې اهقراوهوا ةچ رلا دشا ةفأرلاوا هجر جریا

 | هدننزو فتک (فآرلا)ل وهدننزو سدن (فرال رک ذیساک رد وا و هکر د هنسانعم هفأر یخدوب هدننزو هلعافم

 | هکدت رد هنسانعم نابرهم یهکسا تیافب ردرافص و هدننزو بحاص (فئارا) وهدنزو روبص (فژرا)لو |
 كنار فحرلا) اهفراو اذج رلادشا محر یافثئارو تور و فا فژروفأروه لاش رده انعءو ید فأر

 و رب كیهدننز و فید ر (فیح راز وهدنز و د وعق 6( فوحرا) و هلتاصف «نافحرا) زن كيج وى |

 لالا بابلا نم افیج رو افوجرو انافجرو افجر هفجر لاق رول وا مزال هنسانعم ق رص كبو رد هنسانعم |

 تازازاذا ضرالا تفجر لاشه ردهنسانعم قلوا لزازتم ضرا و اددش برطضا و لّرصف هک رح یاوهتحرو

 دعرو برحل اوأیهت اذا موقلا فجر لاقب ردلمعتس هنسانعم قفل رضاح هکنج بوبات وا ندن رپ رکسع و
 ۱  باضسلا یف هتدهده تددرت اذا دعرلا فجر لاق ردلمعتسم هنسانعم كمهدل روک هلتدش هت وا یرب هرچا بام |

 لولا ىلع تفج را و ضرالا تفج را لاق اود هام قو !لزلتم ضرا یخ وب لب رسک ك نزم (فاجرالا)

 لاق ردهنسانعم قلاط هنسهلوقم بیذاک او ثداوح و هنتنف سان و ام! فجرت اهانذا ةيخ رسم ةنیعم تءاحادا لا |

 | لوفشم هثیش ر اقلطم و هل دن دلا یفنوفجر لا و ال ىلا عت هلوق هنمو اهوص و نتفلا رابخ این اوضاخ اذا موقلا فجرا
 ۰ ردعا هدننز و هرم ( ةفح را ۳ هیفاوضاخ اذا "یشلابو "یشلا ف مولا فجرا لا ردهنسانعم قلوا لغوشو ||

 هک تفدارا اهعبثت هفحا رلا فجر مو هر رک يج (ةفحارلا رز ةلزازلا یا ةفجرا | مهتر ذنا لاقب هنسانعم هلزلز

 دارم ندهفدارو رارول وا تام ةمدص رهظم تاق ولحم *هلج هلکنا هکر دل "وا ر وص هضم دارم ردعقاوهدنسهعرک

 ۱ ب بارطضا رونل واقالطا های رد هدننز و دادش (فاحرا ) رول وا تایح لب اح تا وما عیج هلکنا هکر د هیات |
 | نیو ضنا ی هس وب حار ایش تمان ست رانا وا یدال یازکو روتاوا القا هتمیق موب و نوکیا

 فوطعم هرزوا تمابق هلکلعا تم ها ونع شا و ةمابقلا موو فلؤم نکل ردشلنا طط یھ
 رو كمد یربک لزل زمو هجا رزق نا ایا رکم ردلکد عالم كم قالطا فامتر هیړک ارز ردلق" قمل وا

 رم ه اچ یحهرتد («فجار ال ردقجهل وا شپ وروب قرهنقلاج هکروند هشیورو هل وکرب فاعترو

 ۳ رنا اک كمهلبب یتسهلوقم حلقو یتاجم هدننز و فاجرا هلبا 4۸8 یاح (فاحرالا) رونل وا ریبعت
 هتف و هلن وکس كنه یاخ و ج ناو دش را یک ویکی دّدح اذا لجرلا فح را لاق ردلدبم ندءاه |

 | فخر انا لوقت هل رسک كنا ر رولک فاخر یعج روند جد هفخر روند هغی شم و ط دیک وک دوخا هی

 | (ةفخ را غبصلا نم برضوه و فخ ر هغبص لاق رونید هب هو هلوکرب فخرو خمس موا قیقر دیزیا ةفخرو
 كنار روندهنکلکشو 1۳ نفاق ویص رخ ول مس ندافاخ درو یرکذو ردهنسانعم فخر هدننز و د

 ۱ كتا وذ نال وا نامنا بحاص هدتفل ع روند هشاط فیفخ و كش وک .هنوک ر هیس هنشاط یکفوکو ردتغل هدهلیع

 | رولکف اخر یعج ردشاط فیفخ و كشوکه نوکر هیبش هن یسقاس ضعبلا دنع و ردلوقنم هح وب ندن ر طخ تسد |
 كناخ و یخ كنار (فخ را اقیقر انیطیا ةفخر ءاملاراص لاق رونبد هد هر وماج قب ویص و هتفو و هلبصف كنار |

 فخر لاقب ردهنسانعم قمل وا كشوکو  قیویص ریج هدننزو هفاطل (ةفاخراا) وهلنیتعف (فخراا) وهلبنوکس |
 هلک فخرو رسا اذا سمامللاو عبارلاو لّوالا بابلا نم ةفاخزو افخرو افخر فخرو فخرو نعل

 كمزوشود كش وک یریجخ نازک نمر (فاخ رال 9 روند هنا ر روزا نیا یکه فخر ۱

 تفخ زا لوقت ردهنسانعم كلا ولوص و قیویص یربجو ایخرسم هتلعج اذا نیا تفخ را لوقت ردهنسانع ||

 (فدرلاژ یخ رسم یا ةفیخر هنس لاق روند هربخ كشوک هدنزو هنفس (( ةفیخ رلا ) هءام ترثک ۱ اذا نیلا |

 هنال وا وریپ و مپات ئیش ر اقلطم و هک یاب روه لا روند همدآ ننب هنسهسکا كيک ار هلبرسک كنار | 1



 سگ ۷۷۲ 2

 ۱  ردهنسانعمقفآیای » یشابز وکه دنن ز و راکذت (فارذتلا# وهم کف تلاذ ( فی رذل 7 وهدنن ز ود وع (فورذلاز وا 1

 | لاس اذا هنیع تفرذ لا و لاس اذا یناثلا بابلانم اارتتو افرذو افورذو انغرذو فرخ عمدلا فرذ لاق

 اف ورذلا) هتلاسا اذا اهعمد هنیع تفرذ لاقب رولوا یدعتمومزال هلغلوا هنسانعم ققق آ یاب یتشای زوکو اهعمد

 ۱ | یدرفهرون د هع ومد یراح لڪ تایم (فراذلا) روند هشاب ندا نالنس ندای می زوج فب رذلا و

 دهن سانعم كع رو هاب هاب زسرف دلناصف (نافرذلا#) اهعمادم نا هنیع فراذم تلاس لاش ردفرذم |

 ( (ففرذتلا)و هلرصف كنات (فارذتلالو هدننز ولیعف ( فی رذتل) اف. عءص یشع یا انافرذ نر وهلاش ردلیعتسم |

 ۱ | هفردن و افا رذن و اش رذت عم. نالف فرذ لاق ردهنسانعم كک زنش نش اب لصتم ندز وکم دار هاو هرصس

 | ثیدح قو حراشلالاق *ردزناح هد لبه دعتهدنودازیا ی زود قتبماتخم قل وا هدایز و هبص اذا ۱

 ۱ لاق ردهنسانعم كلا لحج ول وا یمدآ ۳ راند ویل نام ىلع تفرذ دق ن Ula x ههج و هللا مر کیلا

 | تعاس رد لوق یلع هنسانعم مس روند ه وغآ هدننزو باغ (فاعذلا و هيلع هب فرشا اذا تولا ان الف فّرذ

 (فعذلا) فا ؤذ یا فامذ توم لاقىر وند هم ولواكاچو هدنز و بتکر د فعذ یعج روند ه وغآندنا كاله
 : لتقلا هعب مس یا باعللا فعذ نح لاق و روند ه . وغآ ندیا لاله لاط ای د وخاب و هدننژ و فعس

 هانا فاعذلاقس اذا ثلاثلا بابلانم افعذ هفعذ لاقت دنسانعم كمروحا رهز ه هسکرب رولوا ردصم فعذو

 كلوا دلتا 6 نافعذلا) فاعذلا هف لعح اذا فوعذم ماعط لاق روند هب هنسذ شلناق رهز (فوغذلا)

 هل رسک كنهزمش (فامذالاو تام اذا ثلاثلا و عبا رلا تابلانم انافعذ فعذ و نا و فعذ لاق ردهنسانعم

 ردکعد یحردل وا كیاچ هدننزو RD هل اذا انالف فعذا الاش ردهنسانعم كلا لق كا

 ا لاقن ر امم كف ود هلروپ بولپسک قولوص (فامذنال) ةغلابم تفعذم تومن لاقي
 كليا لاله و فلت توردزآ هدهژاض قبرطرب دوخاب هدناباب . یمدآ رب هدنن ز وهجرحد (ففلع ذلا ) هدا وف مطقنا و ۱

 هدنن و باک (فاهذلا لو هللد.دشت كنافو یصق كالا (ةفذلا) هکلها و هن حّوطاذا هفلعذ لاقب رد هنسانعم |
۱ 

 .تولآ كاج ییدآ هراب رب بو نوعاطو عرسا اذارمالای فذ لاق رد هنسانعم كغر د كيان هدشنا رب و زهجا ادا

 ا روند هل وبق فذ و ایعنو هکلها اذا یناثلا بابلانم ًافد نوعاطلا هّقذ لاق ردهنسانعم كمك
 ا (فانذلا ) لادلاف ةفل تل فذ امذخ لوقت ردهنسانعم قلوب ینیالوف بولک هکلوت هنسنر و ۱
 :هب هض رام ندا كاله كاج هدننزوریما («فیفذلا) روند هنسه وا لتق كاج كح ورح ردعا ندل وا یال

 ا مارس یا فیفذ فبفخ لاتشب رونلوا رکذ امابا هنظفل فیفخ و هج و یا فیفذ نوعاط لاقم روند
 هدنزو باغ (فافذلا » روند هنفنص نال واكاج هدن ال وج وربس هدنز و رب دوخاب هنال وا كاجو عرس ملضتنوا

۱ 

 باتک فافذ و هدننزو بتک ردففذ یعج هنسانعم لبلب روند هیدراشاب دوخاب هوص یخ روند هتاف |

 قاذا ) و هلب سکته زمه (فاذالا هب قلعت قلعتم هب سیل یا فافذ هیفام لقبر ونید هب هنسن كج هیلشیاهدننز ا
 (ةفذفذلا) و (ففذتلاو هيلع زهجا اذا هفاذو هفذا لاق رد هتسانص تلطا لتف تاچ ی ورح هدننز و هلعافم ۱

 (ةفذفذإلو فذخ یا كتلحار زاهح ففذ لوقت رد هنسانعم فیفح فیفذت و ردهنسان ءم فافذا هدنن زو |

 | رد هنسانعمقل و ینبالوقكن هنسن زر (فاهذتسالا لا ذا لج رلا فذفذلاقب رد هنسانعم كمر وب قر هنیلاص یب ؟,زفتف
 | ءایھت اذا انرما فذتسا لاق ردهنسانعم قمل وا "یهتمو رضاح شيا ربو لهسو ن کما زوال فدای عن لوقت

 | هلیلق * یشهدننز و باصس و باتک (فافذلا ۱ ردیعما یسرف كريما مان رذنمن نامعت هدننزو روبص (ف وفذلا)
 | فقذم مهس لاق رونید ه نسل فیفخ و عرس هدننز و مظعم (فقذم ارل اثيش یا افافذ قاذام لاقب رونید
 ۱ ل ردحاو كچ لو ىلع او قل وا تصب زودج HAE هلنیتص# (فلذلا» فیفخ عیربسیا |

 ۱ افلذ فنالا و لجرلا فلذ لاق رد هنسانعمقملو| هج زود یوا و هصملاق قرهیلوا نوغو و و وس كب دوخاب قلوا
 ج رګ سیل دف رطفعا وتساو ظلغ واقد یف« رغص وهوا هت راتوتساو هفنا رغص اذا عبا رلا باب بلان

 ءافد و هلیعض كلاذ رد فلذ یعجج ردیفنم اف رونید هنبحاص و ه ورب نالوا هرزوا هروک ذم تفص ردفص و

 ۱ ردهنسانعم كعرو دج هتسهآ قرانآ هععیص یتیراعدآ تاورپآ یثپآ هدننز و فوخ (فوذلاو ردندناوس) ءایما |
 | (ذفهاذلا) هنسانعم" )روت هرهز هلبع كلاذ ذ (ناتونلا) جت و براق فی شم اذا افوذ فود لج رلافاذ لاقت

 ی و ی ت غا ت کا ا ا یگان شون یا

 : لوالا باب ملا نم نو فنر 5 حرا ىلع " ید لاق رد هنسانعم كجا لتق كاچ ورع هلنیتکق (ففذلا) و

 9 | مس هدنز و تارغ (فافذلا و و هدنز رو تاتک (فافذل ا فافذ فافح لاق رول وا عابنا هنظفل فافخ ید و



 روند هنشوق لش ر نالا اولی رتو تسج ردیعچ كنظفل فولد هلم ثللاد (فلدلا) عا ایش یا فاد ۱:

۳ 

B=دز ۷۷۱  

 تفلد لاق رد هنسانعم كلتا مدقت هب وراپاندهاکر ارق و ندرواط هدکنج و بدندلاقوفوه و دیقملا یشم یتثم اذا ح
 نداروا هدعب بوشود هنسهجور كناشن («فلادلا) انمدقت یا مهانلد لوقت و تمدقت اذا برطا ىف ةبيتكلا

 E E م وبن مث ضرغلا نودام بیصب یا فلادیهس لاقب روند هقوا ندیک هر ۍریغ باو واچ

 مکر رولک فآدیمج هلوا ررو قرانا قیص قیص یتیرعدآ هتسهآ هتسهآ هلغل وا کوب شآ هدنسهق رآ هکروند

 وا ر رون ده هقات ناقلاق ندن رب هلبا و ضآ هلنیتعص (فلدلا) هدننز و بتکر ولکفلد و هدننزو

 یرلذ وا قیرغ هکردیعما ه رع باد هن وکر هلیعط تلاد (نیفلدلا) ردل ودعم ندنظفل فلاد ردندن را همنک برع
 نکل * بودا تا ود روند د سخد هروناحو هدن اب نیس یرهوج هکربد حراش ردا لاصیا دتمالسلحاس

 یرح كمر ,دوجوم هدزکد قآبودا فیرعت زاردو رودیحاصناویطا ةایح هکیدلات یدیشلیا ت توکل

 راردا نایهرزوا قلوا قلابیراکدد نیتلتیروناجو هدنادرفمبتکر اس هکر د مجرم ردشلنا صیصتت یتغیدل وا
 لج رلاه رو دهردام هل رسک لاد (فلدلا] ردل وقنم یکیدل روک د هدنزاغو هنس هدنلحا وس زکد هرو اصعب ۱

 فصو هنالس را نالوا رر و هنا ريم هناربشهرز وا تن وکس وراق و ردلعافمساندفلدن ORES و( فلدنملا) |

 قلوا بصنم هن رز واكل هسک راي كن هنن رب (فالدنالا ) هتنیه ىلع یشم ناک اذا فلدتم وفلدنم دسالاق رولوا |

 |بوراو لر هب یروب هاب هاب یضوط هب هنسنرب هدننز و لعفت( فلدتلا) بصنا اذا هيلع فلدنا لاق رد هنسانعم | /
 | كل وس زوس ظبلغ و تشرد هلن رسک كنهزمش (فالدالا) اندو یشمت اذا هيلا فلدت لا رد هنساتعم قفاج

 یا فنده لاق روند هتلعو هکل هتسخ زل وک وا هلنیتصف (فندلا) ضنا اذا لوقلا هل فلذا لاق رد هنسانعم | ۲ ۱

 ِ كکیدليا روسکمینو ورد ربا ر عجوهبنت و درفم و ثنوم و رک ذم هدنو رونید هب هتسخ یمن ادفند و مزالمض ره[ ۳
 موق وفند ةأ ما و فند لج ر لوقت نسردا تیامر هنیراص وصخ یعج و هش و ثدبات هلغل وا فص و هدنروص

 یکل هتسخ كن هتسخ فا دو فانداةوخا و نافن نا وا لايف زو اە و هست هد هلنیتصق هکرول وا هاک و هک رحم فند | ا :

 قمرارمص بوشلق هغماب شن وکو  لقث اذا عبا رلا بابلا نم افد ضیرلا فند لا رول وا ردصم هنسانعم قفلرغا

 لاق ردهنسانعم قماج بوشل هنسف رب اقلطم و تّرفصا و بورغلل تند اذا شعشلا تفند لاق ردهنسانعم |

 فندا لاق ردهنسانعم قفل غآ نی كن هتسخ ید و هل رسک كنهزمه (فاندالا) اند اذا مالا فند | 13

 قمردشلسی هنسنرب و تشدییعم سع* ما تفند الا زد هنسانعم قفل هغمتاب بورارصشفوکو لق اذاضیرلا ق

 هلقثا اذا ضرلا هفندا لاق ردهنسانعم یر فا ضم یهتسخو هتیندا یا هتفندا لوقت ردهنسانعم ||

 نوللا حب فید وی طب زا. تفت لا اکا قفلرغآ هتسخ ندض هو نوتلا رس فندم وهف |

 هدنسهل وقم بیط و ءاود یدک ا ر رد هنسانعم یققلصا بوتاق یسهلوقم وص هب هنسفرب هدننزو توخ (فوما)أ

 (فووداا و هدنزو لوقم (فودلا) هوح و ءا اللو هتطلخ اذا افود ءا ودلا تفد لوقت روثل وا لامعتس۱

 فوجا هدنال قوحصس و لولبمیا فوودمو فودم كىملا روند هاود شفلصا بولیزا هرزوا یصا

 قعصابفاهدننز و نافوط( ناف ودلا) ردشمال وادرا وهرز وا مامت ل وعفم عسا ی ریغندنس هک نووصموندنو هد وا و |

 *یشلا فهد لاق ردهنسانعم قلآ قوچ یهنسنر هلیئوکس كناهو یصف كلاد (فهدلا و رد ا

 ات نمهفهادماح لا روند همدآ تیغ هدننز و ةيهاد (ةفهادلا) اریثک اذخا هذخا اذاثلاثلا بابلانم افهد ق

 .دوخاب ماشهدننزو باتک «فاید) روند هره ود نالوا هدنامردبولی رو هلسیسكع رو زارد و رودو بیرغ یا ||

 | كنو هکرلیدتا راضمب رونل وا تبن را و دود العا هتاروا ردندماش طابنا یلها ردهرق رهدنسهکلو هریزج |

 ب عملا لاذلا لصف ]مس هلن وکس كنهزبه و یعق تالاذ (فأذلا) مچ[ دا لاذلا لصف زج یلاعت هنوعب زن ردهبلقنم ند واو یاب ق 1
 هل رسک كالاذ (ناشذلا)ل و هلبصف كلاذ ( نافأذلا ل روند همول وا نش كاج هدننزو باغ (فاوذلا) و |

 هر دمو رنتکت لاذ (نافذلا)وهلدمو در ن ا ۱
| 

 | ناأذو یدنلوارکذ هدنعق وم عقان ورونید هلناق ےس د وخان هعقا 7 ممهدنز و بارغ (فا وذلا )و هلاص (ناشذلا) و
| 

 زه یا فا وذ توم لاق روم د د هم ول وا ۳۷ هلعد رس لتقف هدننز و باغ فاّودو ردهنسانعم كل وا ۱

 لاعفنا 6 فأفنال لتاماذا ت ثلاثلا بابلایم أذ لح رافآذ لاق ردهنسانعم كلوا ی ۱

 هدننز و فافع ردا (فافع رذالا داف عطقناا ذا لج را فا لاق رد هنسانعم كنکود لروبولپسک سن هدننزو

 | تاه نافرذلا)ز وهدنز و فرص( فرذلا )اه ناعم ق تفعردا یقدغل لب الا تفعرذا لاقت یدنل وا رک ذکر دیف دارو |
| 

۳ 



E ۷۱۰ قهس 
  ةنسدلانم هشاعم راص اذا نالف فسدا لاشردهنسانعم كمنکچ هلا كلكن وز مدآرب هلی رمنک كنءزمه (فاسدالا)
 | افغد "یشلا فغد لاش ردهنسانعم نو قوج یهنسنرب دانن كز نیغو یحعف كلاد (فغدلا) |

 | ابر رونل وا قالطا هسک نادانو قجنا هدننزو ءازج (ءافغدوبا) اریثک اذخامذخا اذا تلاش بابلانم
 | بنذ الو هل سر ال اثیشاهدل وردعجا ر هتر وع ءاقجیربعط هکر رد اراقف اهدل و ءافغ داباایاک |هدن کد لیا قیمګ یدآر
 | كنلا قالطا ءافغد هتروع قجا و ردکعدهلبا فیلکت هنسفج راخ ندنقاط رب ادو بويل وا نکم دارم هکرد هنسانعم

 1 كنهنسنره هلید دشت ز كنافو یصق كاد( "فدلا ردیبمهنغدل وازسهرا ای ی لی

 3 ۱ ردهبانعم و یجدهفد رتعفص "یفدلا وا هببنج ىلع یا هیفد ىلع بلقت تاب لاق روند هن زو كناب لوق ىلع هنناب

 | هنسانعم قمر واص ها وه بول آ ماقلاب ی هنسنرب رولواردصم ورد دآ عض ومر بیرق هب هکمنیمرط | نیب فد و هلباه

 هدندناوج كضراو كغلم وقف ضرالا فدو لمرلا فدو هفسن و هلص اتسا اذا لوالابابلایم أ اد "یشلا فد لاق

 ۱ ر تک بوی ون هچ هتسهآ و عالدیعمف مود فیقد و :فدور دی اوور ددکسوتیکرونس الا ۱

 افیفد و افد لجرلا < ید لاق رد هنسانعم كعرو هع اب هجان املطم و انن تراس ادا افیفد و اق د لبالاتف لات ۱

 | هلیعص كاد هدن وب رارداریبعت رهظم هد راهاقناخ هو زتو هل ویچ توزن زاخس ةفدوافبفخ یشماذا

 هکرددنمانعم قعان وا یییرادانف شوف فدو ردندننئدح "یقوفدلاریصن نب دجاو رولکف وفد یعج ردالعا تغلب

 | ردات وا ینیرادانق نکر اچ وا یک نیچرک و کییمیهعتفصامال فدام لک ل ثیدلا هنعو رول وا هدنلاح ناربط
 | ردلکد لوک أم لرلناج وا رهدا طسب بوین وا ینیرادانقیکر قص و رسن بول وا لوک أم یم كراشوق نالوا

 ۱ هنن زوب دوخاب هناب دوب هلرصف تالاد ((تفدلا  ردتنثم هل رابع لک "فصام لک ًأنالو "فدام لک هدهب اهن ثیدحوب ۱

 و رد رلدلج ندا هطاحا ینا یکیا یسهفد ىکا كف ی عد هاتماعص یا فعلا اتفد دنم و ی ک ید روش

 ۱ قامو هدف رط REY لبطلا اتقدو هسناج نم فعلا اماص ایه و یتفدلا نيام طفلا

 ۱ 4 تصا هکهت ردکع : رو هتسهآ و عالم هکر دهنسانعم فد هدننزو زب زه (فیفدلا# ردنرابع ندنرلیرد

 | ردهنسانعم قعان وابولاچ یتیرادانق قرهلوا هد ر یراقابا لوق ىلع قج وا قرهدریص ییز وب رب نیش هرب شوق و
 ] رك كنهزمه «فافدالال ضرالاق هالجرو هیحانج هلّرحوا ضرالا قوف "ماذا افقد راطلا فد لاقت

 | دا لاق رد هنسانعم كلا موجه مل اصمو روما یر دیه رز وا هسکرب و فد ینعع راطلا فدا لاق رد هنسانعم فیفد

۱ 

۱ 

 ات رتو فدا مع ر اطلا فدفد لاق ردفدا م هدل وا یانعم هلن | فافدا هدننز وهل زا ز( ةف دف دلا )تعباتت اذار ومالا هيلع

 !فدتسا لاق ردفدا سهل وا یانعم هلا هفدفد (فاقدتسنالا) عرسا اذا لج لا فدفد لاق رد هنسانعم كك ب وی رو
 هزتساو لهست و نکماام یا ٹل ف دتساامذخ لوقت رد هنسانعم قلو ییالوق بولکه کل وت هنسفر وفدفد ینعع راطلا |

  "فدتسالاش ردهنسانعم كلک هنماوق و هنلو شیارب و دصسا اذایسولاب فدتسا لاق رد هنسانعم كم هلب یتسهلوقم

 هدنلکش را وید هدرخ هکرونبد هراکسموت هدنزرط ون هدنفا رطا ك ضرار هلیعتف تلاد (فدافدلا)ماقتما اذا مالا |[
 | اف رب ده د دعت كن اف لا دغدفدیدرض دنیای رد نیت وقت روا

 1 | روبص (فوفدلاژ ودعلا وحن نوفد شیج یه و بارعالا نم ةفاد ماع تفد لاقت رونید هرکسع ندا هجوت ۱
 ۱۱ذ۱ضرالانم وندنیا فوفد باقع لاق روند هنشوق لصسوط ندیک بولیزوس قرهدریص ییزو ر هدننز و

 مانس لاق هلوا شعشود هرزوا و ناف یا كنىد هکر وند هک روا لوش هدننز و ثّدحم (ففدلا» تضقنا

 الوقت بافق كلتا لتق لالا فو كاج یلوتفع هدننزو هلعافم ها دلار ریعیلا یفد لع طقس اذا ففدم

 | 6 فیفدتلا ) هيلع زهجا یا + رد م و لهجابا هنع هللایطر دوعسنا فاد»*تیدطا هنم و هبلع تزهجایا هتففاد

 سا اذا لجرافقد لاق رد هنسانعم كم بوب روزت ریت و هيلع تزهجا اذآ هتفقد لوقت رد هنّسانعم هقادم

 ! بکر ]ذا م وقلا فات لاق رد هتسانعم تعثکنب هرز وایرب یر ب ودنا هجا رم سان هدنز و لعافت( ف ادا ) |
 مدن رخ رونلوارییعت یعاضعم رکذم هک روند دفع ناو ام هلوکس كفاقو یعض تلاد (ةنافقدلا) اضعب |
 | دنا ناقوت كنو ام لبعض ءل راد 6 فوقدلالو (تقدلا 9 ثدخ نومأم یا ةنافقد نالف لاق ردندشاطل ءاه |

 | هدننزو رارعشقا هللا هتم نیغ(فافغلدالالهتغاید ناصه یافوقدلا و فقدلا هذخا لاق روند هکلنا ناه
 | تلاد(فلدلا اثیش قرسبل اتسم ءاج اذالجر لا فغلدالاقب ردهنسانعم لک هنا ہن نوا یاروغوا هنسفرب |

 كن هسکو لیغاقوم ابا مدار اشخا هلناصف «ناغل دل الو هلی كلاد («فیلدل الو هلنبتصف و هلیوکس كمالو ىه
 :یناثلابابلانم انافلدو افیلد و افلد و افلد شا فلدلاقب رد هنسانعم كم روپ ضآ خاو هحابهجاب یک ی سرو ||

 1 1 اذا)



 e ۷۵۵ جی

 یلاعت هلوق هنمو هصقت اذا "یفلا فو لاق ردلسکا هلغلآ هتسهآ هتسهآ قرهقروق ندنفارطا كنآ هکاب وک

 دایرفو ویرغ فاوخو ردیدآ هیحان رب هدنساضق روب اسی هدننز و باح (فاوخ) < فو ىلع مهذخ ای وا

 قلقوچو رددآ یلبج تابا عور هدننزو ناحر (نافیلنا) مبتجض یا مهفاوخ عم لاق روند هاغوغو
 نالوا هجالا هلا هفلتحم طوطخ یراص وقآ لوق ىلع روند هب هکر کچ شمالزود یرادانق زونهو روند هناسنا

 هن رلنال والوزهم و لزق لیو بول وا یردلب دوخاب نود هغللزق بوتآ ی یراص دوخاب هایس ی وا نول دوخاب
 هنسیرد كنسهم هلراوط و ةيحان یا فیخا ولزن لا ردهنسانعم هیحان هدنزو فیض (فیلنا) روند
 روند هنفالغ كن واچ هودو روند هنسبرد یسهم كنهقان ةصاخ دوخاب هنسهیحان و بناجر كنس هم دوخاب

 ندنسهرو كعاط و رونید هنیرب كسکو كندا وضو زود هنیرب نالوا نیلاقو كب ب بول وا شنا كغاط و

 سیب وا هد کم و لبج مس یفءاقترا و طوبه "لکوهو فیلنا اولزت لاش رونید هنیرب نالوا شفوب و شنا
 قالطا امبشت اکا فیلنا دجسم ناک هدانم روند هر ضا نانیروک هدغاط هایس نالوا هدنسسهقرآ كنغاط |
 (مالس فیخ) یدنل وا همس نوچغیدل وا مقا و هدلبج نماد دوخاب نوجدلوا هیحان رب ندانم دوخاب ردشغا وا

 فیخ) ردهدلبر هدههعاشا ندهروب نم "هدلب هلي كنع و كنون (منلافیخ) ردهدلب رب هدش رف نافسع

 حاج هل رسک كن هزم :(تفانالا ) ردعضوم (لبخا فیخ  ردهدلب رب هددهاشا ندنو (رقلایذا

 فرخ یا اذا لصالایبع فیخا و جاا فاخا لاق رد هن سانعم قم وق بول هم فرخ ناش وا رکذ

 فاخا لاقت ردهنسانعم كمردنا هنکتا كغاط یرلنل وا نک هدنسیروط غاط بولک یی وص لیسو هلزنف تم ق

 لاق ردهنسانعم قمنوق بولک هبانم فیخ دوب هدننزو لاعتفا (فاتخالا) فیلنا مهلزنا اذا موقلا لیسلا ]
 هنغات نالسرا و هنسانعم نکس روند هغاګ هدننزو هرغ (ففینا هاتف را یا اذا جاسطا فاتخا

 كنهودو رونلواریبعترقچ هکر وند هغلوهایس یزوکب ر و لوکی زوکر كن اود راس وتآ هلنیتهف(فیلناروش د |
 رونده هادنالوا هرزواروک ذم فص و (فیخالا) روند هغلوا مشیکیکاد یسدع كنهقان و قالغ یرکذ |

 لاش روند ه هود نالوا كوي یکیلد كن واچ و ءادوس یرخالا وءاقرز هبنبع یدحا تناکاذا فیخا سرف لاق ۱

 هدننزوءا رج (مافینا)هلبعض كناخ رواک ف وخ و هدم و سک ك ناخ رولک ف یخ یعجب لكا عسا و یا فیخالج ]|
 توسلوسیکهسیک هلغل وا زسد وس یس هم لوق ىلع رون ده هقان لوب یسیرد دوخابیکیلدكنسه«وردینوم كفيخآ " 

 رونل واقالطا ه یناسنا ةُماط فلتخم هلیصف كنهزمه (فایخالا) ر ولک تا وافیخ یعج روند هننالوا شقراص ق
 یرارد و رب یرااناو نوفلتح یا فایخا سانلا لاق ردلمعتسم هلیسهینن عججو ذوخأم ندنسانعم فیخا سرف

 | هقشب یراردامو ربیررد و ناسیعالا ون هرانلوار یراردام و رد هک هتن رونل وا قالطا هراشادنرف نالوا هتشپ
 (فسخلا)یتشءاب الاو ةدحا و مهما یافایخاتوخا لا رونل وا قالطافایخالاون هرلنوب و تالعلاونب هرانل وا |

 لاتقلا نع فیخ لاقب ردهنسانعم قملنق ندکنجو الرام اولزت اذا موقلا فیخ لا ردهنسانعم قعوق هغانوقرب ق

 عزو اذا لوهحلا ىلع من مالا فیخ لاقب ردهنتسانعم كلتا عیزوتو قیرفن : موقلانیب یهنسنر و سکک اذآ ا
 ( فيلا )تقرفت اذانانسالانیب ةثللا روع تفبخ لاق ردهنسانعم قلغاطراتا نوزوا نالوا هدنراقلارا لراشیدو

 : | ردندیماسا هدننزو دجا (فیخا)ریغت اذا انا ولا فیخت لاق رد هنسانعم قلوا ریغتم هکنر ندکن ر هدننزو لعفت ||

 چ لادلا لصف و ا لوق یلع كمك بولیکج یرغوط هنالوق یدنکی عمق هود هدننزو رارعشقا (فافعردالا) چ لادلا لصف ق ا
 هلا هو هلمعم لاد هداموب تعرسا وا اهه وجو یلع تضم اذا لبالاتفعردا لاقب ردهنسانعم كنک هلتعرس | ۱

 ی رد ری یمن یاد یراصحا هلتراشا هنیتغل هدنلصف دعم كنرهوج هلغل وا تغل

 نم لتنتسا اذا لاتقلاف نالف "فعردا لاق ردهنسانعم قمرا و ورايا بولیص ندرواط هدکنج |

 یر سان لاق روند هناویحو ناسنا دیک, تولیکح ناو یضوط هلیسهین لعاف مسا (تفعرداا) |

 ردهنسانعم هبحات و بناب لوقف هاجو فنکو  لظ هدنزو فرص (فردلا) مه ریس نوصلتم یا

 كوي یر | یسهثج هدننزوروبز (فوتردل از شو اربخیف هتیحان نمو اهلظ و هفنکیانالففرد تع وه لاق ق

 یلط هنسنرب ندنفرط هسکر هکر وند همدآ نالوا هدنزرط یچلیا هدننز و ناڅګ (نافسدلا) روند هبه ود كکرا |

 هدننز و یراکس رولک فاسد یعج رونید کن وزن لوقیلع ردیک ندنکلیدنک دوخاب رولپ ردنوک همدآرب هدننم | ۱

 بلطي لوسرلا هبش وهو ام نافسد وه لاق يوا نیفاسد یعج هدنروص و ردتغل جد نافسد هللرسک تلاد و ۱
 هنسانعم هدابق روند هکلکت وزب هدننزو هفض هفسد و هلبحص ثالاد نافسدو ةأرملا ولج را نب ءوس لوسروا "یثلا



 ۱ كن رللا نکررو هود هدنزو باتک (فانلنا) ةر نغ یا فینخ ةقان لا زینت اد ونک دشا | ۰

 كمر وچ ندرالو نور هلغماغشوخ ندرالوب لوق ىلع كروب رهردن ود یرغوط هفرط هرشط ینیرانابط
 نکر درکسیمسق هباد دوخاب قلوا مالمو كشوک بوبل وا ولت الص یرلکلب كنهود ضعبلا دنعو ردهنسانعم
 هدب فخ هريسم یف بلق اذا ینثل بابلا نم افانخ رعبلا فنخ لاقب ردهنسانعم كمکلس هنفرط كيکار ینشاب
 ج فانخو ءودعف هسرافىلا الا سأر ةلاما وهوا هغاسرایف نیلوه وا مامزا نم هفنا یول وا هيشحو ىلا

 رو فسأت یعیق د ناوسنو هعطق اذا هوحنو جرتالا فنخ لاقي ردهنسانعم كوسک ی سهلوتم ینواف جاغآ و
 | اهردص تبرمض اذا ةأرلا تفتخ لا ردهنسانعم كخک ود بوروا هن راسکو ک هلب رللا یشان ندنلاح یسهلوتم
 بتکر د فنخ یعچج روند هود فصتم هلبا فانخ نانلوا رکذ هدننزو روبص (فونلنا) و (فنالنا اهدي

 غمدمو نیبدوخ نالوا هداوه ین ور فناخ و فانلناب فصتم یا فونخ ةقان و فونخ و فناخ لج لاق هدننزو
 چ و شلسک هل رسک كناخ (تفنطنا) و هلتاصقف (تفنطنا) اربک هفناب خاش یا فناخ لجر لاقب روند هن هسک
 نم افونخ نالف فذخ لا ردهنسانعم قلراط هدنزو دوعق (فونلنا روند ههراب رب ندنسهلوقم نولو

 هدزاجح هدنز و لقبص ( فلیخ و روند 2 ا وز ابر دو بتک ( فنللا ) بضع اذا یتاثلا بابلا

 هل ورم و فلات و یرابخا و - ی هک ودر هک تل ن امین ز و نیم( فو ) نیس فوز "یداورب

 میتعلاکم تلبال یا فان لج لاق روند هه ود ثاکرا نامل وا یلود الصا هدننزو بارح ( فانخملا ) یدا

 زل واروغ وا هدنلا هکه لوا زکو ا نکا هل تلذک هل وازتوط هج وب | یشآدنلاهکر وند هب هسک لوشو ناسنالا نم
 هلنیتصف ( فنللا ) عرزلا نم هطاعی امو للا نم هر ایام هد ىلع بجیال ناک اذا فانحم لجر لاق رولوا

 عبارلا بالا نم افنخ هرهظ وا هردص فنخ لاقب ردهنسانعم قغ یناج رب كنکیک هقرا دوخای سکو ک

 | كق كناخ ( ةفنلا ) فنخ هيف ىا فنخا رهظ وا ردص لاش ردفص و ( فنخالا ) هبيناج دحا ضمنا اذا
 كناخ (فوللا » هنم یصسبام یا ةفنخ یف عفو لاقت روند هب هنسن قجهلوا ایهسا و مرش ثعاب هلل سسکو

 كناخ (ةفینا) و هلیصق كيم (تفانلا) و رد وا و لصا هکهدنزو فیح «فیلنا و هلینوکس لوا وو ی

 ةفيخ و ةفاحم و افیخو افوخ فا فاخ لاقب ردیلباقم نما هکردهنسانعم ققروق ىدا هفوخ یلصا هکه ل رسک

 رواک فیخ یعجب روند هبوقروق رولوا مس | هفیخ و هنمو هفاخ لاق حراشلالاق + نما" دض عبارلا بابلا نم

 ۱۳ ات رخ و نولتاهم ناسنالا املع ىتلا ةلاحا یهو ةفيخ هتذخا لاش هدننزو بنع
 یلاعت هلوق هنمو ردلمعتسم هنسانعم لاتق و برح ولتقلا یا هک فومن نم-یشب مکنولبنلو $ یلاعت هلوق هنمو لبق

 ردعیاش هناسل ره رببعت و و ردیمز ال کلم قق روق اندام هکر دلم عتسم هنسانعم تیاردو عو ا فول ءاجاذاف

 هنم و ردهدزنابز یریبعت هل وا هل وش هک مرقر وق جد هدز زماسل هکهت رول وا ارج | هنس ارج عالطا و طع بلاغ: نظو عقوت

 فوخ و لع یا  افنج ص ومن نم فاخ نف  ىلاعت لوق اذكو چ از وشن اهلعب نم تفاخ ة أما ناو یلاعتهلوق

 3 تفیز ضمب اک | یرازغجزق برع روند هنا" یزمرف شفلید یک رص هحصل هعصت هکردتفل هدنظفل فوح

 هنسانعم قلوا بلاغ هدشراپ نالوا هدنقروق و هدنقفروق رونل وا لامعتسا هدهبلاقم باب فوخ و رارونیک ب ودا

 روند همدآ یوقروق ( فانا ) ردلوقنم هوا باب هداصلا ىلع فومناب هّتبلغ یا هتلقک هتفخف هتف واخ لوقت

 هلبوکس كواوو یصق كناخ رولکفوخ و هدننزو بق رولکف یخ و هدننزو رکس رولک ف یخ فّوخ یعج
 ٤ فاخ لجر لاق روند 3[ طبق باید و لاح ( نالا )بدنسادیم نیواک ویچ ماو لوق ىلع

 (ةفاللا ز ردلقخ ید قلواتفص هدننزو لعف و یدبا فئاخ یلصا هروک ۶ هنناب كحراش * فولنا ددش یا

 دوخاب راراغاص لاب هنجما هکر د هطب رخ رب لوق ىلع رارونیک رلنافاص لاب ندناوق هکردهبجرب شیمی بد ندنیشیم

 رم (فوعلا):رولیغاص لاب هنجما بولبت وط یرقوب یرازغآ یک هسیکه کر دهرفص ندنیشیم هیبش 4 هطب رخ

 | كليس هانبا هکلب بویلوا فوخهسفن ف قیرط هیففاخ یا فوخحم قیرط لاق روند هرب جش روق هدننزو
 مسا ,ندهفاخا هدننزو ببح (فب او ردشملوا فص و هم رط هلغلوا لح یراکجهدا فوخ نده رط عاطق

 فیخ طئاح لوقت و رونل وا قالطا هنالسرا و هيل | رظنب نم فاخا اذا فیخم عجو ردکعد یحدوقروق ردلعاف

 راضعب و هفاخا ییعع هف وخ لاقب ردهنسانعم قققروق هددشزو لیعفت ( فیوختا ) كيلع عقب نا تفخ اذا

 (فوهلا) سانلاهفاخ لاح هریصادا هف ّوخ لاق ردهنسانعم قلت ج ةروق قه سکار اب ی هنسنرپ فی و هدندنع

 ردلمعتسم هنسانعم كقلسکا ییش رب و هفاخ اذا ایش هيلع ف ّوخ لا ردهنسانعم كلتا ادب وقروق هدننز و لعفت

 (ایوک )



 > ۷۵۷ قو

 | هلعافم فالخ و روند هفلخمهننابن عضوم كن رایدلیا هینسآفالخ نوهگیدت بوتوط ندنرب یریغ كنکوکی عب |
 ەن عوض ك وون وا قالطا هنکی كکلموک و افالخو ةفلاخم هفلاخ لاق یک تفلاخم رول وا ردصم ندناب |
 | لاق ردهنسانعم كلا دد رت اک | هدننعض تیور یتمزاول و روما كنوتاخ شنای یوم |

 رد هنسانعم كمردتا تمزالم هرخا 7 لحم ینوناخ شقک هناب وژو اهجوز باغ اذا اهنتای یا ةنالف فلاخ وه |

 اتیلن کس نالوا کر مین روا هد (تفاطم )اهن رال اذا رخآ عضوم ىلا اهج وز باغ یتلا ةأرلا فلاخ لاق |

 هداج هه تیز هلن اغا تمام دن مان مخ لف نود شا وقوع یر ر و

 ااه كالو ىر ابا فلنا او نوو رحطإ ( ةفلللاإ) رونلوا قالطا هجاج هاکل وزن نالوا |
| 

 | ةانفلخ و ةنفلخ و ةفيلخن لجر لاق روند همدآو کت وا نال وا ردنا تفلاخ هسان ام اد هليس دايز فلا (ةانفلللتا) و |

 | یزاهجبو درفمو شف قم ورک م ور هشل و دايز ناچ هلام ران ز یت ون كنزا ۇس یاو یال راک
 رد هلیعط و یرسک كناخ هکهفلخ و هفلاخ و فلاخ هکهتن ردلعتسم هنسانعم دندش فالخ ةانفلخ و هنفلخ و رد واسه | ۱

 (فلحا ) دیش ییعب فالخ یا ةفلخ و ةفلاخ و فلاخ و ةانفلخ و 5 هّملخ ف لا رد رزم هنانعمو | ۱

 لاق روند 1 زغع و نیقشاش هدننزو ذفن (ففلمنا رونل وا قالطا هرالوب نالوا نبات تار دال هدنن زو دعقم |

 هب هیهاد و تفآ هدنرانز و ا ye ءاقج ىا ةففلخ و ففلخ ةَأ م لاق و قجا یا ففلخ لجر |

 ۱ روند ههود نش وار یتدح شمراب هوزآ هدننز و نسح (فلخحا»و رونل وا قالطا هب اهظع ٌدیهاد د وخاب ۱

 .هیفیچ دیک و زکص تونل وا سابیق هبک ادا هکر وند ه هان لوش هفلحم لوق ىلع روند لح و فلخم جم هد وم

 | اوفلخ لا ردهنسانعم قموق هب وریک ( فیلضقلا ) تلذک نکت و ۶ تقل رنا مهل رهظ اذا ةفلخم ةقان لاق |
 | تقاس فلخ لاق رد هنسانعم قلاب بوزاص ی ر ندنرلدع درآ كن هان و مهر وهظ ءار و اه ولخ اذا میل

 ۳۳ نخ هأمح اذا االف فلخ لاق رد هنسانفم قات هفیلخ هنماقم یدنک ی عدآ رو ادحا و افلخ ۱

 تفلاخ هن را یرب (فالتخالا) رغتاتاذا موقلا نع فل لاق ردهنسانعم كفل ورك هدننزو لعفت ( فلا )

 | اذا االف فلتخا لاقب رد هن سانعم قلوا یسهفیلخ كمدآ رو قفتا هض مونا فلتخا لاق رد هتسانعم تا
 هناب یسیر ندناراب یکیاو لاهسا هب راص اذا "الا فلتخا لاق زدهنسانعم كلتا ددر هلع ر و هتفیلخ ناک

 لاق ردنوجما تکراشم یسان زوم تافل كعشد | هدهاعم هدننعط كمر وکی نی روما كنسهناخ یرخآ هدکدتک |

 ( فی لخ ژ هدنز و د رخص و هدننز و هنفس (هفب لخ هتج وز ىلع لخد باغاذاف هرصاب ادا ةبحاص فلتخا

 هدننزو روبنز (فودنطا روند هب هقات ولدوس كن هدننزو لدنج (فقا) ردندلاحر *یماسا هدننز و رب زا

 ارطب و ارکهیشمیف رم یا فودنخ لجر لا روند هراکدای نالوا ررو ینالو ییلاص یشانندندوج وو رک
 ندنشارف یدبا یسهج وز ؛لرمضم نب سايا هکر دسقل كنوتاخ مان نارع نناولخ تن یلبل هدننزو حرز (فدنخ)

 راه ود نکردا یعر بوروتوک هغالت وا تیرا هود سابلا نوکر ردشلوا لصاح یرالغوا مان ریعو معاعو ور
 كناشواط لوا بودا ج ورخ ند هیځ ورع نامه رلیدل وا هدنکارپ هفانک او فارطا بوکروا ندناشواطرب

 خد مام و یدلیا بیقلت هلا هکردم ینآ هلکطا لاردا هناش واط هرکضندکدتکر ادقمر یدل وا ناباتش ندنسهق را

 بویمتیچ ربعویدل وا بقلم هلبا هاط ندنکیدلیا حطو دیص اش زال لو هلکرکسهی ندنسهسکا كو
 دک کنن هارد توقبج ندنردتکا ځد یرلهدلا و و یدل وا بقلم هلا هع ةلکطنا | ور او عامقنا ةد ەي

 رنا ندنکیدند مدلک هلا هفدنخ دین وب ید نت ندزکبفغ هلکطا لاوس ود نسردا هفدنخ ههر سالا

 تحاص دعا نب , قدنلنا "غلا دبع ن دو ردندناور یدنلنا نوهم نت نیسحو یدننل وا بیقلت هلا

 یني راقم ر كراقايا کرک زو هو کر ندشپ ورو نالوا هلا اداو مارخ هدننزو هجرحد (تفدننا) ردزک |

 ةفدنلنا یشع لاق ردترابع ندکم رو هلشور هزرطر كره ر دن ود یتیرلنابط و قجا يراه واو بيرق هنر یر |
 ناعشیش و یربا هدننزو شرمح (فرضنلنا) رضا نم وهو ام قرف هناک هیمدق بلق و ًاحافم یشع ناوهو ۱

 فرطنخ (فرظنطنا# روند هن یراق هح و كم هدننزو فرضنخ (فرطنفنا روند هب یراق وب یراه۶ و

 هشنا هدننزو ریما (فینلنا ) رارد هاسنعمر فرظنخ و فرطنخ و فرضنخ لوق ىلع ردیفدارعو هدنز و |

 E یو هنر e ن ۱



 > ۷۵۷ قم

 | یزاوج ردهف : فلتخم یتالطا هللا ةفیلخ هلتفاض او فی الخ ثلثو فئالخ ةثلث لاقیف ردزُ اح یاو ربک ذت هلددع
 | لوسر ةفیلخ هدهیهلا ماکحا یارج | هکییک نیدشار ءافلخ ردمالسا هاشداب یی امعتسا عقوم لصاو ردحار

e۱ | هاتک (ةفالحا) یمنآ ردغانم قالطا هفیلخ همالساهاشداب ر نالواهدتفص و و مالسلا و ءولصلا هيلع  

 || ردهنسانعمكلا هفیلخ و هتفیاخ ناک اذا ل والا بابلانم ةفالخ هفلخ لاق رد هنمانعم قلوا هفیلخ همدارب هدننز و |

 | هسکرب وهدعب قب اذا هفلخ لاق ردهنسانعم قلاق ده هرکصتدهسک ربو مهبلع ةفيلخ ناکیا هلهاف هر هفلخ لاق |

 دو شاخ یاو ناف راص اذا هما ناکم تفلخ لاش ردهنسانعم كمك هنماقم یردب | ربصح

 ١ هدننز و دوعق (فولما ڑاض وعو الدب یاافلخ تراض اذا اضعب اهضعب ةهك افلا چنل لاه رد هثسانعم قلوا

 افولخ معاصلا غ فلخ لا رد هنسانعم قلاب هار هقشاب بول وا ربغتم یتسهحار نغآ هلباه (تفولنا ) و

 ماغطو دوسو رد ژکا هدناض غ ذحار هروک هناي كحراش + هتحار تریغت اذا لوالا تابلا ع نم ةفولخو

 | هتحارواهمعط ریغت اذا ماعطلاو نیللا فلخ لاق ردهنسانفم قلوا ربغتم یسهحار دوخای یمط یخ د كنسهلوقم

 [ ادا لحرا فلخ لاش ردهنسانعم قغآهرابو هادی و دسف اذا نالف فلخ لاش ردهنسانعم قل وا هام و دساف و |

 ] اصلا غ فلخا لاقب رد هنسانغم قتل وا ریغتم یسهحا ر كلزغآ دوب رنک كنءزمه (فالخالا) لیلا دعص
 ] قلواربغتم یسهحار دوخای یمط كنسهلوقم ماغط و دوس كلذک مهال ةفلحم یصصلا ةمون هنمو هتحار تریغت اذا
 | لاق ردهنسانعم كلا حالصا بواع یو قترب و هتحار وا همعط ریغت اذا ماعطلا و نیللا فلخا لاقت ردهنسانعم

 ضوع و مه ا قتسا اذا ده ال فلحخا لاقت رد هن انعم لیکح وص ندب وقو رولیصا اذا بولا فلخا

 كج هک ضوع ھنن رب یک یردامو زدن كمدارب اربخ كالو كيلع هللا فلخا لاق رد هنسانعم كمر و لد و

 افلح رسم زم ثالذک هنسانعم ةفبلخ تيلع هللا ناكه ليس هغیص یی الئر و د كنلع هللا فلخ هسلوا لاله یم ەن

 ۱ هتسیا نکم یضاستعا یک امو دل و رک او روند اربخ كل و كيلع فلخا هلا هزه وربح دوخاب اربخ كيلع

 دل و و لام كيلع هللا فلخ هکرایدید راضعب و تسهزمه رار د كل هللا فلخ و هلبا هزم ̂ راربد كيلع و تا هللا تلخا
 كا هدننزو عنع قرهلوا ذاش یعراضم كنظفل فلخ وبشاو ردّناجیخد هدنک اله هنس نکع یضاستعا ی

 شلنادع و فلخ ییهس ر و هلعش مو لاق اذا دعولا هناخا لاقب رد هنسانعم كلبا دعو فلش فالخاوردزاج

 بک ا وک ون یراکدلیا رانتعا راب رع ینعب موح و افلخ هدعوم دجو اذا ان الف فلخا لاق ردهنسانعم قلوب |

 تلح اذا موصلا تلفخا لاق راردا دانسا هبک اوک ءاونا یدج و رطم ارز رد هنسانعم كلا باحجا قلقاروق

رکصندقدل وا عیاض ی هنس رب كمدآر و رطع اف ن ۳
 HA لاقت رد هنسانعم قلق لد و تکا قیرگنذ ام ه

 رد هنسانعم قمراقح ق قاري هزات هزات ن يعل دفلخ تاو رخآ a Ke لعف "و 3 هل بهذ دو ناکاذا هسفنل نالف

 2 ۱ فلخا لاق ردانسانعم قم وصلا ۳۹ نوجا قمراقیج ب وریص ندنبقو ا جرحا ادا تاسلا فلخا لا

 هلغاوا عنام هکلنا نابشفا بولک هنتسوآ كن رکذ یاب قساق كنه ود و هليل فيسلا ىلا ه دس ی وها اذا نالف

۱ 

 ] هبیصخ ىلب اع هلعف هبقخ لّوح اذا ریعبلا نع فلخا لا ردهنسانعم كلا فرطرب بوریص هب هتوا ندن یل هاخ ا

 [اذآائالف فلخا لاق ردهنسانعم كمربوچ ندنسهسکا ورنک یی هسکر و هلو سبتحاف هل هبقح باصا اذا كاذو

 ۳ قو یهذام هلم مر یا قلع قا بلخ ا لاوقت رج هنس انها ا3ر ی هنسن نديك و هفلخ یلا مد
 نالغواول والا شد ر دعب شیر هل ح رخ ادا رب راطلا فلخا لاق ردهنسانعم نام هات نان رکصت دکد لکود یرایوت

 2 ردهنسانعم كلبا ففیعض یلیلع جالعو ءاود و ملخا قهر رس و لاق ردهن انعم قعشعب هع ولب

 رد هنسسانعم كلطا هداغا نا رکت یروغو یشان ندنفیدغوط هلکلیکچ هرکرب هقان و هفعضا اذا انالف ءا ودلا فلخا

 رد هنسانعم كمکچ وص ندي وق دون (فالطتسال) ترم عفت ملال ةقالا ىلع هدامااذا لا فلخا لاق
 | الف فلسا لاق رد هنسانعم كمندا مات اق و هفیلخ هنر یدنک یی هسکرب و ءام قتسا اذا هلهال فلصسا لات

 | لاق رد هنسانعم قلنوا زفع و قجاا هدننز و دوعق (فووللتا و هدننزومرادض (ةفاللخا و هل هفیلخ هلعج اذا

 ۱30 وار الا بان وه آر و لات اتلاف یکع اذا لا تیلا نمافولخودفالح مالتلا فلح |
 | یس هفیلخ هدنن اغ اخ كمدآرب و هنع ریغت اذا هبا قلخ نع نالف فلخ لاش ردهنسانعم قع وق فلاخم اک او ریغتم |

 ۱ یددشت كمال و هدننز و تاتک ( فاللا و هلها ىف ةعیلخ راص ادا 1 الف فاخ لاق رد هنسانعم قمل وا

 | یرلکدید دو س مقلاس و دو کس یب ردیسا كعو رب ندنجاغآ دوکس ینعر ندفاصفص رداطخ و نل

 | ندنآبولیصت هعاربط هسرول وا یسهربن یربغ ندننکو ک هلکمرونک بوک هان یون لیج یدقج هوا

 ته هتک سه سم a ق سس نایت تی



 رخآ یا یفیف هنم ةفلخ تیق و ماعطلا تلک ا لوقت روند هنسهیش و هنکوص یم نالق هدقامط لک الا دعب
 ةفلخ هب لاقت رد هن سانعم تهالب و قج یدو هدنز و هاج (ةفالللا)ەدننزو درص رد فلخ یچج ررعط

 وند هنسل وا لئاز كنساهتشا ماعط ندتعببط یشان ندنلعو ضم هلبصف كناخ (ةفلللا) قج یا ةفالخ و
 ولوازم لخوا الات رمت باھ یهو ةفلخ یی لوقت ردت رابع ندکماقسیا ماعط لکوک

 هیلاب جر حا اذا لوالا بابل | نم ةفلخ نسا فلخ لاق ردهنسانعم قمروا همان د ب وراقبح < ی 7 یکسا كسابل

 فالخالا رشک یا ۳ لحر لاق نوو 4 هسک ندا فلخ ك هدندع و هدننز و بآ رع( تاللا هلو

 هنع و و یال هتلاباو هروکره ۵ یسیلاها ن ن ا قاصس و رز تلابا هک رد هتسادعم هروک (فالحم و)

 | قارع لها و ی ک نیرسمنق دنج و نیطسلف دنج رارداریبعت هلا دنج ماش لها هک ردندتهجوب قالطا فيلاحم

 رونل وا ریبعت قاصسو ءاصو هدزچ"الطضا مز و ج وسط زاوها لهو هرخ س راف لهاو قاس لابح لهاو هروک

 نر اتم نیم نا و OR دفلاح لحر ۰ ۹ هغلابم ءاسه ا همدا یو

 تیلعو تین ی ارصنا مدعو یبم ا را سان ف ارصنا رول وا فرقن یت فو ا هفلاخ هدنو |

 یتیاحت و دشر فلاخ و هفلاخو رونل وا هانک ندسان هلتهھج یر i هلک د هنس هش اطنج ج هیفاخ و ردیتبم هن راتلع

 ربخال بیح ربغ یا مهفلاخو هتيب لها ةفلاخ وه لا روند هب هک نالوا تعفنم ورخ ی هتناقلعتمو لها بویلوا |

 نوچغیدلوا ندنراناش كلیا فلخت هد هناخر وند هفلاخ هن رب رهرونلوا قالطا هناوسن فلاوخورولکف لاوخ یعچج هيف |
 رباس ینابن هکروند هب یضارا لوش فلاوخ و ءاسنلا عم یا هک فلا وینا عم اون وکی ناب اوضر ال یلاعت لوق هثم و |

 ورکه رکصندکد  تعاجو تمار و روند همدآ زغمکبسو قجا هفلاخو هلوا ردنا تابنا هرکصندن راتابنا كراضرا
 قجالآو رداچو ةفلاسلا ةمالادعب ةيقاب ىا ةفلاخ ما لاش ردربلدب ندیکل وا هکر ونید تعا و تقآ نا ]
 یدنل وا رکذ هکرونید همدآ ربخ یب نابل وا یتباجنت دوب (فلامنا) رونید هکر د نالوا هدهسک | لا ندنراکر دا

 رونید هارشو ذی شازو بویشک او رونید همدا مه و قچاو هنسانعم ءاتسروئید دمدآ نکحوص ندیوقو ۱ ۱

 هک نیفل انا نا نان تان رد ماد نا او بویقک ندنسهقرآ دوخاب هج هلی هلا مدار و
 دوب هلیس هی لعاف مسا (فلحسلا#» رکذبس اک رونلوا لامعتسا قردلوا مسا هنسانعم فالخ هفلاخ و فلاخ و |

 قلوانشناحو اک , رد ردصم هدنن زو یصیصخ نیل هنسانعم ءاقس ر ونید همدا ٠ نکچوص ندي وق

 ريما فب النا ةفاللا یا ەچ تنذال ینیلخناعم نا اذالا تقطا اول 9۶ هنع هللا ی ررع لوق هنمو ح راشلا لاق هنسانعم ۱

 هدروب زه لح ارز هعبض یا فيلا مد مهلوق هنمو رونید ههرد دوخاب هلو نالوا هدنفلا را غاطیکیا هدننزو
 نقط هایدشو تع رس ندا روا وش هکرونیدهرب قیصف هدنزرطهرد لوق ی عرول وا ثبخاو "دشا دروقیللبنالوا | 1

 رون ] وآقالطا هلو اقلطم دوخاب نوسل وا هدنرب راس كرکو هدنسهروب كرکر ونید هلو نالوا هدغاط ورول وا عفدنم |

 فیلخ بول لاق رونید هز شفلک  هنیرز یراج وا یکیا بونل واقش ندنسهترواو روید هق واولن رت نیکسک كنو |
 مو ی ةقانلا بکر لاق هنمو رونید ه هقان ص وصخ هدنن وکی جی كنلج عضوو هافرط لصوو هلسو قشاذا
 ردفلخ ینچ كنعوج رونیدهدوس نالک هحندرآ زوغآ نددع و اهجات نق نالا م وبلا یف ةقانلا یهو اهفلخ |

 هن وتان نش رط هسک | ینچاص و ردیعما كنه رقر و كغاط ر هدننایمنم هلا هکم فیلخ و هدننزو بتک [

 زد هنیراقتلوق ی رکی م ۵و كنيرهوج هسخو رونید هل | یراقتل وق كن هقان هلیس هين هشت هقانلا افیلخ و روئید | ۱

 هنیفس (ةفیلنا) یک هفیلخ رونا وا قالطا همظعا ناطلس فیلخو ردلقان ندهدمبعوا هدنوب یرهوج هکر د حراش |
 دوخاب دم یراصنالا یدعنب اخو رذلاوجو فریم رززا زك ایا ا دپ ا 1

 یدنل وا لاننذا ء ده تاب یا فی لس ردلعاف a en ا ک هنناب و
 كنیکل واالعو "لجقحین آب زرد راج یخ د قلوا لوعفم تعم و یدنلوا قالطا نوچفیدلوا نیشناح هل وا هاشداب ||
 هل رابتعا یضاخ فصو دوخاب یلصاراضعب و ردیفص و لجر ةصاخ هفیلخو رول وا هیعماءاه و یدلیا هماقا هثماقم .

 هدنروص ویو رایدید فئالخ هدنعچب هلبراتعا یظفل راضعب وریک ذئاب ءافلخ ةثلث اولاق و رايد ردنلعج هرزوا ءافلخ
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 وا تباث هرکصندقد روق یسیراهب هکروند هراچ تبا هدنعسوم زایو روند ه هما شلروا هغیرب هفلخو

 هتوا یرب روناج یشحو و نوچغیدنل وا فالتسا ندم یکه براو یادغب روند هنیکا نالوا لصاح نده و
 قوغوص و روند هنسهلوقم یکرت نانلوا قیلعت ندنفرط هسکا كبک ار هرزوا هادو روند هنراقک بولک
 هعفدرب یسهویم كجاغا لوق ىلع رون ده هنسن یسهلوقم شع و كح نان ر وک بوراب رار کت ندجاغا هدنسادنا

 نا راس  iیزوا كنهعصا و روند هغاربپ نتب هحدرآ قاری دوخاب روند 4 هویم ندا روهظ رار

 تدمر هلغل وا قروقزونهلواە هدنچسکمزوا کروند هنکوص مزوا یزاک ید هت رفن ندیاروهظ هرکصندکدنلکنر
 اددحم هرکصندکدرب و مزوا مدقمهعصا لوق ىلع رونلوا قالطا هراشم راس نالوا هم" روب ثالذکر ارمسکه دنر ورم

 یتعپ هرصابم هل رب یرب مدآ یکیا هکرولوا مسا ندهقلاخم هفلخ و رونلوا قالطا هد هغیروق لواو هکمر و قروق
 هنر یرب هدیه و نول و ردن رابع ند هسک نداتی ۇر نت روما بول وا یعاقمځاق هدنماکنهیتبیغ كرخآ امهدحا

 روئید هنیداسف هدعمو روند هنسهیش ماعط نالق هدنراقلارا ل رشید ماعطلا دعب و روند هراهاد نالوا فلت

 زسروملوفیلع رونیدهنابن نتب هند را تابار و رونید هتفونالکهرکصندتق ورب و ةضیهلایا ةدفللنا یکتشالاش

 روند 4 یتاسنا تعاج نالوا فلتح و رونید هناس ناب هل یک مس كنتف و رح” نعي كنيرخاوا دصک نامه

 e كناخ هدنو رول وا مسا هنسانعم هداضمو هفلاخم و نوسلوا هلدتهج ریبدت و یار كلزک و ارهاط هلرک

 | نادبعوا نادل وهللاقرونید هنیربره كرل هسک نايم هزکب هنیرب یر و ةفلاحم یا ةفلخ امن لاق رد هدزنابز
 | ىج دوسا رخالاو ضیا امهدحاوا اریصق رخالاو الیوط الثم اسهدحا ناک اذا نافلخ و ناتفلخ ناتما وا
 یهود لبالا ةفلخو روند هفلخ هنیرب ره كنول یا نالوا عع هدلحمر و هدنن ز و هدرق رولکه فلخ و رولکف الخا

 | دعب یشعلاب اهدرو نا یهو ةفلخ هللا دروب لاش رونید هفمراوص هرکصندکدتک ندوص قلخ یتقو ماشخا

 | ددرت قوچ هباشم یثان ندلاهساو نوقتست نیا نم مکتفلخ نیا نم لوقت روند هکم کچ وص و سانلا بهذام
 | ضاح رونید هرقا هبک هدننزو فتک 6فلطنا) أ ت ىلا هددرت رنک اذا ةفلخ هتذخا لاق  رونید هکلیا
 | كنار ءاسن هکهتن رد ضاخم هظفل ربغ نم ىج كن هفلخ هدندنع راضعب هکر بد ج راش + ردهفلخ یدرفم هنسانعم |

 | هلنیتشف (فللنا) یهتنا رولوا یسنج عج فلخ هروک هکوب رونلعج هرزوا تافلخ ندنظفل اضعب و ردیعجچ

 اهدحا هکرول وا هاکو روند فلخ هللا ناکسا ینمال هسیا دساف دلو رکا روند هللاص دلو نالق هرکصندنردب |
 | رد واسم هدیسیکیا لوق ىلع هماقم ماق اذا هيا نم قدص فلخ وه لاق رونلوا لاسعتسا هدنماقم هلرخا
 | لاقیف ردهلنیتصف هکردص وصخم هنیرابخا شا و هماقم عاق نالوا رارشا ۳3 هلی وکس كمال هکیدد ثيل ماما ۱

 |ماقم عاق روند هب هنسذ شغلوا السا هلنیتصف فلخ و رب رش یا فلخ و حلاص دل و یا نیتحلاب ناشر قلا

 | فلخ و “ئش نم فلختسیام وه و فلت ن نع افلخ هللا لاطعا لوقت هنمو یبک هنسف نانلوا ذاختا لد و ضوعو
 ۱۳ ۱ ایا اد لج را بلخ لاق هنسانعم قلوا قالوص مدآرب رولوا ردصم ندنظفل فلخا

 ۳ لوص امنادو لوحا یا فلخا ناک اذا نالف فلخ لاق هنسانعم قلوا ولزوک یشاش و رسعا یا فلخا ۱
 قش ىلع یثع هب اکارسع افلام ناک اذا لح را فلخ لاقب ردهتسانعم قلوا یکرروب نی ناب یکم ءرزوا

 3۳ 11۶و ان ی فلخو میت ن فلخ و بولا نفاخ ردنداسا فلخ و ردشطا رارکت یثلاث یانعم فلم

 ] نارهم ن فلخ و دمخ نب فلخ و ماشه ن فلخو یسوم نب فلخ و نادهم نب فلخ و ماس ن فلخ و هفیلخ

 بابلا نم افلخ ةقانلا تفلخ لاقت ردهنسانعم قلوا هبک هقا فلخ و ردرابعبات رفن ر یکیا فلخواو رد رلثدحم

 سسعا یا فلخا لحر لاق روند ممدا یالوص هدس رو رجا (فلخالا) الماح یا ةفلخ ناکاذا عبا را

 همدا ناب روب قرهنام هفرطل وایکر رو هرزوا ینا لوص امنادو لوحا یا فلخا "بص لاق روند ه یشاشو

 روند د هنا کو قجاو :قش یلع یشع هباکس سع فلاح یا فلخا لجر لا روند

 هلیعص كناخ (فللن) ردیدآ هب رقرب هدنم هلنیتعص (فلخ) روندهمدآ یستلاج هجزآ یلقعو روند هنالب كکراو

 ردص وصخ بذک هنالوا هدیضامما هکهت روند هغ ورد و بذکن الوا هدنص وصخ لبقتسمما رد ےسا ندفالخا

 صوصخ# ههدعو فلخ هدندنع راضعب و ردنرابع ندکمالنا جارخا هلعف بویلیوس ی هنسنر فلخ سپ
 ندنظفل فیلخ فلخ و هزحم:ال بذک یا فلخ هک هدع وم لاق ردنرابع ندکمالنا اف و هدع و هکردصاخ هب ذک

 ردثداحا "یوار ندنیعبات عبن هبقع نب فیلخ ردنداعم هدننزو ریز («فیلخ) رک اک هدنسیناعم عیج ردعجب

 هب لاق روند هفمات و و رد هنسانعمته الب و قجو بیع یا ةفلخ ه لاق ر ون د ه هصیقن وبيع هلیعص كناح( فلنا

 (ةفاخ)



 را
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 كمدآر وةلاح تفخ اذا لجرلا فخ | لا رد هتانمن قل وا اب ۳ 4 سمت کیم زمه (فافخالا) ت ۷
 هرز وا ینا كح راش هچرک» فافخ "با ود مھل تراص اذا موقلا فخا لاق ردهنسانعم قوا تب وب كن راوط
 كمدآر فافخا و ردبلغا یسانعم قل وا یحاص راوط كياچ ینعب قل وا كناچ یغایا كن راوط نکل یدنل وا هجرت

 هلج و هلح لازا ادا انالف فخا لاقی ردهنسنعم كمردت| تکرح هرزوا تفخ و شیط لا هلازا ییراقو و نیکم
 هدننزو هلزلز (ةهفخ ها هلق دض هففخ لاقت دەنا هات یهنسن ضارب ( فیفا ) ةفلنا ىلع

 هدانعمو و رونل وا ربعت لفاح لفاح هکر د هاکح ند رات وص ندیا روهظ نکر دنا لکا هنسن ىع كيوک و نالترص
 بودا وا یتسهلوقم ناتفقو كالموک یکی و تتاص اذا لک الا دنع بالکلا و عابضلا تفت لاقي رول وا ردصم

 "دع یا یی هنسسارپ ( فافعسالا) هناصاو هکرح اذا ددلا نیما نفخ لاقت رد هنسانعم قعادشعف ق 7

 تیصم و تا وص قی او كف كمدار و هاد نسا لاق رونل وا ریبعت كلين هکر د هنتسانعم كيا ۱ 3

 ةفلنا و لها ىلع هلج اذا هبأر نع انالف "فا لا ردهنسانعم كاا لج هتفخ و لهج ینیآر توبعا دع
 لقات "دض فاح لاق رد هنسانعم كمشیلبب هدننزو لعافت 6 فال باوصلا نم هیلع ناکام هلازا و

 هفرطدرآ ردندنماسقا تس تاهج هلفنرعت فرح دوخاب هلن وکس كمال و یصق كناخ نسضعت فرح (فلخ) ق
 ع رک زونل وا قالطا تف نالک ه FRY رفر و همادق ضيقن وهو هفلخ سلج لاش رذبلباقم ماد کروند | :

  تکسهنمو رونلواقالطاهزوسزکو نمار و ءوسفلخءال وه وءوس فلخ وه لاقت نوسل وا تعاج كرکودحاو |
 | قتسا اذا یناثلا بابلا نم افلخ لجرلا فلخ لاق رول وا ردصم هنبسانعم نجف ند روا قطنافلا |
 | رخ ه هسکرب الصاو هسأروا هدح یا سأفلا فل هرض لا روند هنشاب دوخاب هنا كنهتلاب فلخ و

 نالق هدنرب او روند هه وا ندیک ندهلنقو نفخ یا اخ لجر لاق روند همدآ نایلوایتعفتمو

 "یطانماوب هذنذلایا فولخ مهو ےھنم فلخ وه لاق هلیعص ناخ زو فراغ ینو زورا هلکشدهب 4 وا ۱

 هت رذو لسنو روند هنشاب كنءسا و روند 4 هتلاب ولشاب رب لوق ىلع هعاح و ه هتلاب وب و مهتم ضح نماذکوا 8
 زو وا رببعت وکیا دجزتنکوا کود نت لا هل وکیا نالوا هاب و لتنق یا ریثک فلخ هل لاقت روند |

 | هدنس هسک كنه وا لوق ىلع ردهنسانعم دل ی روند هر قحهد روق تورس ام رخو رولکف ولخ یعج هدکتو | 1 9

 دعب و هرکصو روند همولوطو هب ةبرقیکساو هرهظ ئا هفلخ هبرض لاقن زونلوا قالطا « هقراورو

Eقت وط ندندرآ یب هسکرب ورک دیسک ردلمعتس هنسانعمكمرب ؛ و ضوع و هدعب یا هفلخ تل لاه ر رلیعتسم هتساتعم |  

 كيلع هللا فلخ لاق هنمو ردهنسانعم قلوا هفیلخ هنماقم كن و هفلخ نم هذخا اذا هفلخ لاق رد دتا | ۱

 كيلع هللا فلخا نددب نم هسیا ن کم ضوع ندنالوا دوقفم رکا گر ,دح راش + كيلع هندقف نم ةة هللا ناکیا |

 كلع هلا فلخ ندشالث یکردتافو هسلا لکذ ن کم ضوعرکاو روت دهن و هب هسک ندنآتاف و یدلوالثم روند ۱ ۱

 ندهسکر و هرخ و مینادوع هللعح ذا هت , فلخ لا ردهنسانعمقموق لر دهند رآ لرداچ فلخ و + یهتنا روند | 1

 | بواع یو قتر و هناکموا هفلخ راص اذ | ابا فلخ لاق ردهنسانعم قلوا نیشناح اكا دوخاب قلاق هءرکضآ ِ

 فلختاذا هناعصانع فلخ-لاش رد هنسانعمقلاق هب وریکو صا نا بوثلا فلخ لاق رد هنسانعم كل حالصا
 ندزیوقالف رود نانلخ دبش یکبا نالوا فاتح هن رب یرب رود هيس نال وا فاتح رک ك اخ (فاطا)

 هب هسک دوا فلخو روند ځد هفلخ ردفلخ هلتبسن هرخآ امهدحا هسلیا لوز یر و دوعص یرب كنهغوق |

 قلت هدنعموف زا روند هکمکج وندن قارا مما ندنظفل فالخا و جولج یا تلخ لجر لاقب روند 0

 هکهنج وا دوخاب هنکححا یس هغ كنهقاو رونید جوک هدرخ نالک ی غوط هنرق هدند و رونید هفلتواو هریاچ | ۱
 ree ردص وصح هنس هم كنهقأا فلخ ضعبلادنعو رونید هنکحما نالک ه هسکا لوق ىلع ردتح هل وا یس رکا

 فلخ هنیر ره كراي رواب لوا 3 یثید هنسرپو تاکرا هنسرب لوس و راد ناک عرض دنسدع كنویقا

 یرسک كناخ 6 نیفلخ تاذ ) یتنا ةناسوبارک ذهنم تدلنو اذا نفخ املا تدل ولاق رون دنیفلخ هتسیکیا و |

 فلم شدوب هک اخ  فلنا ر فن تاون یی نون هی وفآ یاب تاب یک 8

  رونید هکمکچ  وص هکرول وا مسا ندفالخا نال وا هنسانعم کچ وص ندیوقو ی ک فلخ روند دبش نال را

 | دکب کار ول ول مسا ندفالتخا نالوا هنسانعم ددرت لوق ىلع دا افع قاشا هگرول وا سا ندفالتخاو |

 چ ةفاخ راهنلا و لیللا لعجیذلا وه و 9 یلاعت هل وق هنم و ردلمعتس» هنسانعم لد و ضوع و ردنرابع ندکلکیر و
 کابو ی لیللاب سما هتاف نم تا اذه فلخ یی اذهوا ضوع یا اذه نم فلخ اذه یا
۸ 

۷ 

 »ی ) ٩6



 درد یعبدمرب وق بوق كنام رد و تعص ق هما یا * فطح هوا م نمام» لاقن دم و روش د فلات و هغ اف

 اج ی وچ رک كلر (فاطخالا) رده انک ندکعد رولو تنفاع هلي رقترب هدیع و هکر دقو ا

 أ ةيمرلا فطخا لاقت ردهنسانعم كلا اطخ ندهناشن و هنع تعلقا اذا ىملأ هفطخا لاق ردهنسانعم كمرویلاص

 ریبعت قە روند هرب یکیدکیر كنسرد ینابط كنەود هل د دشت كناف و یعض كناخ 4 "فلنا) اهاطخا اذا | ۱

 فخ هلام لاش رونل وا هنانکن دنرادوج و هلغل وا مظعا ۇزج رانو و ردهدنل نم یرفاح كنم طاق و تآ رونل زا
 ىج ردص وص# 0 ود )هود لوق لع رولاو|لاچتماىديدنغن رط كنش وق هود نفخ هکر ول واهاکو رفاحالو |

 هکروند هنناق قابا یسهلوقم قاموط و *لدج و كداو تسمو 4 همزج یکیدیک هنغایا كناسنا فخ و رولک فافخا
 كن و یدنل وا قالطا یشانندنتفخ هلغمل واتاق رب رولکف افخ یعج روند هزوم هدیسراف هلوا نک جسم هنرزوا

 همزج زیگیدیک ندنرزوا تسم مز الاح ردیبّرعم هزومرس هکر روند قومرج هناق قابا نالیک ندنرزوا
 لثلا هنم و رونل وا لیصفت هجهدایز هدنسهدام قومرج هللا ءاشنا ردبلاغ قلوا فرح هزومرس همزج و ردقومرج

 هدنددص ازنشا همزج تفجرب بولک ین ارعا ر یدنارا و یج.همزجرب هدهریح هکردوب یلصا + نینح یخ عجر#
 لوا هرکصندقد واص یب ییا عا هلغل وا صحة لد دن ور وهم هدنناذ نینح و یدلبا باضغا ینینح بیرقترب هلغل وا

 یسیدنکو بویلیااقلا هرز وا لو هنولنادیمردقلیمرب یتیر کید و هرز وا لوب یتیرب هدنهاکرذک نما رعا بولا یراهمزج
 ۳ یلو سم ی تعاس یکیارب یدلیا افتخا هدهاکسکرب

 رکید قاطیکشاک ر دان عمر ی ؟ نن هکلپ و هباشم كم هب همز ج یکجهدبا اشا ندنننح هم ز رج و شا ودا تقد

 هدهرکید قاطلوا ءرکصذدکد تک ادقمرپ ارور قرەنادل مود مدردا ذخا و لوز یدبلوا جد

 باتش یرغوط ه همزج یکل وا و لوز ندهود نامه بود ردتمتع للاب هلغلوا مدان هنفيدملا یتسیکل وا هدکدلیا | ۱

 ینا عا هرابخ!یدلیا تب وسغو راغلا هفرط رب نامه بودا بوکر 4 ه ودو ج ورخ یکه يح ندنیکنینح هدلاللنوا یدلیا
 تبیخ تبقاع بول وا نایوب نامزرب ه وا یر بويل و ناشن ورا اعطق ندنسهلوج و ندهود هدکدلکب ولآ ی همزج

 باوج و د نینح ین مکتنجه هرانل وا ناس رپ وب د كرفس نم هب تئج اذام هدنلوص و یدلیا تم نع هنف رط یس هب وا هلنامرح و

 دارا هدفدنل وا تعجا رم هلام eh ندبلطم وتجاح ر یدل وا لثم برض نینح ی عج ربرعلا نیب هلکمر و

 هدنساعدا قلواولخ وا فانمدبع نب مشاه نیدسا یدیاراو هسکدیدش و دنترب مان نینح هکیدد تیکسلانا رونلوا

 هدک دید مشاه نیدسا نانا معاي بواک هن راپ انج ب بلطلا دبع بوک همزج یزمرق تفجر هنغابا نوکر هلغمل وا

 اب تولوا دود رم س یدلیا راکذا ینتبسن ود كف ماه لئاعش فرعاام مشاه یا باس وال ب بلطلا دع

 ه هظ.دغ ضرا فخ و یدل وا لثم كرهدیک هل رعد دف E E هلکلیا عوجر هلتسیخو

 تاصاام وهو هفخ یکتا لاق روند هننابط كناسنا و اهنم ةظيلغلا یا ضرالانم فخ ىف انلزت لوقت روند

 ۱ ردهنسانعم کارم سلب هنغابا مدار هدننزو لعف (ففخلا» روند هه ود هح وق كکراو همدق نطاب ع ن ءضرالا

 لبق دص فف>نزو لاق روند هنسذ ی2 هد زو ریما (فیفلا ) "فلنا سبل اذا لحرلا تفحص لاش |

 هل رسک كناخ ( "فلنا) رد نتالع اف نلعفتسم نتالعاف ه رک یتا یازو E ندهبص ورع رحا فیخوا

 سانلا نم فخ ءاح لاشرونل وا قالطا هتعاج هجزاو فیفخ یا فخ *یش لاق ردهنتسانعم ی
 ردقل وا فیفح ك هعیص یاضتعم نکل ردهنسانعم فیفخ هدننز و باغ ( فاما ر ةلءلق ةعاج یا

 هفخو افخ"یشلا فخ لاش ردهنسانعم قلوا ی هنتسنر هلیفو هل رسک كراخ (ففلنا) وفا
 ندناب فخ قوص وبشا فوخ لصفیف ه هرکذ عضوم و هظفل ریغ نم اذه و فوت لاقبو لقت دص ییاثلا تابلان 7

 فخ و ردبسهذام فوخ یرکذ عضوم ارظن هر ھاظ ردهنسانعم قلوا نا ردشل وا دراو هرزوا اقرا

 اح فح و هتعاطا ادا اهربعل ۳ تفح لاش ردلهعتسم دشا قلوا مار کک ۱ ناوبح ید 2

 هلع فوفخو دفح و فخو تحاص اذا اوخ عبضلا تفوح لاس رد هنس انعم كعروا نالتص یشد لق

 اردنداعسا هدشزو باغ (فافخ نبع رم اولڪرا اذا مولا فح لاق رد هنسأنعم كجوک هلتعرس وا

 قلئالسرار هدنرف هفوک هدنزو نافع (نافخ) ردنداعصا هل ن او ءاما ن فافخ و هب دن ی فافخ

 نالوا راد وس نارك یروس هدنژ و هراث رب ( فا ) زوند ه الت رص یشید هدننز و رون (فوفلنلا] ردیدآ

 جرخ اهنوص ناک تناکاذاةفاخمخ ةأ ما لاق ردنا جارخا ندنرلکیلد یت ور هکایوک ی رافرح هکر وند هتر وع

 نمروط شو الصا بولاح هن رب یرب ییرادانق اماد هکر ددآ شوقرب هلص كناخ (فوشمنحا» امر نم

 | وریثک یا فخافخ ناعبض لاقت رد فاضح یدرفمروند هران الترص نالوا ریثکیرامول وا بو روا (فخافلنا)
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 هل اهمک*یاظ تغل لها یو روند ه یراقهجوق ولشاب كم هدنز و فرضنخ (فرظنلنا) عارذلا بحرا قلا | ِ

 هلتیسانم وب ردکعد ی عاق سد وک( هلظفطاخ دو ییعع دفطتحا لا رد هنسأنعم فطخ (فاطتخالا) 1

 4 ۷۵۱ رس
 كناخ ( فصل7 ردقل وا هلا هم داض نال وا باوص ردلوةنم نددابع ناو و ردهنسانعم 17 هحزآ یشع | ۱

 افاضخ و افضخ راما فضح لا ردهنسانعم قل هطرض هدننزو باغ («فاضلنا) و هلن وکس لداض و یف |
 هدنیزو ماطق (فاضخ) دلکا اذا ماعطلا فصخ لاق ردهنسانعم كم ماعط و طرض اذا یناثلا تابلانم

 نال وا باوص ردشلعان رقت هلبلثم + فاضخ سرافنمأرجا و × تد هرز وا قمل وا یم ك ر غبار یشانندنم و یرهوج
 لاه داضو ب ودنا ت هلا هل م6 داص ینو یره وج هکرد د ح راش + یدنل وا رک ذ کد ردعل وا لا هلم داص

 هد و رویص (یوضلا) وهدعنزو لکه (فٌضیطا) زدشقن وا افا هب یره وج هلکلیا مسو هنسانعم طرض

 (فضخالا) روند هن راکو ب لوق ىلع هران واق هد رخ هلنیتحصف ( فضلنا )) هنسانعم ط ورمض روند همدآناغروص وا

 ییلقع كن راش ارز هنسانعم رخ روند ه هداب هدننز و هنج (دنضحا) هنسانعم هیح روند هلال هدننز و رچا

 ی قلوا قفراص و وسى بویج وق ك یم یراق (هفرصلا) ردنا جم ورت هلکم ر دیک

 لوب هدنزرط مولط یرا هم هدشزو قلسنج (فرضنلا# اهدلح لضصف و تمره ادا زولا تف رمضخ لا

 هجرحد (تفلضلنا) روند هنجاغا لقم هدشنز و ساطرق (فالضلنا) روند هبیراق نایشیشو یربا نالوا

 هجرحد (فف ر طن)ل اهلج فخ اذا ةلْعلا تفلضخ لاق ردهنسانعم قت وط هج زآ یشع كنجاغا امرخ هدننزو

 اذا لجرا فرطخ لاق ردهنسانعم كار یمدآ یکیا ندقهالعدآ شیکک لوق ىلع كعرو هلتعرس هدنزو ۱

 هه رضاذا فیسلابات الف فرطخ لاق رد هنسانعم قمر وا هلق وهتعاس ووم ة وطخنیت وطخ لعح وا هیشمقعرسا | |

 (فردعلا) رسا اذا را دلج فرطخ لاق ردهنسانعم قغراص بومیلوسیسیرد هلفف ولشاي یعسقیراقو

 لیدنق فی رطلا) فرطخ ییعع لجراا فرطخ لاقب ردفدایم هدل وا یانعم هلا در هدسز و حرحدنا ۱

 هدن ور كب هدننز و روفصع (فورسلنا) عیرس یا فی رطخ لحر لاقت روند هقدا | كالاجو تسج هدننز و |

 لعافےس ا(فرطختلا روند ههود نالوا كريس یراعدآ و ر رککبزفا یک لرهردنوسیئوب کروند بە ود |

 مساولا یا یر لجر لاق روند ا ترشم زا و درغاوج و رک لد ایرد و لمصم عسا و قیلخ هلی هين |

 | | هدنع وچ كنىرانلو ۱ هللاا كن ەرو نه "دام دوخاب ردع) وا هلا هل نالوا باوص ضعبلا دنع و رایدلیا سر |

 | بابلانم افطخ * ىلا فطخ لاش رد هنسانعم قعاق هل ۹ كناط و ی كناخ (فطخللا ردتغل هد هلماحا |

 EO EE باب نعي هیلتسا اذا ةميدروا ةليلق هذه وا ناثلانم فطخ لاق و عبارلا ۱

 قربلا فطح لاق ررلیعتسم الو قمردشاق بولاح یزوک یسع الپ یکم فطخ و رد هد ود مع تقلا :

 هقرتسا اذا عملا نا لاشه ردامعتسم هنسانعم كملکیدزوس نیلروغوا و ه بهذ اذا مصل

 9 ندعابس او ردا موعش و دصق هفع اق هدکدروک یتسهکل و نج هکیدنل وا قالطا هشوفر 1

 كنا ويح هدنزرب مدآرب یتا لوق یلع روند هوضع یغیداقروناج یج رب هدننزو هرم (هنلطخا) رول

 | ریت ربت قطخ و ردیبقل كن هش زح یدح عاش مان رارج هدنزو یزجج (ینطخر هل وا لتا عطف ندنساضعا |

 .(فطیا) ارا EE یشع لاق هلبا رصقو یصف كناخ روند ید طبخ روند قوا
  كعرو هلتعرس هلن اف (نافطلا یثلا e ۱ فطبخ لج لاق روند ه هود هد ور هدشزو 8

 | نیک | (فوطامنا) اعبرس یشم اذا یناثلا و عبارلا بابلانم انافطخ فطخ و ریعبلا فطخ لا ردن هنانعم |

 هدننزو هنیفس (تفیطمنا را رار دا فاطتخ اودیص وهآ هلکنا بودادنن هنعازود وهآ نا کرد تو هبدش هنغار وا

 هدیزو نامر (فاطلنا) راردا فاطتخا هلقشاق هدعب راردبا ر ع برک |نوآ هرز والدوس هکر وند ەق دوس |

 :یراکذید وا هرکب رول وا هدنناجیکیا كن رک وورود دن زرا اچ یرک الوش و روند هنشومشلرق
 OR هج رک! هوت لر ام چاو نارود هدنرز وا كرنا رومد یروفرا | 1

 هلیص* كنءزمه (یشخلا غا رددآ سرفر هدشنزو دادش (فاطا) رددآ سرفر و ردقج هلوا لات

 هب ه ودلوش فوطحو ه SERT ویشلحا فطخا باش لا رونل وا قالطا همدآیللب ضیا < یش افوطختو)لا

 مسیودج :اهدنز ومر کم (نطبل !فطح ۶ هل وا شلر وااغمهدنر وص ر ومد نانل وا رک یراکدیدفاطخ ک1 کرزندا

 ۱ اردا ك واب ضير هدننزو ماطق (فاطخ# هب وطنم یا نطبلا فطح ربع لاق روند هاویحو ناسنا ولنرف

 ردا ندنسان هم فاطخا و ندنسانعم فطخ ناتلوا رک ذ هلی كناخ (فطلنا) ردیدآ كبلک : قجاقر و



 و ۷۵۰ رب
 هکر د ج زم چ دنا قر و نم ام نافصخ اقفطو  یلاعت هلوق مسف هب و هتروعزتسیل ینمی ةقرو ةقرو هيلع
 ترضح هک لوا مولعم یدل روک اور یداربا هلک ا تبث هفیطل ر هدنلیذ یریسفت هع رکتیآ وبشا قیقحت لها ضعب

 | هست هلا رهاظ سابل ندقار وا هل رال وا د رج ندا وقت سابل نطابلا ةهج نم هلبیس ب رقت 4 هیهنم هرصش | وح و مدآ
 توت سپ ردرتعنص عاقر تطایخ نوجا تروعرمس تعانصو تفرح لّوا هلتهج و و ریدل وا جا |

 كن رلکدتا هفرخ سابلا هنيكلاس ءارقف كخاشمو ردشل وا ثاريم یسبلت بوث ولام هندالوا ءارقف ندرشبلاوبا
 یالتا یهلا دارم رکا ردتنح هرصم هرز وا یصیصنت كتقيقح لها هدنص وصخ هیهنم هرجشو ردندارو یّرس
 ناطیش و یدلوا همای وا هلزلادعب هکهت یدا مهل وا لصا و اک ۱ مدآ تسد بوی از وا هروب نم *هرصش یدیسلوا مدآ

 | ناطیش هاکطلا باتع و مول هناطیش ود دنا یککحهدبا اکب قشاب هدقدل وا نابام همدآ ترضح هلزلا دعب

 هلل رک كنهزمش (فاصخالا# نانتفالا نم هللاب ذوعتف یدد ینا طش ناک نخ كناطبش تنک نا هدنناوج

 فصتخا و نایرعلا فصخا لاق ردهنسانع قو طراقاریب تاق تاق هنندب هسک نایرع هدرا و (فاصتخالا لو
 هدننزو باتک (فاصنا) عرسا اذا لجرلا فصخا لاق ردهنسانعم كلا تعرس فاصخا و فصخ یتعع

 رهشلا غلب دقو اهدلو تقلا اذا افصخ ةقانلا تفصخ لاق ردهنسانعم كمروش ود كش وک قلیآ زوقط هقان

 سراف نمارجا 9 هنم و يدا ك رغلا ریکشلا د دشرپ کت هک مات "یلهابلا عب ر نریم فاصخ و عساتلا ۱

 ندبرعیاما هعفدرب ردیعما یرغیآرب هقشب كن هسکمان فوع نب دزن لج ندنس هلببق لئاو ن رکب و + فاصخ ۱
 نوجا قلآ یلود هلفلوا یعولعم كموفرمریما ینامز و تاذ *لرفیآ موسر بواک هنفرط سیقلا ءرعانب رذنم
 یشان ندننآرج و یدلیا ج دک | بو هنا یرغیآ هدنروضح كموق مربما هلکلتا تنض هدکدلیا بلط ندروب نم
 ن فاصخن تاللادبع و یدل وا لثم برض » فاصخ یصاخ نم ًارجا و × بقلم هلا فاصخ "یصاخ برعلانیب
 .  هدنرورم یآ یکیا هنسرب ندکدلکچ هکروند هب هقان لوش هدننزو روبص («فوصلنا) ردندنیئدحم فیصخیجا
 ندنغارییامرخ هلناصف (ةفصلنا ) ن رهشل اهبرضمنمل وحادعب عچلتتناک اذا فوصخ ةقان لاق هلوا رروغوط ۱

 هزب نوغو كىو رقل ل! صولنا نم ةلج یا ةفصخ هدي و ءاح لاقت روند هدیس یرافدوق امرخ هنګا بونلشیا

 "هفصخ و ادج ظیلغ بوت یا ةفصخ هيلع وءاح لاق هل رسک كناخ ردفاصخ و هلنیتف ردفصخ یجب روند
 (فصخالا) رددآ عضوم رب هدننز و یزج (ینصخ) رد رد كتعاجج رب نالیغ نر سيق نب ةفصخ ردنداعما

 هغاط ولهرق ولقا نولو نرصام لا ضیا یا فصخا منعوسرف لا روند هنویق و هت! نالوا قآ یراروکو ۱
 فصخا و داوس و ضای هبف ناکاذا فصخا علظ و لبج لاقت روند هنشوق هود هجالا ولهرق ولقآ كلذک ر وئد|
 هلکنر یکیا ندنتهج یرلحالسو یرایک هکروند درک هالا لوش هدننز و هنس (ةفیصنا ردیدآ عضومر

 دامر روند هلوک هدنن زورپما (فیصانا) هربغ و ددا نول نینول تاذ یا ةفیصخ ةبیتک لا هنل وا هدهاشم

 رد راکدد نمهلوک هکروند هدوس هزات شل ود دغو هنرزوا و روند هشوبا شهید تاق تاقو هن انعم

 ] باذک رونلوا قالطا هه یحالب هدننزو داد ش («فاصل:۱) راردندنیثدح نجرلادبع یبا فیصخ و فاصخ و
 ردسقا نح "یطورش خحشو لعنلا فصخ یا فاصخ وه لا روند هب یسکید و هب یضشوپاب و هنسانعم
 موق رم حس يص وت ببس ردشللا ءافتک | هلرفص و یطورمش نامه ار ز ردشملا زاحما بيض هن هدارو فلوم

 هکیدلاق ردشنااعا هلیهج و فیفص وهحاسم اک | هاکطا فیلأت باتکرب هددلجیکيا اعسهلیعسا طورمشلاباتک
 لوق یلعو رع ن دجا یرلعما یدبا لصاف و لضاف عورفلا و لوصالا جشهدننق و هفیلخ هاب یدتهم موق مع
 تاذرب یحاص هلوبقم هرثک تاغیلأت اه ریغو ایاصولا باتکو یضاقلا بدا باتکر دفاصلنا رکب وبا نارهم

 نت كلام هدننز و ماطق (فاصخ 7 یلاعت هللا هجر یدایا لاقتا هددادغب هدنګ راترب نقل هوا ید فیرثا

 (ذفوصح ا )ر ونل وا برض ج د هدنقح كن وب ىلثم »فاصخ سرافنمآر ج۱ +ردیعسا یسرف كنهسکمان "یناسغلا ورع
 روند ه هنسف هجال اول ءرقولف لوف یلع هل واز ودب ود یک نیچلاب بویل وا یسهنخ ر وقرخالصا هکر وند هثبش لوش

 دایوس اهبف تیئول تاذ وآ ءاقلخ اال یا ةف وما مایس» لات هتمو ودل راسنعا فوصوم یتیأت
 اهخت اتم هژ رج روند هس زردو هنشکید كنس هلوقم ناتھ” و نی شیم هدنزو هف غ (ةفصللا ضاب و

 جر هر هدوهبو دفلخ دانم اذا لج را فصخ لاق رد هن انعم كما قلیوخد و قلوا یوحد (فیصحلا)

 ربق هب وسلاب لاقص و جاص و هدنع سیل 1 فلکتلاق دهنحا اذا نالف فصح لاق رد هنسانعم كشرود هنچز و

 كنجاغا امرخ هدنزو هجرحد (ففلصلنا 2 داوسلاو وه یوتسا اذا بیشلا هفصخ لاق ردهنسانعم قلوا

2 



 رد راج هد هلرعط كناخ هدنوب و هنسانعم "یدر فوص روند هکوزک نایمارپ هشدا و روند هتراقحو لذ هوا

 یشلاف فة اق ردهنسان یم كمربک هن ا ڭنەنسنرو ضرالا ف بهذ ادا لوالا بابلا ن ۳ ان افشجح و افوشخ

 نافشخ و بیغت اذا نالف فشخ لاق ردهنسانعم كك بولوا دونا هکر ونشا اذا دربلا فشخ لاق |

 ااد فوشخ و رود هملق كاشبا فوشخو تیثخ و تشاجو رود تفز و فیثخ دج

 (فاشخنالا) رومالایف لخد ناک اذا فوشخ لج رلاق رونلوا قالطا همدا ندا طالتخاو لوخد هخاصم وروما | 2

 هدنن ز و ربنم (فشخمار) هب دق لی اذا "یشلا ف يا لاق ردهنسانعم قلقوص هرجا E ر هد زو لاعفتا ۱ َ

 [ 7 هست و روند هنلاسراو لند یا فشخ وه لا روت ها ۱

SESSA ECE 

3% 

۱ 

Êدج لاو نشح یا فشخ و فشخ لث لا یا روند هز و كشوکو روند هراق ناغاب یرایرا  
 اج م -

A ۷۵4 روس 

 هب تمر اذا دلولاب ةأرملا تفشخ لا ردهنسانعم كليا الا ندنجر هلتعرس یتیدل و نوتاخ و حف اذا راب

 هسارب هدننزو نامر ( فاش 1:۱ ر دراج هل رلث تاکرح كناخهدنو و هنسانعم رضخا بایذ روند هکنیس لشی و

 ردیعما یرد كنيعپات مان قلط فاشخ و نوهکیدلا نالوج و نافشخ هدراهصک یک شافخ روند هنشوق

 ردیعما یردب ردندنا ور کلن هیعبات مات هیطاف هدننزو دادش (فاشخ رددآ عض ومر هدننز و با (فاشخ

 كتف او هبهاد هدننزو دادش (فاشخ "مال ردیع ا یدج یدیا ه واعمهط رش بحاص هکكنهسک مان ورع نب لمزو

 لحرا فشخ لاق ردهنسانعم كالا تحایسو ربس هلناصف (نافشطا )و هدننرو دوعف (فوشلنا# ردیس هبنک

 رد هنسانعم قلوا 9 قوغوصو دج اذا ءال] فشح لاق رد هنسانعم قلوا زول توکو ط وص و هيف لخد اذا

 كقک هلو و كمزک هصک و لیللاب یشم ادا انافشخ دز فشخ لاقب ردهنسانعم كمزک بو روب یتقو هک
 ناک اذا لحرلا فشخ لاق ا هدرا هک د وخاب قلوا روسج ورلد هدنص وصخ أ

 یاد هدننزوریما تین ر هدنزو روبص (فوشمنا) و (فشاما  لیللاب الا وج وا یرسلا ىلع اثیرج | 0

 ریلدهدنصوضخ كمزکرادصک فوشخ و روند هش نىكول يۈ هنر و روند هم 8

 یرسلا یلع "یرج یا فوشخ لجر لا روند همدآ نالوا رزکبویمروط الصا ردصک دوخاب نالوا روسجو |

 لاق روند هزو كشوک و نشخ یا فیثخ من لاش روند هراق نشود یربا یربا فیشخ و لیللاب لا ّوج وا

 | دعقم (فشخ اروند همدآنال وا لا وخ یک یی رکر هی د دوخابنالوا رادهرهز وربلد هدکم ز زک روصکو ضام یا | ۱

 هناداتسا لزوکهدننزو هفاطل (ةفاشلنا) نوسل وا باق رکو  عضوم هلرک هنسانعم نادخحم روند هعل زوب هدننزوا

 هفاشخ (فیشح ) مهب لد اذا لوالا بابلانم ةفاشخ موقلاب فشحما فشخ لاق رد هنسانعم كلغا قلزوغالوق

 یالباق یسهدوک نوت وب ه هود و هناسنا لوش (فشخالا) م4 فشخ یتعع م فشخ لاق ردهنسانعم |

 كنه ود دوخاب كناسنا هلنیتکف ( فشلنا ) هلیمط كناخ رد فشخ یعج هلوا ررو یک مدآ ناوتان رپ هلغلوا زویوا |

 روند هه وهآ نالو ۱ یس روان ثالبا اا هلئالث تاکرح كناخ (فثششنا# وخز یا فیثخو فشخ [

 دا وضا ترش نهال وا روند وه لون دوخت ا هکع رو زونه لوق یلع

 لشد جدو هدننز و درص ( فشلنا إل ردهفشخ یینوم هدننزو هد رق ردهفشخ یچج هل وا شل وا هخرالا |

 روند یضارا مکحو كبو رو تیاغب (فشاخالا) ردیاطلا تام نبا هلل رسک كناخ (فشلنا) روند هکنیس |

 هی تفت ]کروم یشیدلوش هدنن زونسحم (فشخما) روند یجارا قشموب هلا هلم هه ۱

 تغ رابیم هفمزونیناع و دهع هدننز و هلعافم ( ةفشاخحلا رز فشخ اهل ناک اذا فشحم ةبظ لاق هل وا یاب دلو | 1

 |لاقب رددنسانعم كع زو بوزک هصک نوت و اهرافخا ىلا ع راس اذا همد ق.تقاخ لاق ردهنسانعم كا ق

 | تشاح لاق رد هننسانعم كلا روهظ یسیدزج هدفدنفوط هاشن قواو اهراس ادا هتل لبالاتفشاخ | ۵

 فسح و ترطا هع اذا عبارا بابلا نه افشح ریعیلا فشح لاق ردهنسانعم قل وا زو وا یالباق یسدوک نو 1

 شهید ت تاق نم رج راب نهی وک داو یھ كناخ (فصلناژ ةباص الا دنع ةفشخ هل عع“ اذا

 نانل وا رک دو قارطلا تاذ لعن یا فصخ هلجر یفو ءاج لا یک یرلکدد هرولق و شوباب روند هناق قایا ۱
 هغی راچ فصحو قا رط یا ةرثک هفصخاهل فصح لاش هدنز و هزم روند هفصح هنناق ره كنق قا

 کت MR +د ییاق قابا رول وا قند نو م دسر رک ر اوچ کدو | 0

 ۴ ابطاو قزل ذا هد 2 n علا فصح لاق E قعاوط تاق تاق یک شواب نالوا اکا



VEN Fe 

 قلثرب وقمر و هاتف اذا یتاثلا بابلانم افسح نالف نبع فسخ لاق ردهنسانعم قمراقبح زوک هلی كناخ ا

 دقغسح لاق ردهنسانعم لوسک و قرخاف هفرخ یا وه فف یثنلا فسخ لاش رولوا مزال و یدعتم هن رلانعم ۱

 قا او تخاس وا تبهذ اذا نیعلا تفسخ لاق زودی هری دوخاب قلغوص نیوص هلراکی و هعطق اذا |
 لاقت ردهنسانعم قلاغاص نعد كايا ج ورخ ندتلعو ضم هتسخ و صقن اذا "یثلا فسخ لا زد هنساتعم |

 بلا فسخ لا ردهنسانعم كلعا ادب وص ناوارف و یماد بوزاق وبق هعسکو ضرما نم ج رخاذا نالف فسخ
 ضرالا نالف هللا فسخ لاق رد نو تم تام رم هل. .احتیمدآرب و عطقس الف ربثک ءاع تعبنف ةراچیف اه رفحاذا

 بوبانیف وص هدنڪا كنويقةكر لا فسخ وةصیقنل ایا فسخ اب نالف یضر لاق روند کک | او اهیف هسغیا | ۱

 هل روقچ نردو هغلقرب وا نالواهدضرا رهاظ و اهئام ج رخیا ةيکر ا فسخ ا رام دیک ات
 ندا ین ندنسودل هلبقو ردزیاح هدهلرعص كناخ هدانعم یکیا و ردهویم فورعم هکزونید هزوج و روند

 ۱ بویلروخ یمدآرب و ةلبقلا نبع نع یصق الا برغملا لبق نم انا وهو تاصلا نم فسخ رهظلاق روند هبا

 هدهلیعص كناخ هدنو الذ هالوا اذا افسبخ هماس لاقبو هل ذا اذا هفسخ لاق ردلمعتسم هنسانعم كلتا راسک

 | ههرکیام هلج اذا هفسخ لاقب ردلیعتسم هنسانعم كما لیمحم ى فر توفل وخ هب هسکر و رد اح |

 | رش لوقترونید هغلجآ و فلع الب اهسبح اذا ةت !دلافسخ لاقب ردلمعتسم هنسانعم كما سبح زسع یهتاد و
 الرا رولخ وص بت یدوس كن هقان و اهباسیا فسا نالف تاب لا و لک اریغ ىلع یا فسمنا لع |

 |( ةفیسا) افیسخ اهلعج یا ااه لاه رولوا یدعتم هدانعموب و افیسخ تراص اذا ةقانلا تفسخ لاش |
 هب ویق هوس نالوا روکو یاد یوصو دف و سیا ةفیسخ نیع لاق روند هزوک شلدزاقبج هد ز و هنیفس |

 :نال وا یمادو قوج یوص هدرلنو (ةفوضا)و هدنزو روبص (فوسلنا) و هدننزو ريما (بیسلنا)روندا

 e e هلنیتم روک فسخ و ر واک هفسخا یعج كفيسخ روند هبوبق رک

 | یرغوط هنلصف شيق نکل بول وا و لدو س کب هکروند هب هقان لوش و ةرباغ یا فیسخ نيع لاق روند 6
 | یسهرظنم كناسنا هکروند هاه لوشو ءاتشلا ین عطقلا ةعيرس ةرب نع ىا فیسخ ةقان لاق هلوا ر ولیسکكاج

 e نا وارف رب هدنبارت ریه هدننزو هرم (ةفسنا) هلوا ول ووبغل ڭى و بودآ روهظ ندنعام نعي ندنفرط

 ردندنلسق ماتو نب الو و روند هصقش لوزهم شفلعیرآ ( فسالنا إل ردیعضنم و سر كرهت مان ا ره وی ۱
 اجو ردشل وا ريغتم یزکب لبس هضراع رب هکرونید همدآ نوالا ریغتم و لوزهمیا فساخ سرف و لجر لاق

 ۱ یعج روند همدآ شلاق یکی ن و نیش يا فساخ مالغ لاقى روند هن الغوا یکم كالا و ۱

 ردعاهیعم كناخ (فسلنا) روند هراکی شلع وص یوصو هقان یا فساخ وه لاقت هدننز و بتک رد فسخ

  هدلاح هن هک ها لر هدنلاح یعج هنأب یا د وهام لع هعد یا + فسخ مالا عد +× لاقت هنمو روند دغمتاب هر

1 

 به

 هکرونلوا قالطا هرارب قشمو كى یعاربط (فیساخالا) روند هدولب ولرومع ندا روهظ ندوشرف هک |
 لر لزق یقه ارج عضو یف كنیسو یصف كناخ قاق ری خوک وص

 یتیدزاقهسک نازاقوبق دوم ھه سبک ممه (فاسخ الا لهلوا رول وا ربفتم یغیروقو بوتوط زآ كن یثع و ندا

 روک ز وکو افیسخاهدج ویا فسخاف ارب رفح لاق رد هنسانعم قلوب ناوارفو یاد ینیوصیعی فیسخ ی وبق
 هیع تفس لا رددنسانعم قلوا رو کز وک جدو( فاس الا تیع اذا هّسع تفسخا لاق رد هنسانعم قلوا ۱

 (فضما) لوهصایع + انب فسخ ال الع هللا نم نا الول ۶ ىلاعت هلوق "یرفو ردهنسانعم نایت واشیغاذا

 | و ولید هی هلنیتحفو هلباه (ةفشلنا) و هلنوکس كنیشو ی ےف كناخ (فشم:۱ روند هن السرا هدننز و یظعم ۱

 رونید هسس هاب و هجول رک هدیسیکیا لوق ىلع هنسانعم هکرح رونید هغغادلف و هکر ردو هنسانعم توص

 لزیسف نو رونید و هوا كنسع رو تیک نالپ ارتدوا د هلتسانعم نخ سحا ۱

 تّوص اذا ىناثلاو لوألا بابلا نم ةفشخ و افشخ فشخ لا هنسانعم كفلسس ررولوا ردصم هفشخ و

 ا فشح لاق رب باب قمراب شاب و عسا ادا ربسلا ف فشح لاق وديس كم رو دوا

 ۳۳ سا توس کر ات قوس توام اس

 سلا ولزا داسا هرگ فوسخو تنگ 2 قوسکه دندن ع رلضعب فس کیا رهقلا فسخ لاق ردهنسانعم ا

 (فسللا)لر ردص وصح هغملت وط وچ قوسکو یهعب رق و سش فوسخ ضعبلادنع و روند را فسخو

 ۱ ۹ | كناخ (تسانا) رد دآ هم رر هدانا ماش هلا زاج هدننز و ب اض (فاسخ) ردکمد هلا اشاو الا هملب دوا هسا



a ۷ ۱ 

 ازا ازاپ کروند هنلاصف زوک نددمب رالوصف هدننزو رسا < تي ا فرض
 كنارو یرسک و یھ كناخ روند فرخ هدمتبسذ یدنل وا قالطا نوچ#دا وا یتقو یم رد 9 ردشنام ت

 لوق لع ناغاب هدنعموم ز وک فیرخو رده رز وا سایقریغ هد هلالث هوجو وبشا روند ج د یفرخ هلنیتصفو نوک ۱
 روند هلب و روندهنالود هچغاب و روند هام رخ هزات شلروشو دو روند هرومب ناغاب ادا هدنلئاوا كنماياءاتش
 یا ن ةعرصوص ن ساق و ردندنلسق لكلا ىلع ءرخا قالطا هنسیا في رخ هيلع یضم لاق هنسانعم ماع و اه

 | تولوا وللقج راردبا ریس رنگی د یاتفامرخ یروت روت لوش هدننزو تنفس (تفرنا) ردن دن دحم فی رنا |

 كفل وم + راردا سر اک یتادف بوردل وط هلا موف هر کصندقدزاق هک را و هغاربط كن هد رب نالوا یارک لا

 | ندی س رافیابرخ روند هب هلغ فو رعم ی راک دد نابلح هدننز و یرکس ( قرنا رده رام یریسشت هدا روب

 | ىدا راشقلیا ب واق یسدش ر اط نج >ییسیدنک نامزرب رکردهسک ر ندنسهلسق هرذع هدننزو همام( هفارخ لر دي "رعم |

 یتسیدنک سان یدبا ردنا لقن یئارغ كج هیعا لوبق لقعو یئاح یکیدلیا هدهاشم بودا تد وع تقو دعب

 هجاوخ ن دلارصنو یرهصق همان وامه تلذک رایدلیا قالطا هفارخ ثیدح هک رص تذک دعب نم هل الثا تیذکت ۱

 هام رخ رک هلنبتصق (فرنا)ردشل وا لثم برضمدنایاکح و ه ذاکر ابخا بو اشکلد و تیطل یکی رنا |
 عبا رلا بابلانمافرخ لجرلا فرخ لا هنسانعم قمان و ندکل ریپ ك رول وا ردصم فرخ و هنسانعع صیش ر وند |

 دف را لک اب مل ! وا اذا نالف فرخ لاق ردهنسانعم قلوا نوکشود هک !امرخ شاروش و اذا

 ۳ نا نم انفکیام ت تلعدق لا لوسراب + وبشا كن راترضح هنع هللایضر دوراح که لنت ( فرا 3

 هدن راز و باتکو با" (فارنا)ردقح هل وا تو یرلج ورخ هغ رخ دام ردعقا و هدنل وق + فرخ ی "نهلع ۱ 0

 لجرلا فرخ لاق ردهنسانعم قمانوب ندکلریپ كب دوب هدننزو همارک (ةفاررلنال روند هنتقو یر ده ا

 توترف شمال وب ردفص و ندهفارخ هدننزو فتک (فرطنا) ربکلانم هلقع دسف اذا سمالنا بابلا نم ةفآ رخ

 رول وا فص و ځد ندنچ وا فرخ هلغلوادراو نده الث باوا هرزوا یعب دنل وا رکذ انعم و روند هر |

 یر د كنهویمو هدسفا اذا رهدلا هف رخالاش ردهنسانعم كلا هاو دساف یهنسنرب هل رسک كنهزم* (فارخال) |

 رد هنسانعم قمر وغ وطهدنعومزوکن ا ويح و فرخ ناهلناح اذا للا فرخالا رد هن-انعم قغاج بواکیتق و

 فیرنایفاولخد اذاموقلا فرخالاقب رد هنسانعمكمریک هثلصف زوکو فیرظنایف تدل و اذا ةاشلا تفرشا لاق
 ذخا بوروشو دییلصاح و ادج تلاط اذا ءرذلا تفرخال اس ردهتسانعم قمازوا بونلب و كب یادغب مصمو

 ةف رخ هلاهلعح اذا ةَ نالف فرخ لاقت ردهنسانعم كمر و هناعص هرخآ رب یتجاغا امرخ مدآ رب نوجا كلیا
Fe 

 هقانلا تفرخالاه ردهنسانعم قمروغوط هد وم لوا هدهد 1 هنس هدأ وج A یتبدل وا هبک ناوی و هفت |

 نووسد ها ویح نروغعوط هد وم یغیدل وا هبک هدننز و نس( ف راو هف تلج ىذلا تقولا لثمق تدل واذا

 (فف راضا رز فرگنا یا هیسن اذا هف رخ لاق د ردهنسانعم كعد ردشمان و نعد كلتا تبسن هف رخ ین هس کر( فیرضلا

 او ناب هلماع اذا ۳ رفت ن رق یعسوم نوک بام دن 9 8

 هشيم ۱ رنا) روند ها لد وب گرو هاف را وو هعوع ترو

 | طبالع (فنارلا)) روند هنج رف كناوسن هدنازو روبنز( فون رثا رولکف نارخ یعجج روند هنشع كتجاقا

 ادا فیل اب هفت رح لاق ردهنسانعم قلاح لق هدننز و هح رحد (هفنرطا» روند هئتیش نوز وا" شن

 رونده هسک بدومان ناچ یتمروتوا هلیغشقات هد هلس وکس كن هم یاز و یرسک كنا( ةفار رنا هب هبرض | ۶

 اتکا س الاف دوعقلا نسعال ناك اذا ةفارزخ لجر لاق روند ةمدآ ناوة ليو قلاصو قاشكي لوق ىلع |

 رطخح یا هتشمق فرزح لا رددنسانعم كم رو قرناس نیا هج رحد (ةفرزطنا و وخ را فیفطنا مالکلا | |

 هکروند هيس نانل وا 2 هدشت ا تونلشیا ندروماج اقلطمو هنسانعم رج روند ه قسد هلنیتصف (فزلنا) |

 قرنا یدشارلا یلع ندم نداهتف رولوا فورظ یک كاموجویتسدو بوک و قبطو قانچ ر ونل وا ریبعت یسقس
 ۱ رد وسنم هناروا "ق زملا دفانلا لضمان دع ندنیتد ع ردعض ومر هددا دغی( ف زانا طاباس رد وسم دنع یعشس |

 ییرالوق هدنزو فذح (فزلنا) ردیعما لجر رب هدنلز و هنیهج (هشزخال ردندندادح هفرخ ن "يلعن دمو |
 دوعق (فوسلنا) هديب رطخ اذا ینتلا بابلا نم افزخ هتیشمیف فزخ لاقب رد هنسانعم كع روب هلاص هلاص ۱

 5 وط یآ و ضرالاف ب تنه د اذا یاثلا تابلانم افوسخناکلا فہد لاق رد 4۰ و فر لحرب هدننز و

| 
 أ
 أ



ae VEN روح 

 1 ی اا اتا چر قا چ رج رم هدنزرطیدنسوص باوز وغو یرزوماج هکر دیما |
 فویسلا تک لاق هنمو روند ننه ردیعج كفورذخ (فیراذلنالرونید دیه نقدی بولغاط ۱
 ۳ نوور ر هلا فیرااقخو فوزنلناکتعطق لكامطق يا فی راذخب هار
 هزات وشن هدنم ومراهب هکردیدآتابن ع وئرب هدننزو ساطرق (فارذلنا» راردبا لکشلا عبرم هلکنا بویشود

 تلبسود هدیسراف تابنو ردندنعاونا قلت وا روش نالوا یساعرمهود لوق ىلع راشاب هغع روق هدقدرا و یرغوط

 لاق ردهنسانعم كلا تعرس هدننزو هجرحد (ةفرذنا) ردقج هلوا قلت وا یرلکدد یغیب ناطیش هدیکرت و

 ردهنسانعم كقلنیکسک ب ویلی یحق و ه الماذا ءنالافرذخلاقب ردهنسانعمقمردلوط وع رسا اذا لج را فرذخ
 الف فرذخ لاق رد هنسانعم قماد وب ینیرلقایا و ینیرال وق كن هسکرب بولاچ هلحفق و هددح اذا فیسلا فرذخ لا
 رد هنماتعم كمرکسوت یس هلوقم لقچ و موق هلبرانابط هنس و رکن دنکدروبهلتع رس ودو بها رطا عطق اذا فیسل
 قمت ا كدرکچ ه هکر هدننزو جرحدت («فرذخلا ) ةعرس اهفافخاب یصحلا تمر اذا لبالا تفرذخ لاق
 هکر د هنسانعم قع | یشاط هکسف هل وکس تل اذ ویصف ك ناخ (فذلنا هتيم راذ| ی ونلا هتف رذخت لوقت رد هنسانعم

 لوق یلع ردنرابع ندکمرویلاص یرهقیص بول آ هنغلارا یراقمرب هابس یکیا یتسهلوقم كدرکچ و شاط هدرخ

 ةفذخم وا هيت ابسنیب نماهبیم راذایناثلا بابلانم افذخ ةاونلا وا یصاب فذخ لاق ردهنسانعم قمت آ هلبا هفذخع

 هدننز و هسنکم (ففذما) رونلوا طبر شکر ت هروبق هاکنا هکر وند هنیلوق كن روبق قوا هدننزو ریتم (فذما)

 اهب فذ ةبشخیه و ةفذحماب هب یمرلاش ردقج هل وا یرلکدید لز وز هرکناکو روند ۵ هرکناک شلز ود ند هتخت
 لاشر ونده هادهدنورهدننزو روبص( ف وذا هنسانعم تسارونل وا قالطا هر د و هنسانعم عالقمر وند هنايص و

 هدن وركب لوق لع هل وا هدنس هج رد كکد هر یکب وک ن دکل ز وع“ هکر وند هکشا قحاق لوش رەھ رس یا فوذخ ناد

 ا وا انس ضرالانماهت رسوندت تناك اذا فوذخناما لاق هل وا رانآ لقچ هنس وریک هل رلقانا ندنتعرس هلغل وا

 هج رح د ها همت نیش (ةفشرطنا لر ون د هشپ وار ود ه وکر ص وصخ 4 هود هلناصف (ناف ذا )ل اص ا ی رت امتع رس نم

 یادفشرماا هذهاملاق رد هنسانعم كمما هشقرق ر هلک سسس ر ندافقرهو هماکته و و ضب ولکه تکر حسان هدننز و

 ۱ :لباقكم رو هدای هدن |هلغلوا راقلْشاط شیدشیدهکر وند 6 یهوکو ظیلغ ورو لوش و مالکلا طالتخا و هکر طا

 ساطرق (فاش را )سا رض الاک یه امن اا مف یشع نا عاطتسپ ال نادکلا نم ةظیلغ شرا یا ةفشرخ ین انعق و لوقت هیلوا
 فرح (فرلنا ردعقا وهدنلحاس تالح مان طخ هکرددآهدلب ر هد هثع ولام ر فاشرخ و رد هنسانعمهفشرخ هدننز و

 راملافرخ لاق رد هنسانعم كم رب دم ويم ند چاغ اهل رنک یصتقكناخ (فارنا )لو هدننزودعقم( فرخ الو هدنزو ۱

 فرخ لا ردهنسانعم كمر وشو ده وړم شعت ود هر نوا هسکر و هانج اذا لوالا بابلانم افارخ و افرح و افرخ

 كيو فيرنا رطم اناصا یا لوهحلا ىلع انفرخ لوقت ردهنسانعم قما غوا هنر ومغيز وکو رملا هل طقل اذا انالف

 2 > و هدننزو لاعتفا 6فارتخ الا )کلا نمیا هلقع دسف اذا طخ لج را فرخ لاق ردهنسانع قمانوب ندکنریپ
 قالطا هناتسب و غاب هدننزو هلح رم (فف رضا اب اهفرخ ینیعع رافلا فرتخا لاقت رد هنسن انعم كمرد هویم ندجافا ۱

 : یدازوا نوزوا نالوا هدنند كن راجاغا امرخب شملکید ه سص یکیاو ناتسلا یا فرا ا حرخ لاق رونل وا

 هدننز ودعقمر ون د ج دفرحم رون د هلو قچ ا كالشبا ورر د هسرد ادا رم ندف رطقنقمدآ نر دایر کیر ولاا

 ربه( فرغ ا )ر ونید ه امرخ شمر دهزات فرو ردفدا رم هدهربخا یانعمیکیا هلا هفرحم هدنن ز و PT (فرحا»

 وه و فرخ اب ةف رخل الا انجرخلوقتراروق ب ور د یتسالعاكنام رخ هزاناک | هکرونید هلن ز كچ وک ل وش هدننزو

 مر چی زدنذآ 4 رقرب هدنن نیبیصت هلا راس هدننز و هزهش (دفرطا# تطرلا فئاطل دیق فن رغص لسزا

 ] ةف ورا ) ردندنندح فی رلنا نت ءایض ردنداعاهدننزوریبز (فی رنا )ردن دار وا ینرطنا ؛یرقلا لف ون لرابما

 هدننص كمربد نوچ یدنکی سام رخ ندنبخاص مدآرب هکرونید هنجاغا ام یی ل وش هلی راخ (دشرگنا)زو ۱

 یرلهویم كج هل روش و د هکر ونید هنیرلج اغا امرخ لوش فئارخ لوق یلع رواکفا رخ یرلعج هل وا شلنا راجتسا |

 بولیرات وا لوق یلعرونید هبیز وقتاکرا هدننز وروبص (فورمنا) هنل وانیمم و ر دقت نکیا هدنراجاغا زونه
 رونید هنیاط كن اف ورخ و هل رم هک كناخ ردنافرخ ورد هفرخا یعج و هفورخ شن وم رونلوا قالطا هدنف و یکیدنلت وق

 لوقت رونید هنسیس*ب قلامرخ (تفرالنا)ل زونید هاط قلبا یدب دوخاب قلی یتلا لوق ىلع ردقهنراوهنشابرب ۱
 ردسقل كهللادبعن تام نالوا یردب هل بقرب بعشنم ندنادمه فراخ و للا ظفاح یا ةفرخلا نع فرالنا انعنم |

 دما لاق رد هنس انعم هفرح هدننزو هسانک هفا رطنا و روند اه و شلروشود هدننز و دفرغ (نفرلنا)

 هر

 نزن فساد زا



Vio Beeهو  

 ییدشبم ین رو لوق ىلع راریک نایبص و ناوسف ضداح هکروند ه ول شغل وا قش هدناکش رازا ند رد هدننزو فوخ

 اکو زکصن دک دابا اراوتسا اتش زیسهلوقمقح ون و لوب هد رخ ضع هن . رز وابولیداحاح قا هدن زرظ ریصت

 ندناتحءاب ندننشیم دوخاب راربک ی ک هحارف ندنتس وا كس راسابل را زج ارق اعتکاف وا هنسل رب ةد 2نو

 لبقیرازغج رق ت رول وا لید لید هدنزرط همصت احاح هدنض رع قمر ترد هکر وند هنوط رسغألوششلز ود
 هنکشموص دوخاب هنسانعم هب رقرون ده وکو روند هاوس بک هل وکر ب هراس هجدوه فوحو رک كاردألا

 شياب ندهبرصم رادو رددآ هدلبرب هدنتلابا ناع فوح و ردشغلوا كش یون ام | رها ها رو روند

 ندرت آ هکرونل واقالطا ر ووم ید رخ یا داال ] (نافاطا) رددآ هیحار هدنس وش راق یم هبصق

 ۱ اتفاح لاقت روند هنسلف گكنهتسنرب هکر دیس هشت كت هفاح ناو لفيف رون دفاح هن رب ره رونا

 اولا دب زا ندراس یارود هلغل وا عسا و ینادیم كنو ردیلباقم یداه رونید ځد کار هکر ولید

 یرلقاریبنالق هدنلح ه رکصت دقدنا وا لقن ندنرب تابتیرلکدید هو هدننز وهسان ک (تفاوط ارد دآ عضومر

 دو لا نک کچ هرانکی عراق الثم ردهنسانعم قات هد راک هدمیق ی هنسنرب (فی وهلا ر روید هنس هیق |

 اهوعد و لکوتلانع اه رعب یا € تولقلا فّوع نوعاط میخ طلس 9۷ تیدطا هنمو ةفاطا ىلع هلعح اذا

 را رف ه یا ولو بناوج ناش وا نوعاطو شیدخحت و ربیغت ندهلسل و لکو ییرابولق ین نعل هنم برهلاو لاقل ۱

 اراد هنس هروچ تلح رب روم فب وح ورم اک فرح یورو لوتبکف وح یور و ردنا كن رح و ج هلاقتناو
 ردهنسانعم لقلسک | هدننز و لعفت (فّوصلا Ja زادتسا اذا ناکلا "ىم ولا فّوح لاق ردهنسانعم قاي را
 هل قح فيلا هيف ناک نم لاش رد هنسانعم لظو روج هدننز و فس (فیطا) هتصقنت اذا ؛یشلا تف و لرو

 یا فیخاب هه سض لاق روند هشاط نکسک یرانکو روند هشوقناب كکراو لا و روش ا فیس 0 ۱

 ردیتبم ندلوعفع مسا هلوا زیا تباصارومغ اکا الصا هکرونل وا قالطا هر لوش (فیحالا) رجلا "دم 1

 هراکس و لاظ و روند هنسامق و هن رانک كعاط ( فثئاطا  رط)ا امه یا ءافیح ضرا و فرحا دلب لاش

 بناج هل رک كناح (تفیلا هدننزو مکر رولکف یح و رواک هفاح یعج راج یا فئاح لجر لاش روند |

 فصن هکروند هنج افا شوغوق قحنو قواو یایو هدننزو بنع رولک فرح یعج ردهنسانعم هاو
 كکلموک و روند ځد هدنرطاک او راردنا دن شماقرب نیکسک یررانکو چو هنن رهظ بول وا حافارب ردق شماق

 هلا ذکم هدننزو باتک (فایطاوذ) روند هفک هنال وا ندنف رط لوا روند هب همای شعاع هنکتا ندنف رط هک |

 اش زدهنتسانعم لقلسک ۱ نولآ ندنزارانک ندنسنر هدنزو لعفت (فقلا) رد دآ ون, 8
 هدننز و هجرحد (تفرلنا) چ دا ءاطنا لصف یلاعت هنو عب زج هیحاون یا هفیحیم هتصقت اد هتفیگ
 | هکر درسا تاذس هدننز و دفنق ( فتا دعطق هب سه اذا فرح لام رد اخاف كمك ناوزوآ نە

 روند دکل هفلش و دل E هدننز وربما (فیحعاا و هدنز و فجر ( فا ») ردهف وکش یرلکدد فدس |

 یعجو هفیج یوم رونید همدآ یلهین فیح زسلج و هجا فيتو شیطو ةفخ یا فیحو فح ه لاق |

 كناخ (فدمخا 7 هلیم دقت كمي ردقل وا فیخج و فخج نالوا باوص هدنو دوخاب هدننزو فاصص رولک ف اج ۱

 افدخ لجرلا فدخ لاق رونل واریبعت قلافرو هکر هنسانعم كم وب: ریت قر هنآ قیص قیص یراء دآ هلیصف | ِ
 ۱ و

 منت و هنا هتنفسلا ناکس روند هننم ود كنك یدخو وطنا تراقتم اعد رس اذا یتاثلابابلانم |

 ءایسلا تفدخ لاق ردهنسانعم قمردغایراق باح“ و منت اذا افدخ نالف فدخ لاق ردهنسانعم كلا

 یەنسنرب هدننزو لاعتفا (فادتخالا) هعطق اذا بوثلا فدخ لاق ردهنسانعم كم سابلوه تمر اذا حاب
 بوثلا فدتخا لاق ردهنسانعم كغك باوئاو هسلتخا و هفطتخا اذا هفدتخا لاق ردهنسانعم قمل ا بواق |

 (فورذنا رب یک. هرسکر د هفدخ یدرفم رونید هني را هچ راب كکلم وک كح هل: رکیدهدنن زوبتع (فدلناوهعطق ادا | ۰

 | ردق ی دنیا لار ونیدمن اب وا قجوج یرلکدد قلرف و لد رط هدیکرت و رف رف هدیس راف هدنن ز و ر وفصع هلا هغ لاد ۱

 ا نالوا وا عبرسو زشت عرش خر سو ردنا روهظیسیدلشف هک دردن ود بور وچ هبا نس هراب شماقاب شياق ق

 اهنم اعیطق یا ل6: لبالانم اطوارذخ تو لوق رونید هکولب نالق تول ر ,آ ندنسیروس هود و رونید ههنسن

 + ی » ) ۹٤)

 ۱ نم ةدشو ای یا دفاح هب لاق رود هحابتحا و شاعم خروس هفاح و ردتافاح ج هابناح یا هربع و یداولا

 هزوکا ندنانآ رود هدرانک هرمشط ند هلج ل رزوک |یرلقدلغاب بوتاح هی ربی ر نوجا تكکود نمرخ و شیعلا

 بعل Aa وکرت | مون مزاج یو رد فی رادخ یعج رونید هکشعش نايا ري ر نو اهنع اعطةنم :

 یک مااا لصف روح



 چک ۷۵6 و
 تعح______ب

 ] هدهاعم ( ةقلاحلا ) هفلصسا یتعم هفلح لاق ردهنسانعم كمرب و نيم (فيلخلاا) نوللا صلاخریغ یا فلحم
  همزالاذا هفلاح لا ردلهعتسم هنسانعم كلنآ تموادم و تمزالم و هدهاع اذا هفلاح لاق ردیفدا مو هدننزو

 [ هدننزو رفعج («فتنطا) او دهاعت اذا موقلا فلاح لاقت ما كعشلدهع هدننزو لعافت (فلاصلا»

 ردندناور "ییفابلا دعس نا فلا نب فتنحو روند ه هکر کج شم 2 جل رت بوللو یرادانق نوجا كمروشب

 جر ز(فتنحژرونل وا قالطا ه یریجن سو سا ثراح هلا فتنحدوخاب فس یردا رب هلا فتنح ((نافتنخا) |

  هدنزو روبز(فوتلا) ردعقا و ءالع فالتخا هدنقخ و رد اور کردینا ینزالا فتنح نا دیزب وا هدننزو

۱ 
۱ 

 | ناهه نم هی فش ناکاذا فوتنح لجر لاقب روند همدآ التبم هفلو یتلاقص اماد یثان ندنسهبلغ ادوس

 هدننز و هذفنف( هفت لو هدننز و ذفنق (فه او هدننز وج ریز (فهحا) وهدننزو رفعج (فصحا ه رارلا
 [ فحانح یغچب ر وند هنشاب كنکیکو کیا نالکه هغر وکو ا هدننزوروبنز (فوعطا) روند هنج واكنکیک هوا

 | تماقتسسا یلیرغوط هلنیتصف (فنللا) بلصلا یلیاع علضلا سأر وهو هرسكف هفوجح برض لاق رواک
 لیمو هدتماقتساا زاحم و ردع وضوم هنسانعملیم هتمافتسا ندلالض فنح هر وکه ناب هد راصپ كل وم * ردهنسانعم
 لوق یلعقلوا یرک | یایافنحو * یهتنا رد ژک |هدنجاح وعاكغایا و رونلوا لامعتسا ید هدجاحوعا هلمتبسانم

 | عاصیغمرپ ثالوص و هفرطلوص یغمرپ شاب كغایخاص هکردهنسانعم قلوالئام هنبربیرب یراقمرپ شاب كغايا
 | كعرو ندنترص كغايا هرزوا قشنال وا هنفرط یغمرب هچرس یأر یلعو ردکلیرکا هلدتهج قلوا لئام هفرط

 | لج رلا فنح لا رد هنسانعم قلوا لئام ی ضغوط هف رط ر یسکو کكنابطدوخایرروب كز هب ر وس یار وا هکر د هنسانعم

 هیمدق رهظ یلعیثع ناوا یرخالالع هیلجر یامایدحا لبقتنا وه وا هلح رتح وعا اذا عب ارلاباملا نم اف افزح

 بابلا نم ةفانح لج را فنح لاق ردهنسانعم فنح هدننز و همارک (ةفانخا]) مدقلاردص یف لیموارصنطا "قشنم
 هلا لح کس یق نب رضع رګ وار ونید ه یکن ال وا هرز وار وک ذم فص ویغایا ردتفص ( ف نح الا )ف نح عع سماملا

 ءا راق لوا ارز ردب وسنم اکا راجلق نانلواریبعت هیفنح فویس ردهلتهج و قالطا فنحا ردرببک "یعبات و روهشم
 | ید هغایا ر دش ومكفنح | هدننزو ءارج (ءافنلا) ردکع د هیفنحا هسیا سایقهدنوب ردموق مع ندا رعاادنن | هلیذاخا

 ردیمسا رجش راو رددا وص ر هدندروب هب واعم ون و ردیعما یسرف كردن ةفذحو هنسانعمیسوم رونل واقالطا

 هه راج ندا كلک الاچ و تسجیک تیرفع هاک و بودا تلاه اکو ثالتسسهاک هدج وک هدشیا یتعی نال واراکن ولت و

 هب هغب ولبق و هنسانعم هعایرح روند هنیرلک ايق و یرخا طشنت و ةّرم لسکت ةن ولتم یا ءافنح ةما لاق روند

 بوئلبرو هفرطرب هل وکس كنون و ىح كناح (فنل زرد ید موطا هکرونید هغلاب یرح هنوکر و روند
 1 هکرونید هلسم لوش هدننزو ریما (فنط) لام اذا یناثلا بابلانم افنح *یبشلا فنح لاقت ردهنسانعم كلا لیم
 ندنسانعم لیمو و هل وا رارقر و تباث هدهیمالسا یاضب تلم بول وا تسرد و تسار یلیم همالسا ند

 | لاق ردنرابع ندطسم ندا عابنا ه هيم هار ا تعیرش یک لاستغا ندتانج و ناتتخاو لابقتسا همارطا تبب

 ارهاظ الان مجازا ند یلعناکوا ج نم لكاذكو هيلع تباثلا مالسالاىلا لیلا ج ایا فتح لس

 هنسانعم ءا ذح رونل وا قالطا 4 ىج” وبا و روند هرودو فننحو ردها رظن هناعا هیلهاح ینا ساتن

 یرونیدلا سابعلاوا دجا نا فبنح ردندبماسا و رددآ كنهردرب و نوچ کیرکا ییلب نکرلشبا ش شل ا ماد

 هدننزو هثیفس (هفضحا) ردیعما یردب تئدحم مان یاوربقلا یسیع یسوم وا و ردسقل كتو مان هب وتسرد نا

 [ هکهینتطارفعج تن ةلوخردقج هل وا یعوق كنا ذكلا ةليسم رد هسك مان ےن لا آ ل واهکردسقل یردب كتعاجرب

 یفرعا و رهشا ردیسهنک كماظع یاهقف رفن هرکی (هفىنح وآل ردندرلنا ردبلاط ییا ن "یلع ن دم هدلاو

 3 لا یر یناوک وردا يزوج قوكلا تباث نا نات بهذم بهذ ؛همالا خارس ءالعا هیقف ءاهتفلامام
 ردندایا هدننز و ریز (فسنح ردییفاشلا "نیلع ن باهت ولا دبع هفنح وبا جاد یر رد رتضح هنع

 ا د ا دلك رب تها ) دن دیاصصا فتح ابا: ناو لهتو بات ر ن فی
 او هتساتعم قلاوا عرشتم ا تاب a هيه اربا تعیرش رو (فنعلا) فنح | هلعح یا هفنح

 ةيفنخا لع لع اذا لجرلا فنحت لاق ردهنسانعم كليا لاّتعا ندمانصا تدابع دوخاب ناتتخا لوق ىلع

 زا (ف وا لاماذا هيلا فنح لاقت زد هنلنانعم كلغ لیم یکی کرک هب هنسنرر و مانصالا ةدابع لّرنعاوا نتتخا وا

 ( فوخ )

 :E هب هتسا و هنسانعم سوق رونلوا قالطا هاب ءافنح و فنح ام یا ءافنح لجرو ءافنح ها رما لاق رولوا فص و

 | هکرونلوا قالطا همدآ نالوا هرزوا مالسلا هیلع مها ربا تلمونید لوق یلع دمدآ شا مح یاداو ردرّوصتم



vir F-اس  

 | لوللا بابا مافوکج لج را تکخ لاق .ردبتبانعم تاب قلبت ااص و كلکش وکهدشبا هدننز و دوق (فوکفا)
 (فولح )و هدنزو فتک فلط) وهلی وک كمالو یرسکو یصف كناح (فللا) لمعلا ین رسا اذا
 | یناثلا بابلا نم ةفولحع و افولح وافلح و افلح لج رلا فلح لاقت رد هنسانعم كم ادنآ هليصف ك راي* (قف ولحم ا و

 شا فو هلا دم ینسەک هف ولحم رد ور ناف ولحم هلا دم ندجر ز نبا یتعی "دلاب 4 اف ولحم وال لاق و سقا ادا ۱

 | ةف ولحم فلحا یا هاب ةف ولحم لاشه و ردشلنا ناسا برص هدنعقوم هف ولحم ردلکد دص وصخ هک ءافولحم عب

 | هفولح هکراربد هللاب ةفولع قرهلوا بوصنم رابخالایبع هلن ردصم بولوا فوذح یلعف یتعب امس یا

 | (فللا )روند هنسز ی کید ادن | ؟ردهومفاندنلحەدنزو کوھ 21غ ولخ الا لود وصشمهرز وا روکذ مچ و

 هرزوا صولخ و دهع یا ا ۳ لاق روند هلا و دهع نالوا دععنم هدب راهسک ضعب هل مک كناح

 تنایخو ردغ هنتسود هکر وند هقدص راپ لوشو ةفادص یا فلح اه لاق روند هتقادص و هغلتسود نالوا

 اهشع لثدق فالحالا اقکر ادت + وبشا راش مان ربهز و رولکفالحا یعچ هیلبا نیم و دهع هدننع كما
 ءانعتقالا یدل هنر یر هکر دن را هلسق نافطغ هلبادسا دارم ندف الحا عقاو هدنتبب + لعنلا اهمادقابتلذدق نایذ و

 یدا رونلوا قالطا فالحا هتعاجیر ندنسهلبق فیقثو یدا راشلتا نيم و دهع هرزوا كل مصانت و نواعت

 "یدع( )مو زحم(۵ ید م < (۳)بعک (۲)رادلادبع (۱)هکر دن رابع ند هلسفیت ول فالحا هدنسهلمبق شیرق و

 كطاذخا ین همر کم ۵+ دو نالوا هدن راد را دلا دبع تعاج فانم دبع و هکردو یبس رد را هلربق ۱

 یاععتسا ییهورک ر ادلا دبع یرب ره نده رو نم لئ اق هر عامتما وابا یتعاجرادل ادبع هدن راقدل وا هدنسهبعاد 0 ۱

 فانمدبع ونب تلذک ر ایدلیا نام و دهع هلمطاب هدنابكع ردنا لاما و روهقم هفانمدبعون بوداترصنو نوع و ق
 اوا: کلیک دلیل له هلا بطر بیط یعانچرب بودا داحا دمع هلي زا هلسق مت و هرهز و دسا نالوا یرلفالحا

 قورافو رای دلی | ع هبعکر ادح یني د رللا مسقلل ادیکات یرب ره ب ودناهدول آ هل دبطو لاخ دا اک ایت رالا هرز وا تیلهاج | ۱

 ردشل وا رابتعا مسا یک یلظفل راصنا فالحا سپ یدارونل وا قالطا فالحا هلغل وایودع نعل ىر

 قالطا فیلح هلت هرخا امه دحا هکرونید هب هسک ندا نان و دهع ب وجا دنآ هلا هسکرب هدننز وریما (فیلحا )|

 ۳ ما یه یادا | هکاب و ؟ رونل وا قالطا ا همدآ نایبلا صف و نامسللا ددح و یدهاعم و قنلاح یا ینیلح وه لوقت رول وا ۱

 ۱ نام اه اتش ] تفلخیاام لاش و نیا یا نالا فیلح لحر لاق د ردع واطم و فیلحاک | یاب هدکلیا ۱

 | ب رثلا فیلح و سرافنم + تعزف هليل تام | اذایتح » وبشا ل صاشمان هب وجن دعاس شیلا لاوش و #۰

 | لیسی هشت : (نافیاخا رول وا نیت رع زاحو و رددا رم طیش سرف دا دب دح ناش ردعقا و هدنتب * متلم 1

 ۱ تی هد دالب در هدننز ورم زا فیلح رونل و !قالطا هنس هلسقدساهباهرازق ثالذک هنس هلسق یط هلا دما ونپ ۱ ا

 کر یی و ۶ ہد دقاسم لیمیلا+ هند دم هدننز و هنهج (هفلحا وذ رد هسک فورعم ر مثجن نزامن فیلح و ۱

 ت لح مات قرع تناد هلا هداح و رد رات اھم كنحاح ماشو هندم ردفاضم هنعما كم وصنالوا هدب د روب مثج یب

 كالتفا هکر د لتفا ن هلی وکس كمال و یصف ك ناح( فلح )ر دعض وم ر هلیع كناح (تاغیلط اار د دآ عض وم رخارب

 یراکدد توا قاب و هردنق هد کرم ندنع و : قلزاسهلنیتعف فلطا وهدننز وءا رد (یافلحا 7 ردرامنانب مشخ ىا ۱

 | ناغ غاج ءافلحو هدننزو هءارعص ردءءافلحو هدنن زو هبشخ رد هفاحو هدنن زو هحرف ردهفلح یدرفم روئید هغلتوا

 ۱ هافاحهدنن ز و یا غ( الا و وباعص یا ءافلح هما لاق هدننز و بتکر ولک ف لح یعج روند هب هب راج یس ەطامش

 بوت قلتوا نانلوارکذ هلب رک ك نەز (فالحالا) ءافلخ ا تبن یا فالحداو لاقب روند رب یتبنم قلتوا یرلک بد ۱

 قلم ها رد هنسانعم قعشواص نس هت رک ق هام نالغ وا و تکردا اذا ءافلخا تفلحا لاق ردهنسانعم كمت |
 | غولب اب نالغوانالواباوص رداطخهدانعم و فالحا هرز وا یل وق كن ره زا هکر ردح راش ٭ للا قاھرزواجاذامالغلا

 ۳ وا ردنا نیمو فلح ود ردلکد غلاب ی یک ردغلاب یسع ک كندا رظن هکر د هنسانعم قلوا بيرق هنس ەجرد |
 یحر ونیم هدننزو نسح (فلحا) هفلح اذا االف فلحا لاقت ردهنسانعم كمر و نیع هب هسک رب فالحاو |

 یهک و رد هل وش یه بول واهرز وا د درو كش سان هدنقح كن آ هکرول وا قالطا ه,هنسن ك وش هلتیسانموب ردکعد ق

 | هكون یرال وق * نافل نزولا و راضح + كراب رع ررب و نیم هقلخ هللاح ناسل هکایوکر لوا ردا نیع ود رد هل وپ
 Fg یتیرب ره كرانا رار داع ولط ة5 ن ټیک لیهسهک ر دنک وک یکیا نزو وهدننزز وماطق راض را 1

 هالا یول ا ۳۳ت E مي ود اندو یی و ردوب یزد

 تیک لاقب را
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 تو :راطلابفح هس هدربشاح یراخاےش هدقدنق وط لی هحاغاو یرادانق ن زاوا نش شوف ثالذک ردلیعتسم |

 | لیکلا غلب رام لاق رد هنسانعم بناح فافحو یدنلوا رکذ کمک زد راما هدننزاو تانک € فافطا إل رار د رها

 هفحا یعج روند هراجاص كل ولب ك واب نالق هدنس هروح كشابزاط و ر ؟ذیسساک روند هزیا و هبناح یا هب ی

 اههج و ةَأرلا تفتحا لا ردهنسانعم قلآ ییرالق دزو دوب هدننز و لاعتفا ک فافتحالا هنسانعم هم زا دولک

 ۱ كم قلتواو نیک او فح نعم هلوح وا لاق ردهنسانعم قعغاشوف ی یتسهروج گكنهئسارب و هتسشفاذارعشا نم |

 قمروب یتسلآ هل رللت ےشیر ای هلکلما 4 یراق نالآ ینو : كن زو تروعو هرج اذا تبنلا فتحا لاقت رد هنسانعم

 هلدخف كناح ( ةفْحا ) نبطي فتنتل ىا نیطیخ اههج و رعش ةف نم ترما اذا ةأرملا تفتحا لاق ردهنسانعم
 ا ا وک یاد لاق رد رزان ےک نقمالپاق قفرظره کاب رگ رد ہتشنانعم ةا تمارک
 | هن رز وا ردتلآ یراکدد یاغا نیمزس كراهالج هکر د هنسانعم لاوئمو ردم اضقرب هدنسی غ بناح كنیرهش

 كنافو یصفكناح ( نافطا ) ردص وصخ هن راج اغا نیمرس هفحو هنراقار ط فج سیرارارص یر نانل وا جد

 [ هنسانعمدخروند هرازاکتمدخو ردهناقحیدرفم ردلماش هنسشیدو هنککرا روند هنن رلیر واب كنشوق هود هل د دشت

 ءاحدق لاقنروند هزباجدو هلنرتعف (ففطا) روند هلیکم نالوا غلاب هنغا دود یکیا تاکعلوا لوفلع هناقولطو

 ۱ شدعیا فوفحو ففح نوه لاروند هتشيعمءوسو هلام تلق فوفحو ففحو هرثا یاهفح و هفغح و هفافح ىلع

 | ءرودو ولت وقف ولج وکو ةيحاتیارما ففح یلعوهلاق ر ون د هنتعسرب و هنجوا رب كاشیارب رهالا ففحو لام ةلقو ءوس
 یاعت هلوق هنمو روند ه هنسلو هب هسک ندا هطاحا بوداشوف یسهروجرا دامارناد كنهنسارب فال روند

 روند هدواق شماغلوا قصه« بونالصاو هبناوجیا هتفحاب نیفدح یا هک شرعلا لوحنم نیفاح ةكالما یرتو

 | دیدش فوفطا نیب یا "فاح وه لاش روند روح نکد یزوک هلس هداىز و توتلممغ یا فاح قدوس لاق

 | تسنقهدزز وا كجدوه روند هبک مر هدنزرط حدوه ص وصخ هناوسن هلن ریسک كی € ةفحلا ال نیعلاب ةياص الا

 | هدننز و دادش ( فاق ) یبقن ببقنالاهنا الا حد وهلاک ءاسنلل بکر یهو اهتفحمیف تبکر لاشزلوا كندفح رول وا

 ۳ : هشت هڪ وب و ناعصنالق هدن ر هدنن زو هسانک ( ةفافا ) روند هزکحاقشمو نالواهدنتلا كلدكج وک هدزاغ و

 [ 3 راح ( فح فح ) ج واح یا نوفوفح موق لاق روند ه هسک شم روب جاتحا و رقف ( فوفتلا) روند
 ردهنسانعم كلعاداب هلق رک ذ یمدآرب هلی رسک كنهزمه ( فافحالا إل رذ هب اکح ندتوض كج هیلشکق واط هلبصق

 | یسآر تففحا لوقترد هنسانعم كمروک توداز وا ىننقو قلاب نجاص كابو یاب هترکذ اذا هتففحا لوقت
 | سرفلا تففحا لوقت ردهنسانعم قمت راق یدلیشخ ندنسپ را هلکمروس كب ین آ او نهدلاب هدهع تدعبا یا

 ۱ "فلاب دتهاذا بولا تففحا لوقت ردهنسانعم قموقوطزب هلقا رط هالح و فیفح هل نوکینا ىلع هتلج اذا

 | وننکوت لان كمدآ رب و هتففحا ىنعم بوئلا تففح لوقت ردهنسانعم قموقوطدپ هلقارط دوب ( فیفصلا إل
 | ردهنسانعم قماش وق یتسهروج كن هنسنرب و هلام "لقو دهجاذا لج را ففح لاق ردهنسانعم كعش ود هتنح و رتف

 | فسا لاقت ردهنسانعمقل آ بوروپس ینلام عومت كمدآرب ( فافهسالا ) ةفح یتعع هلوح ففح لاق

 | لج را فعفح لاق ردهنسانعم قلا راطیشاعم هجو كمدآرب هدننز و هلزاز (هفحف خا ارس اهذخا اذا مهلاوما

 | جانج فحفح لاق ردهنساننعم قع هدلیشخ نکر درکس نالترص كلذکن کر چ وا شوق و هتشیعم تقاضاذا
 | فاقح و فاقحا یعجی روند هننغب موقنالوا یرکا هرس كناح ( فقلا  توصام# ععساذاعیضلا و رباطلا
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  RISى دو وتو رج قیوریلوب 

  3تی ر ر 99 ر یمن  REG : TÊا الات وا و ا اینم لو لاش رەق وله وج یا تلقا نھ اطر ۱

 جوعا و لاطاذا لالهلا و رهظلا و لمرلا فقوقحا لاق ردهنمانعم قمازوا هنکلپرکا هنسنر هدننز و باشیشعا |
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 ةد هتک كنیش هدن و روند 4هم شلغوص یدوسو روند هنهابن و دساف شع روق دوخاب هنل ویقمات و فیعض

 یسیرقوب ندکترک هکر وند هنشاب یرفوب كر نالینک یینیرد نوجما تنس رک ذ هناصف ( ةفثعا ) ردزناح
 هکر وند هند نالق هدنرب ه هرکصت دک دلم نکاو ناشلنا قوف اموهو هتفشح یکتشا لاق ردقج هل وا

 كنان هک ونید هنابچ ولردر و روند دز چرا نچ یروقو روند ه یراق هجوق كىو رونل وا رابعت رکا و

 لوق یل هلوا هدرب قشموب یغارپط هکرون د هب ابق قشم و لوش یکی شاط یکفوک و رول وا ثداح هدنزاغو كنه ودو
 ( ةفاشحلا إل هدننز و ت اتک رولک فاشح یعج یک شاط یراکد ید باش هدم زاق رګ روند هنایق نشد هر ازکد

 قلخ یا فیشح بو لاش روند هسابل یکسا هدننز وربما ( فیشطا ر روند هب وص هجا هد

 یسهلوقم هعو قوقو فیشطا سبلاذا لجرلا فشحسا لا ردهنسانعم كيك سابل یکسا ( فاشخسالا )
 هلزوک ( فیشحصلا » تصلقنو تس اذا عرضلا و نذالا تفشصسا لا ردهنسانعم كملزوب بوی روق اضعا

 اب ده للخ نم رظنو هوفج مضاذا هنیع فشح لاش ردهنسانعم ققاب ندنسارا درک بوببق یتیراقابق |

 لوالا بابلا نم افصح هفصح لاقت ردهنسانعم كلا قاربا تیاغب هلینوکس لداص و ىح كناح ( فصح ))
 E یشیار و هفصح عم ا لاق ردهنسانعم فصح - هاب رک كن 5 ره ( فاصحالا و ءهاصقا و هدعبا اذا |

۳ 

 لبا فصحا لاق ردهنسانعم كکوب یکحت ییاو هم هیکعا اذا مالا فصعإا لاق تا كليا تشر |

 قهرواص یراشاطلقج و موق هلى راقابا ین ندتعرس نکردیکبولپ لوق ىلع كف بو هلتعرسو هلق مکحا اذا |
 اعیرس | رم اذا سرفلاو لج را فصحا لا ردهنسانعم قلاغرو ةلعرس قرانا قیص قیص یر ۱

 هکهک ی یروق هلنیتص# ( فصل ا آل عبرس ثلذ عمووطخ براقن هيف یشموهوا ءودعیف ء ءایصحارش ناوهوا

 لجرا فصح لاش رولوا ردصم هنسانعم قلوا زو او سباب برج یا فصح هدلج یف لاق رویه هغلزوا و | ۲

 | قلوا لماکو یوق یدشر و لقضو نیت آوا همنک هپ زیو ملک ةفاصا ) برجاذا عبارلا بابلام افصح |
 ردفص و هدننز و ریما ( فیصحا إل هلّعع کسا اذا سماحلا بابلانم ةفاصح نالف فصح لاق ردهنسانعم |
 بارح ( فاصحا إل و هدننزو ربنم (فصعل اإل و هدننز و نسخ ( فصحا إل روند همدآ لماك ىلقعو نيتم أر
 هنسنرب ( فاصحسالا ) عیرس یا فاصح و فصحم و فصحم لجر لاق روند هلآ كاچ و هدنور هدننزو |
Êردهنسانعم قلوا دیدش و تخم نامزورهدو م کسا اذا "یثلا فصحعسا لامر د دتا قلا راوتسا و نتتم |  

 فصحا لاق ردهنسانعمقل وا نیرو هراط جرف نکرونلوا عاجبو "دتشا اذا نامزلا فصعتسا لاق |
 هنسانعم هیح روند هنالب هلی ون کس كن همه داض و یرسک كناح ( فضا )عاملا دنع سس و قاضاذا جرفلا ۱ ۱

 دوعق ( فوفطا ) نطبلا ضضلا یا فلتنح لجر لاش روند همدآ ولنرق لوي هدنژ و لدنج ( فظن ا ) ق

 دعب اذا یتاثلا بابلانم اف وفح هسأر فح لاق ردە شا از زا قق و كنمروس هيلاغو نهد هاب 8

 یسقشیا هبلکلاب كمدآرب و اهل سساذا ضرالا تفح لاق ردهنسانعم قع روق نج یریاچ كر و نهدلاب هدهع | |

 قملوا ردا تباصا كی یرظن كنهسکر و هلک بهذ اذا دعم فح لاق ردهنسانعم قمل وا ضاص بودیک |

 لا ی ات ندنراسد یجاص و یعب هلرصف كنا ( فا ) رک ذیساک "فاح لحر هند و زد هات

 قلوب ینیوتكنیزوب تروع هدننزو باتک فافحو ةفحو امهافحا اذا لّوالا بابلانم اح هسأرو ه راش ةفح |
 ها زده وعده تام ج" ةفحو هت رشق اذا افافح و اقح رعشلانم اههج و ةأزملا تفح لاقت ردهنسانعم

 هنسانعم را روند هزبا و ردیدآ كغلاب ولتیلف و قآ سنجر "فحو لاه روند دوح دنا نیمرس ردیغا رط | ۱

 نیفاح  یلاعت هلوق هنمو رونلوا ریبعت قعاشوف هکر د هنسانعم كلبا هلاحا و رود یتسهروچ كنهنسن رب و رک ذیساک |
 یا هک لب امهانففحو ال یلاعتهلوق هنماضیاو ه طاحا اذاافح*یشلاب هفح لاق و رک ذیساک هب الا < شرعلا لوح نم

 انمدحو ان مابییتعاو انن فاطنمیا * دضتتیلفانف روا انغحن م × لثلا هنموا اوج ىا امهتفحاب ةفیطم لا انلعج 3

 یک حدمو تمدخو تمهوانتعا همر وماو تیاعر هز بون الوط هلیهجو تبح هزم هروج مزب نعي نولغیالف انحدمو | ۱

 تمدخ "فرورلنوسلا زواحت یّدح هدهظعت و حدم بول وا هرزوا لادتعا هج ورلندا تیصوصخو قلعتراهظا

 هجاحا مهتفح نولوه و + هفر و هفح ناک نم بهذ و * "فارالو فاح هلام مهلوق هنم و ردهنسانعم كما تیامرو | ۱

 قم هدلیشخ نکردرکس بوشوق تآ هلی كناح ( فیفا ) ردراجاتح و رطضم یسهلج یتمی ج واح مهیا
 ردهنسانعم قمهدریشاف نالی و توص هضک ر دنع ععماذا یاثلا بابلا نم افیفح سرفلا فح لاق 5

 هدنسمهد رشاف كنم نغآ جو هنسمهدرشاق كنسيرد كنالب فیفح نکل اچ رف نعم افیفح یعفالا ف



 > ۷۵۰ بس
 یرضو نا نالا لفتشاام "لکو اهن» قوترب ةعانصلا و ةمطلا یهو اذک دنفرح نالف لاق رولوا تفرج
 تلاماسم یا شرع وه لاقب روند :هنتعنصمه و راکه كيدآ رب هدننز و ریما (فیرط ال ةفرحو ةعنص یمسب
 لاق ر وند هلیم قح هیلق و هراب (فا رح ال ردیس هدنک كن هع ر یان هللا دبع ندننندحم (فیرطاوا كنفرح یف

 كنەزمش 6 فارحالا) ردیلع لجر رب هدننز و نافع «نافرحل تاحا را هب ساق لیلا یا فارحاب حرطا سیاق
 صو هلام یمناذا لج رلا فرحا لاق ردهنسانعمقل وا نا وارف ب وکو ا ةو ات تکر و ءامن یلام كمدآرب هلل رمسک

 كلتا راکو بسک بوکح كما نوجا لایعو اهلزه اذا هتفا فرحا لاق ردهنسانعم ققلفرآ یهقا و ژنک و

 نوسل والباقم هکلک ك رکو هکلوا ل رکر د هنسانعم كلنا ازج و ض وع و هلایع لعدک اذا نالف فرح |لاه رد هنسانعم

 یلق و هربغ اذا هفّرح لا ردهنسانعم لیدبنو ربیغت (فنرحلا) شوا ریخ نلع یزاح اذا لجرا فرحالاس
 قلق لئام هفرطرب انو و افرح هعطق اذا قلا فّرح لاق رد هنسسانعم كل عطق برو ینعپ فرح الات
 بناح یا فرح ىلع اهلعح و اهیلم یا هک بولقلا فرع نوعاط توم مهيلع طاس 9۶ ثیدطا هنمو ردهنسانعم

 لودعو ليم بولیک | یرغوط هفرط رب (فّرهلا) و (فارحالا) و هدننزو باشیشعا (فاربرحالا) فرطو

 تافاکم هدننزو هلغافم ةفررا او لدع و لام اذا فرح و فرحاو لجرا فرورحا لاق ردهنسانعم كلعا
 حرطا فراح لاقب ردهنسانعم قلقوب هللا ليم ییهراب حا رج و هازاح یا وسب هفزاخ لاق رد هنسانعم تازاحت و
 تهجهک اب وکروناوا قالطا همدآ بیصن ی وم ورح و تخحد هلیس هين ل وعفم مسا (فراعلا) فار لاب هساقاذا
 عونم دودحم هداروب م ورح دودحت یا فراح لجر لاقي واب دوعسم و E ردل ودعم و لا ندقزر

 ٌمظع یا هتفقرح برض لاقب روند هنشاب كنکیک هیوا هلیصف كفاقو كناح (ةفقرلاإ) ردکعد تلا نع
 قتوط بوبر واق ندنشاب تكنکیک هح وا كکشا قاق كشا رغیآ رول وا ردصم هفقرح و كرولا سآر یا ةبجلا

 رد ینبم هن ر وصت یراناب یسهغیص عج هدارو اهفق ارم ذخا اذا ناتالا راسطا فقرح لاق ردهنسانعم

 هژبرسسکفاق و یعط كناح Gi ا راج تا رکو روند ه هباد یی راد و یه (فوفرطا»

 هلا 4ل«6* نالوا باوص ردفع* و ن کل ردیفدا ره و هدننز و هفقنر > هر اهمک*یاز (ففقتزطا روند ه یراقرودو

 یاثلا بابلا نم افسح رقلا فسح لاق ردهنسانعم كلتروکوا ییامرخ هدننزو فذح (فسا) ردقل وا
 لاق رد هن سانعم كمك بوقآ ی وطنم رب , دولب هداوه و هنسانعم كوش روند دن فسح و هان اذا

 افیسح و افسح يللا تفسح لا ردنا وا یعسق نالہ فیسحو فسح و یرجاذا باصسلا فسح

 هدصح اذا افاسح و افسح عر زلا فسح لاقب رد هنسانعم كم نیک | هدننز و بارغ فاسحو فسح و تسرج اذا
 عاج ندر ادعام ندنرلقلب وا كنوتاخ و اهقاس اذا مغلا فسح لاق رد هنسانعم كمروس یگ و نوبق فسحو

 | لاق ردهنسانعم قمل وا لیلذو ردقک بوشود ندرابتعا و نیذشما ن ود اهعماح اذا اهفسح لاقت ردهنسانعم كلما

 اند زکیود اموخ هاو دساف هدننز و هان :ک یتفاسلا) طقسا و لذ اذا نیا ءان ىلع * :یشلا و نالف فرج

 ۱ روند هنوادع و هنیک نالوا رعضم هدنلق و دسافلا رقلا نم رثاننام یهو هتفاسحالا ارم یطعبال نالف لا روند

 رون دهنسهرو شموکو روند هنس هیق ماعطو روند هبوص هحزاو ةوادع و اظیغ یا ةفاسح هبلق ىف رعصا لاق

 لاق هنمو ردفدارم هدل وا یانعم یا لا هفاسح هدنزو هنس (ةفیسحا دنلاصت یا هضفلا ةفاسح لاش

 هدننزو ریما (فیسطا7 زردذوخأم ندنسانعم توادعو ظيغو و اهتجاح ضه مل یا هسفن هفیسح  عجر

 ِ ۳۰۰۳۰ السا هناواناوارف یوص روند هبنیوق شات هدر ولشاط و یدنل وا رک هکر دردصم
 لاق روند هدولب هقفو هدننزو هرم (ذفسحار) ةزك اهؤام عطقن الف الف ةرابلا یف ترفحتناک اذا فیسح یب

 رد هنسانعم قلاب ترودکو نیک بورارقیلق هب دسکرب كمدآر هلني رتکف (فسطا ا ةف رهباصیا ةفسحءاعسلا ىف

 ۱ ینامرخ وا هلن رسک كنهزمه (فاسحالا) كسحو نجا اذا عبا را بابل ا نم افسح نالفل نالف فسح لاق

 ردهنسانعم كليا شارت یتب (فیسفلا) هتفاسح هطلخ اذا رقلا فسحا لاق ردهنسانعم قاق اخر

 اوا تولو ندنرب هلو و یوت هدننز و لعفت (فصتا) هقلح اذا هب راش فسح لاق
 ۳۹ یماعط یکیدشن ىلا کروند هلاک | لوش هدننزو فسأتم (فسص) تریاطت و تطعم اذا راب والا تفسص
 ۱ یسازحا كن هنر ) فاسح الا هلک | ا اش دیش عدیال فک لحر لا هل وا زايا لر هنسن بروس

 هکعا یروق هدننزو فشر (فشحا» تتفت دز اذا *یثلا فسا لاه ردهننمانعم قلغاط بولی ربآ ندنرب یرب

 | نایلوا یدرکح لوق ىلع هامرخ رک هلنیتصف ( فشحلا )"شیاب رخن یا فشص انما لوقت روتد رخ یا فشح انممطا لوقت روند

 ( تَس)



 tf ۷۳۵ مس

 مهیا ءافدح م ھ راد 2 هجرک هدننزو ءاک ش (ءافذطا) روند هنعا رپ كتا فذعو روال وا ربعت یس هغ رق نیکا

 راردا هدارا ی انعم مهيا هقب رطو نی روب لاو نظر دشمالعا یدصت هنریسفت هسک رب نکل راربد

 هد A هغال وقل وش هدننز و ءارچ ۶ ءاف دا ل هنسانعم تسا رونل وا قالطاهربد هدنزو هبابس (تفاذطا)

 تبوشوق توزود ی هنس ۳ (فيذعلا) تفذح اهناک ءافذح ندا لاق هل وا هد زرط ضشلسک هکابوک هلفلوا

 هلل نسا ن رس هدنن ز و رذعج ( فج رخا ]ا هعنص و هایه ادا یش لا قذحب لاقت رد هنسانعم قءردل و تفایق رکلشاا

| 

 كسلا سولف روډ مع رال و كلاب هدنز و رفعح لا هع نیش (فشر 1{ ةدراب یا فح رح جز لاقب روسو

 | كنس هقلح هرز و نوش مەد رح كششره و روند هن رشوف هود هدرخ اص وصخ هءراشوق هدرخ و ۲ 9

 ۱ روند هراهدای و هزارادتخا ورپپو هراناوتان و فیعضو هکبح یا عردلا فشرح یّوس لاقت روند هن رلهرمص

 0 نت زالاق رونل وا قالطاهرا هغروبق و هرللو نوتلا و شموکیراکدا نییزت ه رز وا حالسو ردهفشرح یرادرفم
 ۱ هل رکتک ءابط الا نیالاح هکر دیعما تاب یافت یرلکدید کتک هان و 4 حالسلا هب نت زام وه و فشرط اب هحالس

 نیلاق یعاربط هدننزو ذفنق (فشرطا) و هاه (ففشرطا ) رارد راتکنا ہیک ر رونل وا قالطا هنعو یک

 لاق ه روشن دهنسییق نیکسل کو یرویسو هن رانک وهنج وا كن هثسر ۳۹ هاب کش كنا ار ف كنان (فرط اۋروندەر

 روس ۷ سل روط یرومسی ک نالب هدنس هم : لعاط لبطا فرح و اهدح واهریفش واهف رط یا ةفسلا فرح لء دم دوو

 أ
 أ

 ودی فورح و فرح و ردقو یربظن ی ربع ندنسهلک للط و لط كنو و هدننز و بنع زولک ف

 لوق ىلع روند ه هان و ا اب هح ازسلج و نوچ عيد دلوا عقاو ہدنرافرط كتاک یک ےجو فلا رونلوا قالطا هن ر

 هدیکل وا یکیا ةیظع وا و ةماض یا فرح ةقان لا روند هنک وب یمهثج دوخاب دنل وزهم و قا

 0 هنر هدندالب علس *هلمبق و روند هنلو وص فرح و ردشف وا هبیشت هنس هت كخاطهدهچ واو هن رانک كتیشرپ

 هژرش رعت لعف ال سیل یتعل ءاجام فرح هدنحالصا نوب وعو ردرشلبای ندشاط هرف هکر ديما هرانم هايس |

 | رابارهش (فرح قاتسر# ردطوسپم ەدە ˆ وغ بتک یلیصفت رددساف یسادعام كف رعتوب ردهلک نالوا فّرعم

 هتل ادعي نم سانلا نمو  ىلاعت هلوق هنمو ردلعتسم هن انعم بولسا و هجو فرح و ردهیحان ر ندیسیحا ون |
 | یا هرما ىلع یو وا كشلا ىلع وا ءا رضلاالءا سلا یلع هدبعب نام و دمو دم را

  ترسمو تم تعب راردا تدابع هرزوا دحاو هجو ه یهلا هاکر د یراضعب ندسان نع ر انکم ن دلا لخد ال

 وکر ار رز و ا ددرت و كش دوخاب رازطا تدابع هدنراقدل و | راح ود و هصخ بودا تدابع هد وا ۱

 ۱ لوبق ندرک بیز ی قیتح دوبعم تی دوبع و لوخد همالسا ند قرهلوا هرز وا بلق ناتو رطاخ نیطوتو | 1

 هداروب برعلا تاغل نم تاغل عبس ىلع ىا فاش فاك اهاک فرحا ةعبس ىلع نآرقلا لزت ثيدلا فو راز
 هسخو ردتفل هنوکی دب یبک یراتغل لیذه و نزاوهو نع و شرف ندب رع تاغلدا رم هکر دیعج كفرح هک فرجا

 وانه دنا یو ےرزوا هجو هدا ز د وخابن وااب ید ردقنره رداکد دام قمل وا هج وید هدهدحا وفرح |

 ندتعپاب هنج وا شبا هکر دهننسلانعم كاا راکو تسک فرح و ردکع د دوحوم و روشنم هدم رکن أرق عبس تاغل |

 فرح لاق ردهنسانعم ثمر وچ اکر یاهنسلرپ و تک اقا نیا باب ا افرح هلابعل لح را فرح لاق ردترابع

 بابلا نم ةفرحاهنیع فرح لاق رد هنسانعم كمك همروس هزوک هل كتان ( فرا )فر هادا کر
 هلام یف فرح لاق ردهنسانعم قلوا فلت یرادقمرب بوارغوا هتراسخ یلام كن هکر و اهلع اذا درا |

 ردهنسانعم قل وا هغ رالاو قل را هباحرب ردم ردصم هدنن ز و سلح (فرحا رز "یثهنم بهذ یا لوهصلا لع

 فرح فرح و ردطاصهد هنیهج وهدن و نیم وفرصمیا فرح هنع لام لوقمتهنم و رول انسان |

 لا یک هاکتفرح زا نه رون د هل یغید ر وپ بولبو یعیدنرو بوشا بودا راک و بسک امنادكمدآرب یک کک

 مان شا < بح هلی كنا (ف رطا فرصت و بلقت و هيف فرح یذلا هعض وم یا هفتو هفرح اذه |

 نسح و لهس نت یسومو یدجو یردو هللا دبع نب نچ رلادبع ندنیدحع ردهناد یراکدىد ن و کردیم |

 هل رسک و یعص كناح روند ید هف رخ اون اوو فرح و ردراب :وسنمهنعبكت [نویفر لا نوودادغبلا رفعجنب ق

  یرللوا لصاصبو تخ دیو مورع كنىرب ندرلنآ ییعب + هتلیع نم ىلع "شا مهدحا ةفرط < رع لوق هو [

 | ههشیپو هتعانصتهج نال واقزر رادم هل مسک كناح (تفرط اار واک ل قنا و "دشا اکید زا ندنرلل وا جاتحو ريف |[

 تیر هده راک و لع یکیدلیا لاغتشا یاد كمدآ رپ اقلطمو یک یراتغنص لی وا و تطایخ و تباتک روند | ۱

 | ید یسهلوقم كکن وزب و قلقواقلاط و قلز اغ سپر ول وا فرصت و لئام اک | اٌماد ار زا پوټلوا قالما نارا ا



 ول 6و هدقدلوا شکناح هتسخنالوا ش شا رف بحاص یصیصخ هفنارارپ دهن« فتح تام هسلیا تافو

 هن راکدتا لی ردا ج ورخ ندنسهراب كح ورح و ندنفناج ور كضد رم رابع دوخاب ردا بح یاضق لرهر و
 هنسانعمهتاما ندینات باب یراضعب و ردبهاذ هنغیدمل وا فرصتم لعف ندن و نو وغل رب کا ا د حراش +ردبم

 هرز وا تب ردصمیظفل فتح هدرلن ذوب و ردلیلق ردکم د هغ فتح هک یل وق هيف فتح كفا ۇمو رایدلیا !تیاکح یدورو

 دفتح ةر لاقي رول وا فص و ةغلابم رزوسق نالی هدننزو هرغ (هغتخا )ا د هفنا توم تام رد وصنم

 سرافو هاشرد ورم نب میر ا هکف ملا ن فتح ردندباقل هدننزوریبز (فسلما) ةلدع ءأرما لا اک |
 كنار وكناح (فف زنا إل ر دقو ر عم YE هل وعجن دز نن فتح و هدننزو رفعج رد فتنح لوق ىلع رد روهشم ۱

 رول واردصم هفربح و ةرج و ةنوشخ یا ةف رح هنیع ق لاق روند دغلل زف و هکلدرمسنال وا ض رام هزوک هلرصف

 هدننز و حرحدن : ( فزیصلا» هععز اذا هعض وم نع هفزبح لاق هنسانعم قعص رص بو الغ را ندنرب ی هنسنرپ

 هلینوکس كن هثلثم یا و هل رک كناح (فثلا) ددبن اذا یدبنم فرحت لوقت ردهنسانعم قلغاط بولیجاص
 نوزواهدننز و روفصع (ف ورحطا) روند هراب قرق هکردتفل هدنراظفل ثف و ثفح هدننزو فتک (فذط الو

 قر هل وا زس ریکس و زسجاغا هکر دیعج كن هفح هلی كيج وكناح ( فعال رد دآ كج ور وب ند هج رق ولقایا ۱

 بقعال و بشخ هيف سیل داج نم سرت یهو هتفصگ هاقنا لاقسرارونلل وق رابعهکر وند هناقلف شاز ود ند رد نامه
 | روند هلاهسا نال واندهمخ هکردتفل هدنظفل فاع هدننز و بارغ (فاحا) هنسانعمردص رونل وا قالطا هسکو کو

 ۱ هدنز وربما ( فيجا دتمزهل لص ایکتشم یاافوحح هتدج و لوقت روندهمدآ نایرغآیزوت ینالوف(فوعحا)

 ۱ لاق ردهنسمانعم كلبا رامتخا نویسم یدنک ییهنسفرپ هدننز و لاعتفا (فاعحالا) روند هنسبملروق نرف

 | ادا "یشلا فهحا لا ردهنسانعم نرکج بويل وط هنف رط یدنک ی نەن نسل رو و دصلحسا ۳۳9 یشلافهحا

 | ( فجاحا) هنع اهفلظ اذا اذک ۰ نع هسفن فعحا لاق ردهنسانعم كما عنه ندکلشبا هنسار یه و هز 2

 | هرز واهض راعم اباد و الئاقم دا بعدا یا افجاحلبقا لاق روند هر واکنج نالوا ولرپس هلیس هين لعافیس

 ۱ لاق رد هنسانعم قالق عرتضت و زابن هدنن ز و لاعفنا (فاسحالا) ض راعمیا فجاحم لحر لاق روند همدآ نالوا ۳

 ۱ یرانک روند هب ةن شغل زود ینارطا هدننز و ج رحدم هلبا هم لاذ (فرذهلاإ عرضت اذا لج را فا

 | كنالترص هد ز و ج رز( فرذح ما ولع یا فرذح ءانا لا روند هباق ولط و یکیرلقن رط راوط شفلرابقا

 | رونید هب هنا ا را قوم هدنشساب مهر هدنزو 4 نھ 9 قب تک

 i هفذح لاق ردهنسانعم نر هلن وکس كلاذوا یف كناح فبل ىش نعي رفظلاةمالقوا

 یب هچ رادقمر ندرلب و و ندلاعص و جحاص و ردندن و یر ریبعت شفذح كن وف مص هطفسا اذا یناثلابابلانم |

 ۱ هف دلح لاق ردهنسانعم ق 71 یاننکاد هب هسکر و هذخا اذا هر عش نم قذحب لاق ردلیتسم انعم كمردیک

 | رد هنسانعم كم روب قرا اقص قیص ی برام دآ لوق ىلع كم رو قرهدان وا نچ و ییرلناب وا هامر اذا اصعلاب

 | فذح لا ردهنسسانعم كمرب و ششخ همدآ ر و هوطخ ینادن وا ها تب رم بشم ق فن لا

 مالسلا فذح لاق ردلهعتسم هنسانعم عا رفت و رق بوم از وا یو مالس و اب هلص وا اذا حب اجانالف
 6 تک نالا NEE هوم ناش و نوک هدننز و هسانک (ففاذح 2 ه لوقلا لطب مو هففخ اذا

 هدننز و هرم (هفذح) ماعطلا نم یش یا ةفاذح هلحرینام لاق رونلوا قالطا هکجهب هچرادقمر و روند

 ( هفاذح) ردشلیا EE ینو فلوم * روند هنوتاخرودو هدننزومزمه (فذِ)ردیعسای مرُف كرفعج ن دلاخ

 | (دفذح) ردندنا نابف اذحا فسو انا قعما و دم ندنندح ردیعا نطب ر ندنس هلبف هعاضق هدشنزو همام ۱

 ادزاو لسح نايل. نه ةشذح و دبع نی ةشذح و سوا نب 2 ةش ذح و دیسا ن ٤ ةش ذح تر دال و هدننز و هتنهح

 ۱ راهسک مان هش ذلح رکید قرهبل وا بوسام هەدلبو ˆ دحو با بول وا نما قراب یو ندنس لبق

 ۱ ھور لوش هدنحالطصا ضو رع نف و هیتر اتم قزروند ه:دولوط بارش (فوذح) زدند

 ۱ | هک لوا شلاقیعافم بودیک ن )ند ۇزح نلیعافم الثم هل واش دبل وا طافسا فیفخ باس ندنرحا "هکر ول وا قالطا ۱

 ۱ هزاق هدرخ لوف ىلع هشوق سنجر هلنیتعف (یذخا] راد د فذح هکلیا طاقسا ف 3 رونل وا لقن ه وزح نل وعف

 مرز مات شرح هد ضعبلادنع ردص وص هنیال و زا رول وا هدرخ و هايس هکروند هن وبق سنجر و روند

 | رولوا لوک ًامو كچوک هک روند ه هغرق ولردرب و رولوا هدرخ یرلهثج و زل وا یراقالوق و یراقر وق رول وا

 ( نیک ا)



B= :سد ۷۳۷  

 نان یر ءافوج اولزت لاق رون دەر روح یاقازوت وا ر زودت اا کسر وا و

 هدنض را كنموق دامو ردیدآ عض ومرپهدنس هیحان ناعو ردیسپرجما دارم هکرونل وا قالطا هنن راق كناسنا و مطمل ا

 قاعتسر هدنس هکل وا سلدنا و یدنل وا رکذهدنسهدام رج هکهتیدنا ردا تیاج هسک مان راج ینآهکر دیبا یداورب

 تیآ هک هموق یااحوت انلسرا نا هکر ددا عضومرپ هددا رم ضرا و ردیدآ عضومرپ هددن وشکا ةیحان و رددآ

 فولنابرض((فوطا برد ردعض و مرر هدن رايد دعس وهد همام و ردعضومنال وا روک ذم هدنریسفت كنسهم رک

 لهاو رد وسنم اکا فو ارز نب راج ءاثعشلاواو قولا جرعالانایح ندنیثدح ردعض ومر هدهرصب هدننز و

 كفوج هکراردا قالطا فا وجا هن راقاتواو هن راهاکرخ كنیراهدو وو ىلاو یتعی ةن رالاع طاطسف روغ تیالو
 ثالث دارم ندلیل فوج هدنشدح هل رخ الا لیللا فوج لاق عع“ لیالا "یا مالسلا هيلع یبنلا لمس وبشا و ردیعچج

 هلا نرق هلیسهین هشت (نافوجالا) ردیسماخ ؤزج ندلیل نانل وا ضرف ۇزج یتلا ییعب ندلیل سادسا کرد رخآ
 روئلوا قالطا هغل هلنیتصتق فوطا) جرفلاو نطبلایا نافوجالاساسنلاكلها لاقب رونل وا قالطا هجرف
 ییبع هدنحالطصا نویفص و روند هئالسرا نالوا مظع یسیرجما (فوجالا# ةعس يا فوج هنطدق لاش |

 فوحا ءانا لاق وون دنس شیکک و رونلوا قالطا ۱ هب هک نالوا فرحرب ندتلع فورح هدنطسو یتعب ته

 سنجرب هلیفیفص و ددشت كنا ف وجو روند ه هنسن ولنادیمو شیکک دو هدنزو "ینوک فو عساو یا

 ىنراقزسزواشو چاو ةعسا و یا ءافوجولد لاق روند ةو شكك هدننز و دارم 6:0 8
 ۱ ی A | فوع و هب واعم و ةغ راف یا ءافوجترصش و ةانق لاش روند همدان و راسو شماقو

 ذا هم اح ةنعط لاق رول وا فص وه هنعط نال و | شل شيا هنس رتا ك ورضم( ةا ار ددا وص ر هدندرو |
 : ک كيج ( همایلا نافیج رز رولک ف ئا وج یعج ةربعق یا ةا ةعلت لاق روند هر نردو فوطا

 (فثا والرد ربعمهلیناونع اذک فثاجو اذکف ئاج هلتفاضا یریره هکر درسا عضو
 هرار هجروقچ هدنراوضع نالوا حاورا هاکر ارق هدنرلیرجما كناویح و ناسناسفللا فئاوج هلتبسانمو یدنلوا

 مظعلا یافوحلج ر لاق رون ده هک نال وا فول ا ےظع هدننزو فو (فوحا رز رونل وا قالطا هراقجو و|

 ر لاق ردیلباقم تصم رونل واریبعت ق ووق هکر وندهب هنسل شو :یچاهدنز و رظع(فوجم )فو

 | زسکر وب و هلوا شهیچ هیچ بولپرس ردق هننطب قلرقاح و هحالا نالوا هدنراقایا هکر وک دابه اد لوش و فی وح هيف

 هغلاب یراک دید فوح جدو هدنن زو بارغ (فاول ا نابج هلبلق ال یا ف ّوحم لجر لاق روندهمدآ ققروق

 هب ورجا ین هنعط و هب رض هل رسک كنهزمش (تفاحالا) روند هناا كنم راج هدنز و نافوط (نافوجا) روند

 تابلا تفعال وقت ردهنسانعمقمایف ب ور روک ی رر رف ت ابا داةنعطل | هتفجا لوقت رد هنسانعم كلشي

 ةنعطلا هتفج لوقت ردهنسانعم نقلشیا ه ورګا ینه مضو هنعط دوب هدننزو فوخ (فوطا) هتددراذا

 هنا گكنهنسذ رب هدننز و لاعتفا (فاتجالاژو هدننز و لعفت (فوحاا) هف وجا تهلب یا افوح فوجا

 لاق رد ةنسانعم قلو فوجا یریر (تفاصالا) هفوج لخد اذا هفاتجا و هف وج لا ردهنسانعم كلتا ذوقت |

 ىلع فوصسا لاق اک عسنا اذا *"یشلا فاصا لاق ردهنسانعم قالو بو فوجا هدجو اذا ناکملا فاس
 رد ةنسانعم قملآ قوچ ندهنسنرب هدننزو داهتجا (فاهتجالا) ردیعما لجررب هدننزو همام ( هفاهج) لصالا |

 | رول واریبعتهشال هکر وند هنس هثج تیم شقوق هل رسکكيج (ففیحا) اریثک اذخا هذخا اذا *یشلافتچا لاق ]
 هلا هن دم (ففیطا وذ) حارادق و تیلاذثج یا ةفیجا نم نتنا لاق رواکف اجا و هدننزو بنع رولکف یج یعج |
 نفکهدننز ودادش (فایطاردیدآوصرپ هدننب هکم هلا هرصب هدننز و باتک (فایجا) ردعض و مرب هدنن كوب |

 ةفبطا تفاح لاق ردهنسانعم قغوق كن هشال هدننز و فیح (فیطا# هنسانعم شاب .رونل وا قالطا هیچ وا

 ردهنسانعم ققوف كب دوب هدننزو لاعتفا (فامتجالا) و هدننزو لیعفت (فسهلا) تنا اذا افیج فی
 ردهنسانعم ۳ هب رض اذا هفیج لاقت رد هنسانعم قمر وا فسح و تنتنا اذا تقاتحا و ةفیحا تفیج لاش |

 ب دلها ءال ا لصف و عزفا و عزف یا فيجو اذک یف نالف هفیج لاش ردهنسانعم قلدقروقاو ۱

 فورنح لج ر لاق رون د همدآ نایلسب لابع و لها لر هکچ كما بوشلاچهدنن ز وروفصع هلا هبق وف یان(ف وار /

 برعلا لوقت و هلیعط كناح ردف وتح یعج ردهنسانعم توم هلی وکس كناث و یصف كناح ( فتح ) هلابع ىلع داکیآ
 | قرحالو قرغ الو برمض الو لتقریغ نم هشا رف ىلع یا *هیفنا فتح + و البلق» هيف فتح » لاق و +× هفنا فتح نالفتأم |
 هدربیفبدلوا دوخاپ هدنکشود قري وار اتم هلا هضراعوللثم قرج و قرغو برضو لتق یعیزسا# مدآرب عب |

(a۳) * ی * 

 چک دلمه ءال | لصف جم



 هشت س

 زسشاب و ردیها كشوق فورعم رو هلوا شل وا عطف یراقابا و یشابو جارخا یماشحا نالوا هدنسبرجما |
 هنس هعطق كنهنس ره و روند هنسهچراب كما یروق زسقناق هل رسک كيج (ةفللاا) روند همول وط زسقایا و

 رونل وارببعت یعاحم كل هکروند هنیرب نالینوب هحاراو هنشید كلقو ةعطق یا هنم ةفلج لاقب روند هنسهجراب و |

 ادر اطخ«یجف ةيارلاریصق لقب بتکی هأردقو ةبيتق نب لسل بناکلا دی دبعلوق هنمو رد جم هل يق كيج
 عي * یطخ داف تلعف لس لاق اهنعا و كتطق فّرح و اهنعما و كتفلج لطاف كطخ دوج نا "بن تنک نا 0

 هلا ق هصق عاج رب هکیدروک یی هبیتقنب لبس بلاک مات دیمطادبع نال وا لثم برض هلتعار ندهوما ناود تاتک

 كیا ر د نودل والزوکتباشکرک الس یا هکیدبدهدننعط هی ر ردنا روهظ ش وخان و انف تیاغب یس و زای و بوزاب وزاب

 غیدل وا لماع هللا هیرتوب لس نسهیلبا هل رح ندنفرط غاص یتعطقو بوئوب هجولتاو هج وزوا ینغاج كلق
 | نالیسکنوجما ناشن نده ود هدننز و هفرخ (ةفلطا) ردشلنا لقن ود یدل وا فیطل و بوخ مطخ دهب نم هلربسح

 فلج لاق ردهنسانعم قل وا شارتان وقلت هسک رب هدننزوهمارک (ففالحا) وهلنیتصف (فلط ۱ روند هب یرد

 هژغل وا هدرخ كب یراب وت هکروند ه یک لوش فلج و ایلج ناک اذا عبارلا بابلانم ةفالجو افلج لجرا
 با غ (فالطا ) زدیم اف هن وکر ص وضخ هه ود هکر دتفلهدنظفل هف رجهدنن ز و هرم (ةفلا) هل وا زار هشبا

 كنیتس داب كم وکه ل رسک ك ن هزم (فالجالا) رونده هغ وق لویهدننز ویرابح (یفالطا روند هغچلابهدنز و
 | (فليلا) هجا سأر نع فالطا ىح اذا لجرلا فلجا لاقب ردهنسانعم كم ر دیک ب وریض یروماج ندنغآ

 هل وا شلیا اله هابتیتسیئاوم و با ود یفیدل وا كلام مایا قلقار وق و قلتیق هکروئد ه هک لوشهدننز و مظعم
 یرارب ضعب ندننناوج و فارطا هکروند ه هنسن لوش و هلا وماب نونسلا تبهذ دق ناک اذا فلحم لجر لاق

 هس هچرادقمر ندنآ هکروند ه هنس لوش و دبناوجنم ذخا دقناک اذا فلح “یش لاق هلوا شفل ۲ بولی ریص

 شوم وا ود كسان هنس یا روق هدننز و ل عشا (ضیلصتا) هبقم هنم ثبق ادا فلج ی لاق هل وا شلاق هیق
 قلتيق هلبصف كفاك لو لاومالا ةنسلا تلصأتسا اذا افلح لك تفلج لاقت ردهنسانعم كلثا هابتو كاله

 قلتف و قاروق ندا كلالها و انفا ییشاوم و لاوما نوت ردیعج كن هغیلج هل كيج (فلطا و هدننز و نفس

 هلیص# كمالو كيج (ةافنلل اإ اهبهذتو لاومالا فلحت یا فلج و فلجو فئالج نونس لاش روند هرالب
 ول هدوک یرباو نیلاق هدنن ز و طب الع (فدانطا ةف مدا ال رافق یا ةافتلح ماعط لاق روند کج هب زسفناق

 | رع ناکاذا فدانج لج ر لاقت روند هب هسکنال وا ررو قرهدان واییرازوما و روند ههودو هناسنا سشقای
 قان لاق هل وادنه ون" وز وم” و ول هق را هکرون ده 4 راج و ه هقانلوش و رون دهرودو ولهدوک ن لاق ویشم اذا تک

 دوعق( فونلا إل و هلنیتصف 6( فنلا) 5 را ام فصوت ال و ةفدانج ةما تلذک و ةربهظ ةنيم“ یا ةفدانج و فدانج

 ] ادا مبارلا بابلا نم افونج و افنج هتیص و ف نالف فنج لاق رد هنسانع روج و لیم قعاص ندضوط هدننز و

 | هکلیرک انال وا هرز وا هجو قلوا لدتعم هلا یلعینایرب و تاکوچ هب ورچ ا یناب ر كسکو که دند فنج هکرایدید
 هل مک كنه زه (فانج ال ا) رخ الا لادتعا عم هماضهلا و هبقشدحا لوخد روزلاقوه و فنح هرق لا روند

 هکیدبد راضعب و لدع و لام اذا نالف فنحا لاق ردهنسانعم كلا لودعو لیم ندضوط و ندعح یدو

 1 هدکلیا لودع و لبم ندفح الطم فانحا و ردص وصخ هکلیا ل ودع ندعح هدننعص تسص و قضات فزح

 ۱ ررکح ف افنح هفداص اذا االف فنحا لاق رد اخف قلو لئام ندعح یهسک رب فانحا و رل شم

 | كنسکوکو قانع لئام یا فنجا وه لاق روند ه هسک ندا لودعندقخ ردفص وهدنزورجا(فنجالا]

 ] یرکا یلبو ةعضهنم روزلا قش دحالخاد روا زم یافنجا لجر لاقت روند همدآ نالوا بلکه وری

 هب یشکنالوا لئام ندقح عیبطلاب یبلق هدننزو ربثم (فنجما) رهظلا یا یا فنجا لجو لاق روند همدآ

 ناپ روب ك رهدبا نالیم هصشحاف بونلاص هفرطره هلبعض كيج (یفانطا) لئام یا فتح مصخ لاسقب روند
 ندابحا و لها هدنز و تاتک (فانلعا) لم هش لاتنع یا یقانح لحر لاق روند هن د سک نیدوخ و ریکتم

 هدنزو را (ینطا) وهدننز ویزجب (نا) هلها باج ف یا حق ف انجب ین لاقت ردهنسانعم فرحا و لی
 | یکی م و كني رهوج ردندآ وص رب هدندروب یمهلبق هرازف هدننزو ءارجم (ءافنطا) و ردزناج هلبرادم كراغلاو
 | فوخ (فولا) لیامتاذا هق رطنع فناحت لا ردهنسانعملیامتهدننز و لعافت («فناحلا) رداکد یدآ عض وم

 ( هدننزو )

۰ ۰ 

۰ 

۱ 
 <فلطا) و هدننزو ناف (فئاللا) روند هناونانو لوزهم هلیسهین لعاف مسا (فلصلا) روند هبدنس

 ۱ رلصعب و دنع لدع اذا یتاثلا ابلانم افونح فئح و عبارلا تایلانم افنح هه رط نع فاع لاسو راحو لام



f ۷۳۵ = 

 هلی كيج (تفطا اضعب هضعب بکر یتح فنعب هقاس اذآ منلا فجفج لاقب ردهنسانعم كمروس هلتدشو
 یورو اهلک یاهفج مسقت یتح هينغ یف لقتال سابع نبا لوق هنمو ردهنسانعم هلج و به و روده هغوق كوي ۱

 یفجروموط لوق یلع هنغ وحق كنکچپ امرخ هلرعط كيج ( فج ) ال وا شیلا ةعاج ىلع یا هتفج ىلع ےسقت تح
 ند دیشخا نالوا رصمریما فج وهل وا زفلغاب یرغآ هکر وند هباق شلز ود ند رد و روش دهن راز ها نای روب
 هل وا شل وا هدنزرط هغوق بولیسک ندنسهتروا هکروند ه ه رق یکسا لوشو ردیعما یدج كن هسک مان نط

 با رح روند هدس نال وا لئاح هدننب هلبق هلا یلصمو روند 4 ینافریپو روند ههطاوق شلو وا ندنکو ک امرخ و |

 ب وروک ی یشاومو "با ود و یکن اج دابو زوج شاو وا روند ه هنس ق واق شوب یجا اقلطم و یک یراو د
 هلق كيج (نافطار) هم میا لام فج وه لاق روند همدآ ندا ماقهآ نسح هنحالصا و رای بودهزوک
 هدنن زو ربغلا بارغ (ریطلا فافج) نوچغیدل وا ریثک ی راتعاجج رونل وا قالطا هم هلبقرحم هما رکب هلیس هینب هست و

 روس هل یا ردلقشم یعضاوم ربطلا ةرثک دهن هکر دعسا و عضومرب ضوص# هن رل هل هلظنح و دسا ۱

 شلغاط هدننزو همام ( ةفافا » روند ه هنسن شل در وق هلبا لع هدننزو باغ ( فافطا ال ردهدزنابز هدهللا |
 باح (فافطا)و هدننز ود وعق (فوفطا) روند هغلت وایروق هدننز وریما ( فیفا روند هب هو و هغلتوا
 بلا ضعت و یناثلا بابلا نم مسکلاب یا "بدنک فج تددک بوئای تففج لوقت ردهنسانعم قع روق هدنزو |

 دف دف (فجفا) تس یا افافج و افوفج عبارلاباسبلانم "شدت تششیک فج تففج و ثلاثلا بابلانم
 یمرکد و ةد دش یا فجقج ځرلاش روندهراکزورددش و روند هض را رییکسک ی نابل وا ظیلغ یغاریوط هد زو 5

 ربدتسلا عاقلایا فصفج ضراف اولزت لا رولوا نددادضاهلکغد هرب هبکنا قر واو روند هبهوا شیکک |

 كمدآرب هدننز و جاج (فجافطا راذهم یا فج ج لجر لا روند هصصشوک واب قاشکی و ةدهولا اذکو [
 هکر دیک رب هدنزرط هرز هل رسک كنات (فافصلا ) كسابل و كنئیه یاكفجافج یبا لوقت روند هنسابل و یه

 هدیکرتو ناوتسکر هدیس راف نوچ ا هاقوند رحتال [یتیرادوج و رریکر اروالدضمب و راردیک هرات هدننوک كنج |
 هيا فافصلا سبلا اذا سرفلا ففج لاقت ردهنسانعم كمردیکفافحت هنآ (فیفصلا) زرد رعت مو لاقوج |

 قمت روق یهنسن شاي هلیصف كنات فافحت و فیفحت و برملا ف هیقیل ناسنالاو سرفلا هسبلی برحل هلآ یهو
 یسهطرموب لوق یلع كغکلس شوق هدننزو لزازت (فجفجتا) هس اذا افافحتو افت هففج لاق ردهتسانسم |

 شفتا اذا راطلا فجفج لاقت ردهنسانعم قءادلق بوبانوا هوا یرب لرهیرو بورك ییرادانف هرزوا

 نکل بوی روق هکردهنسانعم قلوا هدنلکش شعروق هل اف هنسن شایو هیحانج اهسبلا و ةضسلا قوف ره وا

 هروک دننای كحراش » یدن هیفو فج 7 لتا ذا بوئلا فجفج لاق ردنرابعندقل وا كانت هج رادقمر زونه |

 كمروک هروخ یرویس یعاعط نالوا هداق هدننزو لاعتفا (فافتجالا) یدا ففص یصا كنس هک فعفح
 یتغوبق كن هنسنرب هلیاوکس كمال و یصف كيج (فلجا) هیلعام یا اذا ءانالا فام "فتجا لاق ردهتسانعم |
 بورویس بوریص عو كن هنسف ر و هرشق اذا لوالا بابلا نم افلج *یشلا فلج لاق رد هنسانعم قم وص |

 ر و هب هر ذا فیسلاب هفلج لاق ردهنسانعم قمروا هلق و هفرج یتعع هفلج لاق ردهنسانعم كمردیک
 (فولحا» و هدننزو ریما (فیلطا) هلصأتسا و هعلق اذا هفلج لاق رد هنسانعم قمر وق ندنکو ک هما یه هنس ا

 رونتلا هقرحا اذا فولح ريخ لاق روند هکمتا شقای نورف ینیزو فولجمو روند ههنسن شات وص یوق |
 رول وا ولم هلارل هنادهدرخ یکی راد و هیبشهدیلپیرلقا رب نالوا هدن راج وا رب هد رار لهس هکر ديما ت وارا فیلج و

 لاعتفا (فالتجالا) رک ذیساک یک فلج روند ھه هسک زسقشقاب و قلصت و ردانیعست بوب ار تیاغب نم را ول
 (ةفلاطا) هلصأتسا و هعلق اذا *یشلا فلتجا لاق رد هنسانعمقمرب وق هرز وا لاصیتسا یهنسنرب دوب هدنلزو

 هب ورجما و محلاب دلل لا رشقت یا ةفلاج ةحجش لاقب هلوا شمربوق رارب هلا تا یبیرد هکروند هنفیراپ شاب لوش
 ندا لالها یب یشاوم هلم ابو فوم ا لصت مل اذا ةفلاح ةنعط لاقت ردیلباقم هشاح هکروند ه هنعط شمال وا دقات

 جدو هدننز وهنیفس 6 ةفيلحا ) لا ومالاب بهذت تناکاذا ةفلاح ةنس لاش رول وا فص و ه هنسقلقاروق و قلق |
 شارتان قلصت زسقشقای یک فیلج هل رسک ك ج (فلطا) روند ه هنس قاروق ندا انفا یب یشاومو با ود

 ثكیوک, قیرقدوخاب هوک شوب لوق ىلع هنسانعم "ند رون ده وکو فاجیا فیلج و فلج لج رلاقب روده هسک |
 لوق ىلع روند هکشا سباب و ظیلغو روند هنجاغا امرخ ثاکرا و رولاق هدنزرط هبلع كوي هکروند هنسیغاشا

 هکروند هندسج نويق شلزو یسرد لوشو روند هغاق هناقو روند هن رانک كکما دوخاب هكا زىسقتاق



 ا و ۷۳۶ و

 | روند هنغبریق كما و روند هلاسموف یکلوبیدازوآ نوزوا هلسکكيج (ةفرطا) رونلوا قالطا هب هغوق و

 | ندنفلیوا كنءهودو رددآ وصر هدهماع هفرج و یدنل وا رکذ هکروشد هنتمالع هفرج هدننزو هفرغ (ةفرطا

 | هلا هناشن یرلکدند هفرج نانل وا رک دذ (فورحلا )رول وا تمالع هلت غبن هرز وایغنلی وا بوب وص یی رد رادقمرب |
 ((فرلطا )روند هنسپاپ كتابن ما ینافا دوخاب ريحا یرلکدید طاجهدنن زو ربما (فیرطا رون د ه هود شفلناشن

 ردزز اج هد هلی كيج هدنو رون دهر نالوا نماضوایوص لیسو روند هننزوب چرا هلدروآ هدزغا هلن رسک کج
 مهارا دجا ندنددح ردعضومر هدنع و ردعضوم ررب هدن رو هندم ثالذک هدنرف هکم هلعط كيج (فرج)

 راب هکر وند هرب یعیدزاق یب وص لیسو رون د هنلاب كغاط نیچلای فرج و ردیدآ عض ومر هد همام و ردنداروا "یفرطا

 ضرالا نمهتف رج و لویسلا تاك ام وهو« راه فرج ىلع ن نالف *لثلا هنمو ر واكف ارجا ىعج رونل واریبعت

 ره وج (فروطا) هدننز و هرج و هدنزو هبنع رد هف رج یعج رون دهر یراکدتاریبعتراب ج د و هلنیتعص ( فرا ))
 هن وص ليسن روت وکب ور وپس ناکه نکو ا ور ون د هریکر اب نیکشا ورون د هنککر ا كنش وق هود ور ون دهراجهدناز و

 یعارلافرجا لاق ردهنسانعم قمت الت وا راقلت وا شمش راص هن رب یر هه ود هل رسک ك ن هزم (فارجالا ل روند
 6 فراحا)) ف ارج لیس هب اصا اذاناکلافرجا لاقت ردهنسانعم قما غوا فارج لیس هر ر و فرا هللا یعراذا

 لاقت هیلوا تکرو امن هدنلامو بوطاربخ رک اطا هکروند همدا تخ دب نوش هلیس هی لو عسا

 هکر ونلوا قالطا هراوط لوش هلیس هی لعاف مسا (فرجلا و هلام یغیالو اریخ بسکیال یا فراح لجر

 لوزهمو هنعس ةماع تبهذ اذا فّرصم شیک ل اقب هلوا شلاق لوزهمو فیح بودیک یرثا كل زوعم ندنندب
 6 ةفازطا و ( فازطا رل ابرطضم الیزه یا افرح نالف ءاح لاش روند همدآ مادنا ناشی رو برطضم و

 هغلآ هلمتهج هلئاروا هليو سدح زسلیکو زسنزو یهنسف قجهنلوا اشا هلئالث تاکرح كيج

 ((ةفز اما ان وزوموا ناك اليكم ردقلا لوهحیا ةثلثم ةفازج و فازج عب لا ردي عم یسراف فازک روند
 |ةفزاحم عسلا ىف هفزاح لاش ردهنسانعم قمتاص بولآ قفتا امثیک زسلیکو زسنزو هدننزو هلعافم
 ۱ هقیش نانل آ هلهجول واو هارشو عب نانلوا دقع هلتهج فازج هدننز وربما ( فيزا  سدحاب هلماع اذا

 كعلا اهبداصت ةكبش یهو ةفزحلاب كعسلا داس لاق روند هنغآ قلاب هدنزو هسنکم (ةفزحلا إل روند
 ۱۳ تک یع یدال را هرو روبص «فوزفنا) هئسانعم دایص روند ه یبوآهدننزو داد (فازطا)
 | 4 یک و هنویق كولبر و ه هود ولبرب هل رسکكيج(ففزطا) اهتدالو دح ةز واج یا فوزج لماح لا روند
 | هاتشا اذا *یشلافرتجا لاق ردهنسانعم قلآ هلیق رط فازج یبهنسئرب هدننزو لاعتفا (فاتجالال روند
 | كيج فعلا دقن اذا هيف فرح لاش ردهنسانعم كلتروکوا یهنسنرب هدننزو لعفت (فّزصلا) افازج
 یتس هلوقم جاضا و هعرص اذا ثلاثلا بابلانم افعج هفعج لاق ردهنسانعم قلاچ هرب هلیلوکس كنيع و یف
 ۱ روند هب هشوت وداز نالوا یرادقم كجهت بویمرآ و اهعلق اذا ةرهلا فمج لا ردهنسانعم قمر وق بوکچ

۱ 
 ۱ ردهنسانعم قمر وق بوکح ندسد ی هنسارپ هدننز و لاعتفا (فاعتحالاو هع رص اذا هفعحا لاقت رد هنسانعم

 (فاعلا]و (فعالاإ) تعلنقاف اهعلتفا یا تفعحاف ةرحثلا فعتجا لاق ردع واطم ندفاعتجا (فاعحنالا)

 ( عج )فاح یا فاعجو فعاج لیس لاقت رولوا فص وهن وص ليسن روت وکب وړ وق ناکه نکو ا هدننز و با ض ۱
 فقذح ینهددشمیاب روند عج یخ دهدنتبسن ردهریشعل ادعسن عج هکر دیعم كن رد هلبق ر هدنع هدننز و جبر

 هدنعا صم#* اهبفعح لیخاخ را دو * وبسا لاش مان یلھاب رجا ناو هل قالا تبس یاب هر هرکصادر دقن و

 لر اف و یعص و ىح ل رایج (ففحا )و( فل ار دند هم وق رم “هل بق هکر دقج هل وا یاسر دارم ندنظفل "عج عقاوا

 ددع وا مهنم ةعاجج یا ةفج و سانلانم فج ءاج لا روند هیثک د دع لوق ىلع هب یناسنا تعاجج هلبد دشت
 شدنح زر كالا هفح و اعیج و ةلج یاءدحا و دفح اّواح لا ردهنسانعم هلج و به هفح ورشک |

 تویلپ وط ی هنسار فح و هرب ره یا تک وا فح تعع» لوقت رو ه وتلروک نالوا رداص ندنرتکرح و ۱

 هلزاز ( ةففمجلا رز اهباوبهذو اه و عج اذا ل والا بالا نم افح مهلا وما موةلا فج لاقت رد هنسانعم كمروتوک ۱

 رد هنسانعم تار و هسح اذا هقفحم> لاق ردهنسانعم قموقلاو روند ل ر یکی دون هدنزو

 لاق ردهنسانعم كمردن ود ورک یرهود دارا ىلع هلفوخ تراغو تهثو هاعچع اذا "یشلا نیمج لاق

 فنع وصعص دنس هج رذ كعب و بوش رک هت ر یرب یراراوط و ةراغلاةفاخحم ةلعلاب هلبا در اذا لج را فج

 (هتدشو)

 : . [ قو قلاح هر یدو هل رسک كنهزمه (فاعحالا) هيف لضفال یذلا توقلا یا فعج یوس هدنعام لاش |



 | هنوز روند هشوگ ې 1 رف یدانق(فوسصا) دن راق یا نیا ساب لا ریون هرز رج رک ا

 | یراچاپ و امهریصق ن ا فوم لجر لا رونلوا قالطا نییکنا فود ماا ی ی
 (قادجا) ا و یصق كيج (افادجا راک ال عوطقم یا فودح قزلاقب رول وا فص وهمول وط شلسک
 زون دهرا نم ورق هانیتصف (فدجلا )نوچ يدنلا بونلو رونل وا قالطا هی هل اه (ةافا دال وءدنن زو یرابجت

 0 لوق ىلع نايل اروا بونلقابق یا ندناب ورشم و ریدآ عض ومر و ربعلا يا فدطا ی هعضو لاش ۲

 ۱ ندا لک ۱ یا رددآ تابرب ص وصخح هنع فدعت هکید و راضی کم ول وط قچآ یزغا روند هب هتسف نایغلعاپ

 (فداحا) روند هنسهلوقم كاشاخو راخای لوک نالیتا ندناب ورشم فدجو رول وا یتغتس ندکیگآ وص
 | هدنزو ءارج (یافدجا )روند هرودو (فدجالا) ماهسلا یا فداجلاب هامر لاقب,روند هراقوا هلی كيم |

 ۱ ناف (ةفدجال “ىش اهنذانم عطقدق تراص اذا ءاف دج ةاش لاشب روند هنویق شلسک یرادقمرب ندنغالوف |
 | (فدجا) ودعلا یفتوصلا و بل لا یه و ةفدج تعم لوقت روند هب هناعش و هسس ندا روهظ نکر دیک بوشوق

 | هلا هل یاح ردثدحا دوخاب هل هثلنم یاث رد ثدجاوب لوق ىلع رد دا عض ومر هلی تلاد و یھ كنءزمه |

 نارفک ( فيدحاا )ل اوبلج اذا موقلا فدجا لاقب ردهنسانعم كلا وبغ و قلغج هل رك ك نەرم (فادجالا) |

 ود ردقو م هنسن رونلوا قالطا لامو کد تالام ه هنسنرب و بودا لالقتسا یب یهلا ناسجال وف ىلع كما تهت
 ىل سیل لاقو هللاءاطع لتنساوا منلاب رفک اذا نالفب فدج لاش ردهنسانعم كلعا كلر وكمان هنا راکتا

 قیضم یا شيعلا هيلع فدح هنا لاق روند ه هسک نالوا راظ یکل رد هدننزو مظعم فا یدنع سیلو

Êهعطق اذا یناثلا بابلانم فذج هفذج لا ردهنسمانعم كمك هلینوکس كن هجم لاذو یف كج (فذجا)  | 
 كنهسک رودو قراتا قیص قیص یرلعدآ و ع رسا اذا راطلا فذج لاق ردهنسانعم قجوا هلتع رس شوقو

 (فاذجالا ) وطنا ترصقو راصقلا ةيشم تشم اذا ةأرلل تفذج لا ردهنسانعم كم روب یک یشیورو ۱

 راطلا فذحا لاق ردهنس انعم قجوا كاج شوق هدرانوب هدننزو لاعفنا (فاذمنالا)و هلیرسک نهم و

 تقذجا لاق رد هنسانعم كعرو یکی ثیورو رود قرابا هضنف هصیق یراعدآ فاذحا و عسا اذا فذجاو

 روچد کڑی قیاقو یک (فاذحلا) روند هنس هلوقم مولوط شلسک ی را هچاب (ف وذحما ) تفذج نعم ةأرملا, 8
 ام روت وک. ب وروسییع و كنهنسنرب هاه( ةف راو هلیکق كيج ( فرج ردف هلم لاد هدنس هلچجك رتو 9

 | هذخا وا ه بهذ اذا لوالا بابلانم ةف رج واقر ج هفرج لاش ردنا لآ یا لوق لعا

 | قطانو تماصفرجو هه اذانیطلا فرج لاقب ردهنسانعمكم روک بوریص نس هل وقم راقو روماجو اربثک اذخا
 | اخر و بصخ قالوپ قلزوج او قطانلا و تماصلان نم لال اوه و فرح هباسحم خیال فرج هل لاق رونا وا قالطا هام ۱

 | لوق یلع روند هنر وق ريج ا یراکدید طاجو روند هغلراچو هغلتوا شع راص هنر یربو ردنا
 | ەەن هجالا فات یمادنا دوخاب یول فرج و ردهدنزو یراکس ینافاو روند هنسا روق كتاب یراکدد یا | ۱

 | كمر وک قلاب هدرلنوبهدننز و لیفت (ف رعلاو (فیرمتا) فلتخم یا فرج حدق و فرج دوع لاق روند

 | قجهربص قچلا هکر دیفدا رمو هدننز و هصسکم (ةفرحلا) هفر ج نع هف رحم و نیطلا فرج لاش ردهنسانعم

 هلءاش نوعاط و هما توم (فراخا# ردقج هل وا یراکد د لر وکو قریص و ابچ هدب و

 موئش ونوعاطو فراجتوم لاق رول وا فص وه هیلب و تیکن ورابدا نا روت وک ب وروبنس یسان كاذکر ول وا فصو |
 هن دسج اقلطم دوخاب صوصخ هنفلیوا كنءود هلص و یصق كيج (ةفرط) م مولا فزع یا فراج ةيلب وا ق

 هناشن ول ردرپ لوح هبود باک رولیما, کک کج ہلا ال وف لو لب و رولیصاب

۱ 

۱ 
 | بو وروق یکی کر کہ دعب راردا لر همی و روق هرکصندکدلیا لنف بوزو ییسیرد هجرادقمرب ندر را
 | ردترابع ند هناشننال وا هلکمک سيرد رادقمر قرهیلوا ولب ندنرب ادعامندنغال وق كن هود دواب رن ود ههر

 ةفرج ضرا لاق رول وا فلت یمازجا هکروند هضرا نالوا روقچ رقاچ و شقو شنا هلی كيج هفرج و |
 یا فا رج لسل زوج موم لیتر هاب یناکه نکو ا هدننزو باغ (فارطا) دهان یا

 طیشت یکن اتجلوک !یا فارجلجر لاق رون دهمدآ طاشن و شبنجر و روتفی و عاج و لوک ا كيو فا ق
 الصا دوب (فوراا ردیعما یدا ور (فارج وذل رد اج هد هلیرمسک كيج هدنوب : ردیدآ كل وا عونرپوآ ۱

 مّوشم یا فوراح لجر لاق روند ه , هسک زسروغا و روند همدآ دنهط اشنو عاجو لاک نایل وا روتف هدنعبط |
 ردت ناف 0 نارا مار ےھنیا فوراج لجر لا روند همدآ عیشیال سبز جی ۱



 HEN ماتلي نج تکا لوقت روند هماعط یسولط لا دوخاب جوار و روند هنسهچر را قلریاچ

 ۱ ۶ لم یاد ك هک کتیا بلعضوم نالوا نابم كنجاخ ماش دفججوادبلا ءلموا
 بژی قیلاع موق ییسهلسق لبع ونب نالوا دام ا یدبا رارد هعیهم اکا هکی دنا هبرق لني هدفلس |

 | یتعی فاصجا یتع وم و روهظ یاسجا لیس نوکر هاکان بول وا لیزن هروب نم لح هدنراکدتا جارخ ا
 | (فاصجا) رد دآ خاط ر هدنم هدنن زو باتک (فاسج لبج )رد شل وا هیعست هنسج هاکلیا هات قوز یک ول
 | فا رح یا فاحج توم هدساسا هک هت ردقح هل واتوم نالوا هرز وا موع دارم ردع" هکروند هت وم هدننزو باغ |

 | یا فاحج لیسو توم لاقب رونل وا قالطا هن وص لیس نالوا رروت وک بوریص یناکه نکو او ردنوشم هلیترابع
 یثم یا فاججا هذخا لاق روند هنسهضرام لاهسا نالوا ضراع هلمییس ءالتما و همخن و ۶ یش لکب بهذ |
 ۱ ناسا هباصا اذا فوصجت لجر لاق روند همدآ شماغوا هلاهسا هلسیس التما (فوصح ا مخ نه نالا

 ۱ ییدآ ر و هب بهذ اذا ه فعیچا لا ردهنسانعم نیک بنار یانو هل رسک كن هزم (فاعالا) |

 أ
 أ

 هب نجا لاق داس یقعشلعی ك او ةجاطا هترففا یا ةقافلا هب تفحجا لاق رد هنسانعم كلا اوني و ربقف |

 هتاضا لاق زونل وا قالطا ه هیهادو تفآ هدننزو هنسحم (دفسما) هنم اندو هبا اذا
 ۱ ۳ هلقمرپ وا و ا ادا صحا لاش رد ۰ ER HO ۳۹11 بوباق یهنسنر هدننز و لاعتفا (فاعجالار

 ۱ كمروتوک بوکج به یب ومص كن وقف و تالثلا عباصالاب هاچ اذا درثلا یکجا لاق رد هنس انعم قمردلاق

 | دوخاب كنکد هل رب یرب رگ دز و نجا (فحاصلاو هه ور اهآ یار بصحا لاها اف هتم

 | فویسلا و یصملاب اضعب مهضعب لوانت اذا موقلا فحاح لاش ردهنسانعم قمشا غوا بوشارواق هلق

 | خاوصلاپ اهوفطاض اذا ةرکلا اوفحاح لاق ردهنسانعم قعشثوط هبا راناکوچ یبوط رلناین وا بوط و
 | (فاسحا )۰ اناد و هجا ز زاذا هفحاح لا رد هنسانعم قعشفص بوش اش ك هن رب یرب ساب هد ز و هلعافم (ةفح اسم )

 | هنزغآ كنوبق هغوف نکرکچ وص ندویق و لاتق یا فاحح مهندس لا ردهنسانعم لاتفو برح هدننزو باتک
 | ناوه و فا اب ولدلا تف رخت لاق رولیترپ اضعبو روند کلکو ییوص بوناہلاچ هاف نط هج والبر
  نامزید ك وب كب یسهثج هدننزو رفعج لباد یاج خو شرف رم اعرو اه وام تصنيف بلا ف م بیصت

 ۱ هب یدلروخ نالوا هدوقب وا هدنز و ریما (بفیخح مظع لیبن ءا ی دیچ لر لاغر نکو هتک تشع لبو

 | هکل هفلش و هکل هزهوکو هنم دشا وا طیطغ یا فیخج هلو نالف مان لاق روند هننال وا رکنم و دیدش كب لوق یلع

 | رک فی لاقت ردهن راانعم ناج و حورو تاذو سفنو ةفخ و شیط یا فیخج هب لاقت روند هعبط تفخ و
 ۱ هدننزو بتک رد فج ج روند همدآ رودو و روند e قووج و ح ورلایا فرا ةلقث هب لاش و سش یا

 | هلو عاج دق لاقب روند هنسیدلروف ینرف كناسنا وریکتم یا فیض لجر لا روند هصش ریکتم و نیب دوخ و

 | هل وکس كناخ و یحف كيج (فخمجا) رکذیس اک یک فخج رولوا ردصم فیخج و نطب توص یا فیخج
 | كم وکوا هلا هنن ژکاو د زا ندنتردقو ندنسهدهع رول وا ردصمو ردفدامم هدل وا یانعم یکیا هللا فیخج

 |هدنعام زك اب رضفا اذا عبارلاو یناشلاو لوالا بابلانم افیضجو افخج فخج و لجرلا فخج لاق هنسانعم

 هددت اذا انالف فخج لا ردهنسانعم ققگروف هلناسلو مان اذا فخج و نالف فخج لاقت ردهنسانعم قمو واو
 اةرش و ارخف ارخف یا + افسجافحج + سابع ننایلاتفتلا اذارع لوق هنمو رد هنسانعم فرش و رخف اقلطم فخج و

 | فدا ) ةفيضق ةريصق یا فح ةَأ ما لاق روند هیراق رودو هروج وهی هدننز و هرم 6 دف ورم

 ] راق دولب و هعطق اذا ینأثلا بابلانماف دج *یثلا فدج لاق ردهنتسانعم كعسک هليل وک كلادو یف ث
Eكباچ قرهروا هنر یر ب ودانب وا ییربلوق مدآ ربو هب تمر اذا لاب ءامسلا تفدج لاق  | 

 | هديب برض هتدشم یف عرسا اذا كلذو نيديلاب برمض اذا لجرلا فدج لاق 77 كعرو كاج

 ۱ هسکه سک عب » دکلیا عطف یتامغتقلارا قلا را هسک نروس هود لاد ورسو ههغل قدحب هکیدید راضعب و نا وا

 ۱ قم 1 هصیق هصق ینیرام دآ یععق وهآ فدح و ءادخا ق هنوص عطع یا فدج یداطا لاق روند هکلئا تام

 | بونارواد هفج وا شوق شرق یدانق هدننز و د وعق ( فود ا آل هوطخ رصقاذا ىلا فدج لاق رد هتسانعم |

 | 6 فادحیلا) هفلخ ىلا هیحانج د رب هلاك ص وصتموه وراطاذ الو الا بابلا نمافودج باطلا فدج لاقب رد هنسانعم قاب
 | هنم و هیحانح یا هيف ادجم ریاطلا قفخ لاقب روند ناف ادح هنسیکیا رونل وا قالطا هن دانق كشوق هدننزز و بارحم

 هصبق هصیق یرامدآ هلی كج (فداوطا) ردندنو قالطا فادح هنکر وک قباق ویک ینعب ةنیفسلا فای

 (نانآ )



e ۷۳۱ ری 

 قلزوحاو مانلا و تازشلاو ماعطلا ف ةع یا فط ق وهلا ردن رابع ندقارغتسا هععل وزان یک تحار تاوخ ۱

 كفاقو ىح كنا (فقثلاإ) ةعسو بصخ یا فط هيف دلب لاق ردهنسانعم شاعم تعسوو هافرو قالو و

 | لر زوزوا هدص وصخ ره و تسد هریج و راک ریت هسکو هدننز و هما رک (ةفاقلا) و هلنوتحف ( فتا و هل وکس
 اقذاح راص اذا عبارلا و سماجللا بابلانم ةفاقثو افقثو افق فقثو لجرلا فقث لاق ردهنسانعم قلوا انادو
 هدننزو سدن (فقلا و هدننز و ریما (فیقثلا ل و هدنزو فتک ( فقتل و هدننز و رح (فقشلا) انطف اففخ

 ندن زاوه هدننزوریما فیل ور وند همدا ر ز و تسد هریج وراک ریت و قذاح ردرافص و هدنز و تیکس (فیقثلا لو

 هکف یقثلو فیقثو هلنبتصف روند ی هدنتبسن رد نزاوه ن رکب نب ةنم ن "ین ىع ردسقل كن رد هلسقر
 كنا ( بل ادج ضماح یا فیقث و فیقث لخ لاق روند 4 هکرس ولتض وج كي رد هدنرانز و تیکسوربما

 رد ةن اتم عماد نداق ] دوخان قلو رفظاکا دوخا قم وط دوخاب كلک تسار دمدآرب هلن وک كفاق و یف

 "ۍیناودعلاورع نب فقث ردنداعما فقثو هکرداوا هب رفظوا هذخا وا هفداص اذا عبا را بالا نم افق هفقث لاق |
 باح (فاقثلا]) هلابرد بقلوب دوخاب ردندنسا دهشربیخ دوخایدحا "یدعاسلا ةورف ن فقثو ردندرد باصعا

 قو وا مد و باتک (فاقتلا) ةنطفیا فاقث ةأرما لاق روند هنوتاخ لرز یحاص تیاردو نهذ هدننزو
 قارزم یرکا رولوا مسا فاقثو هدلاح و هعصاخ اذا افاق هفقاث لاق ردند هلعافم هکردهنسانعم كعش وکو دو

 | كحراش + رونل وا ریبعت حاصف هکی کی راقج هدل غ وط ق وبچ كن رایق وبچ نت وتالاح روند ه هنس قج هدا و ط ۱
 | ورعنفاقثو حامرلا هب یوسیام وه و فاقثلاب هر یّوس لاقت روند جد ههردنجو هب هنکلم هروک هثناب

 درفرب هکر دیس لکشر ندهیلمر لاکشا فاقثو هدننزو ربح ردفقو لوق ىلع ردن دی اعصا یدسالا طیعف نم ۱ ِط

 ردقت هل رسک كنهزمش (فاقئالا) ردلکش یراکدید هلقع و و ت ردو یلکش ردنرابع نددرفر و ج وز کیاو

 لا ردهنسانعم قق ضغوط یعاررم یرک | (فیقلتلا یل ضبق یا لوهحا ىلع هتفقلا لوقت رد هنسانعم كما ۱ ۱
 رد هنسانعم كليا شراب هدناطف و تقاذح هلا هکر ردند هبلاغم باب هدننز و هلعافم ( ةفقاثمل ا ها وس اذا خرلافقثا

 چا جا لصف رھ و یصف كيج (فآبا) چ منا لصف زوم قذطایف ك بلا یا هتک ةا دن 9 ِ
 قق روق بودلکلب ییهسکرو هعرص اذا ثلاثلا بابلانم افاج هفاج لاق ردهنسانعم قلاح هر هلیوکس[

 اهملق اذا ةرهشلا فج لاق ردهنسانعم قمر وق ندنکوک سافا هعزفاو ءصذ ادا هفأج لاق را
 هرعذ اذا افیثحت هفأج لاق ردهنسانعم ققگروف بودلکللب یعدآر ی دود هدننز و لیعفت «تیها) اهلصا ۳

 اهعلق یا تفاحناف ةرصشلا فأج لاق ردهنسانعم قم وق ندنکو ک هنسنرب هدننزو لاعفنا (فأصالا) هعزفآ و
 روند همدآ حآ هدننز و فورعم («فوحما) رد هنسانعم حایص یج رقیح هدنن زو دا دش (فأط ) اهلصا نم تعلقناف

 یصف كيج فسا )ار وعذمیا اف وع راص لاق روند ه هسک شقروق ندەنسنرب و علاج یا فوحم لجر 9 ۱

 اذا ثلاثلا بابلا نم افعج "یشلا فصج لاقت رد هنسانعم قعوص یتغوبق كن هنسنرب هلینوکس كن یاحو !
 كمردکیر و هفرج اذا "یثلا فحح لاق ردهنسانعم كموروک بوریص ندر ییعوجم كنهسار و هرشف |

 اع هسفر اذا هلج رب *یشلا فحج لا ردهنسانعم قمآ بوپ هلقایا یه هنسن ر و هعج اذا هفعج لاقت رد همان[ 1۱
 ردهنتسانعم قملآ بوردلاط یوآ ههنسنرب و لام اذا هعم فص لا ردهنسانعم كلتا لیمو هیر یخ
 ةرکلآ فحج لاقت رد هنسانعم قت وط بوواق هلناکو چاپ هلبالا یپوط یراق دان واو فرغ اذا ماعطلا فج لا

 (فوح الا بعلاذا ةفعج وافسج ةرکلا فحج لاق یکه فج رد هنسانعم قمان واناکوج و بوط واهفطخ ادا |
 کروند هن هغاوق ويب لوشو رول وا شم بول ريص ینارطا هکر وند مدیرت شلاق هدست وا کو 8
 (فاحج هن بهذت و هذخ أتیاءالا فصح تناک اذا فوحج ولد لاق هل وا یکر رت وک وریص یتع و ك وص نامش |
 هنیهج (هفیعح وا ردیس هنک ك عاش مان جاصملاندب ور (فاحجاوا) رددآ هلع ر هدر واست هدننز و دادش أ

Dir 

 کا لوقت روند هغاب یناص هچ زاب رب هدننز و هرم (تفصجا) ردیسهشک كهللادبع 51 تهو ندناععا هدئز و 1

 ودر ات هد هلبعک كيج روند هنسهبش وص نالق هد راهش وک و هدنفارطا كص وح و هنم ةعطق یا نمسا نم دفع ۱ ۰

 نطبلایف صغلا هبشیا ةفسجا هتذخا لاق ردا ثدحت ندالتما و مخت هکر وند هب هض راع یک وحناس هدکرو 1

 لوقیلع ه وص نالیرتوک بولیکج ندوبق هدننز و هفض (ففحجا) یدنل وا رکذ هکر دهنسانعم قمان وا بوطو ]
 لاق هل وا هرجا باق هکر وند هلن رب هح زا رد قح هیم ردل وط یاقو روند هنس هيه وص نالق هد د كنوق

 هج رادقم رپ نالق هدنسهشوک رب و هدنجوارب كناعرمو هو العال هنالا ف هنم رپسپ یهو دیژللا نم ةفحجیءانالا ف



 مه دنا اءاثلا لصف زعم

e ۷۳۰ B~ 
 ARTE لا ردهنسانعم كفلتمعت هدننزو فرش (فزلا) ردعضومرب (فرت وذل ردیعما كعضومر |
 ردهتسانعم كم روش ود هنابغط یغنلنا وارف كتمعت یعدآ رب هل رسک كن هزم ۵ (فارالا) م اذا عبا رلا بابلا نم

 متمو رصم هتلالض و یب و هع ادا هفرتا لاق رد هن انعم ققف منم یعدآ رب و هتغطا ةعنلا دنفرتا لاق

 یب ینبحاص یتژنک كتم و ءافر جدو (فینلا) ىغبلا ىلع رصا اذا نالف فرتا لاق رد هنسانعم قلوا

 شل وا كر هنلاح لوش هدننزو مرکم (تفزملا)) هتغطا اذا ةعنلا هفت لاقب ردهنشاتجم تامروشود هتلالض و
 فرم لجر لاقب هلوا ردا لاعا و ارجا نهاوند هلفمالوا نو رو اب نداهنکب زا روند دک تیم

 فرم نالف لاق روند هددآمنتمنایل وا نجا نمو منام الصا هنتهج یمن و و عنع اراشا جنب ل وڙم یا

 د زول ف ا ) رایج یا فڙم وه لاق رونل وا قالطا ه هسک یلوتسمو رابح و ههعنت نخ نیا

 یکن وعرف هلبیس تمن ترک «(فاتسالا) متن اذا لجرلا فّرت لاق ردهنسانعم كلیا روضح و دف رت و منت

 نم ام هادی دشت كناف و یعط كنان( فنلا)ىغط و فرغتاذا لجر لا فرتتسا لاقت ردهنسانعم كليا نایغط

 (ةفتلا ) هدننزو هنعرولک هففت یعج روند افتو كالا الثم بونل وا رکذ اعابتا هنسهلک "فا لوق یلعروند

 هه راف لوق ىلع هنکیلا كب وکو ةروقحتیا ةفت ةأرما لاقب روند هب یراق مادنا ییراوخ یسهرظنم هدننزو هفف

 نکل ردقج هلوا روناح یرلکدید قالوف هراق هدیکر ل روا رولاج ر هیبش

 كناف هفت ارز رد ورم ید هفرو هفت هلباف فیفح و » ةف رلان رع ةفتلا تنغتسا * لثلا هنمو رداکد عالم یهبشت

 روند هنسبتاف وا ناعص و هناص هلیشفح و یدیدشت كناف تالذک هر و روند هرو زه روناح هلیفرفحت و یدیدشت

 دا را هدنفو یتیدلوا ناعیش 7 من ل ر ردکمد یدل وا یتغتسم ندکع نامص قالوق هراق هکردوب لثم یا عم

 الع هل رابع رعشلا نم تاعطعلا هبش فتافتلا و فل وم هدارو هکر د 3 ناج# رون | وا قالطا هرعش هرس هن اعظقم

 نوفاتفت یعج كفاتفت هلوارد | ثیدحم بوروشود رزوسیرخناوسنندارو نداروش اعاد هکروند هب

 نیح هل د دشت كنافو یرسک كنات (ناغتلا ءاسنلا ثیداحا طقلب ناک اذا فتفتم و فاتفت لجر لا رولکف تافت و

 فت یشان ندنرج هبدسک رب («فیفتتلا) هلا واو هنیح یا هناقت له ناف و لر ارد هام نامز و

 افلت "یبملا فلت لاق رد هنسانعه قلوا كالهو هاش هلنیتصف (فلتلا) افت هل لاق اذا هففن د لاق ردهنسانعم كءد

 كنءزمه (فالتلا) ا رده یا افلطو افلت هفت تبهذ لاقب رد هنسانعم لطاب و رده و ثاله ادا عبا رلا بابلانم

 اتغلب دق ليل فایضاو + وبشا ل ماش مان قدزرف و هانفا اذا هفلتا لاق رد هنسانعم كلا ابتو فلت هلی رسک |

 انريص دوخای فالتا تاذاهانف داص یسهل اوفلتا و ايانملا انفلتا عقا و هدنتيب + اوفلتا واینلاانفلتا و مھبلا + مهارف

 هدننزو دعقم (فلتلال ردهدنکبس مهفلت اه ودج و وانفلتایانلا اندج و دوخاب انلافلت اه وریص و مهل افلت اینا

 اوبهذ لاق رونلواقالطا هنابای و هرب لوچ و كلهم یا فلتمیف عق و لاقب روند هرب كاله "لو كان رطخ |
 ردکعد راکفلت كم رد هغلابم ( ف۷2 ا) رد هسک ی دیا تعاضا و فالتاهدنزو نسحم (فلتلا) ةزافمیا افلتم |

 شو زسوص دوخاب هضرا نالوا دیعب فارطاو ءاحتا بول وا عساو لوق ىلع روند هنابای و هرب لوچ

 ةزاغملا یهو ةيفونتو ةفونت اوعطق لا رولکف یان یعج هدهسرول وا یغلت وا ردقن ره روند ه هوا یلاخ و ربق

 عكر ك فلت فیانت لاق و ةبشعم تکنو ا لاب ليال الفلا وا هفازتطالا نیل ةا ولا ضزالز وا
 رددآ كالب برمص كسک و رب هدنب رق لعاوق هدنراید یسهلسق "یط هدننزو یلولج «یفونت)ل فارطالا ةديعب یا

 ه هنسنرب زوکهدننزو فوخ( فوتلا )ر ول وا یسهدام فون یرک ذ لح هدتر وصوب هلا هتک یایراربد ځد فون

 هلاح ( ةفاتلا و هلبعص كنات < ةف وتلا و هانادا افوت فوت هرصب فات لاق ردهنسانعم قلاق ناربح بورلب ندای |

 ةفوت هیفام لاق روند کک دوخاب هنسانعم تجاح ا دیک لوق ىلع هصیقن و بیع هدننزو |

 بلط لاق دمنمآتمم هانکرو هل ذ و چ وص هدننزو هرم (تفوتلا ءاطباوا ةجاح وا دهوا بیعیا ةفا الوا

 كنان ( فا ) 4إ ةثلنملا ءاثلا لصف زعم یلاعت هنوعب زك رولک تاف وت یعج انذو ةعىا ةفوت ىلع

 ادق كنيقشف هک اب وک روند هب هبنکشا نالوا رک هترکو لو لو هدننزو فتک (فحلا) و هل رتسک

 هلنقوو بارش و ماعط هرز وا هاولند هکر وند هشیاسآ و ر وضح هلنیتحف ( فطلا ) رد فاحنا یعج

 ( باوخ )

 ۱ هلرصف كنالوا یات(فتافتلا) رول وا یلوتسم هنس یرد هکر دیمسا زغح روق ع ورب هدننز و هرم ۵(فعفتلا لر ونل وا

 | لوس هژیس هين لعاف ا يلو هدننز و رابرت : (فاتفتلا ا ردلقتح جد قلوا هلبصت كس رش رعش لیا

 هلا Sp 7 یا( ةیفونتلا لو هلبص N + نو و یحف كنا( ةفونتلاإ فالتم فالخح و فلتم فاع لحر لاق
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 |نغتاو مشج ن فيلا ردندیماسا هدننزو ریز (فینا و ردتحاصفو تعص بجوم یسلوا ندعبار باب تفل
 ۱ (فانال) رددآعضومرپ عرف فاو ردندارعش فینانب ظیرق و ردندیاصصا هلا ون فینا و بییحن فینا و ةلم |
 | یعرلا فنا اهب مبقت اذا افانا لبالا فنآ لاقب ردهنسانعم كقلبا هام رم شمافلتوا یبیشاوم هلیرمسک كنهزمه |
 االف فنآ لاق ردقج هلوا كمر و تریغ هکر د هنسانعم قمزدنق هفاکنتسا هلتربغو تیج ندهتسنرب یمدارب و |
 یشیاوكمرد واو هفنا یکششد هلعج اذا اب الف فنآ لا ردهنسانعم قضا ین ور كمدآرب و ةفن الایع هلج اذا ۱

 لاش ردهنسانعم قمقیچ ردق هننورپ وص ییدریکو لا اذا هرما فنآ لاق رد هنسانعم قمردتوط كرەوبا |
 | فنآ یتعع ان الف فاو لبالا فتا لاقب ردفدارع هدلّوا یانعمیکیا هلبا فانا (فی تل هفنا غلب اذا هاله |
 "قلرباچشماغلت وا و هفنا دنحاذا لصنلا فتا لاق رد هنسانعم كلا نیکسک و یرویس نجوا كنسهلوقم نرم و ۱

 | ه هنسن ر هدنن زو لاعتفا(فاتت الا لو(فانیتسالال الکلا فنا بلطاذا یعا لا فتا لاقت ردهنسانعم قمردشارا |

 :(فنأتلا)و هلیسهین لوعفم مسا (فتولا) هد اذا هفت او *یشلا فنأتما لاق رد هنسانعم قلشاب نديك
 | فتاتمو فتتوم ماعط لاق هلوا شمال وا لکا هنسن زونه ندنآ هکر وند هنسهلوقم ماعطلوش هدننزو لکوتم |

 "ردرظان هفوصوم ینا روند ه هنسسن شلنالشاپ هصکب هلیس هب لوعفرسا (ةغنتۇمل ا هنم لک ی ناک اقا |
 | لعاف سا هدنوب و ردکعد یق شاشاب یفلناوج ههکب ینمپ دنلبتقم یا بابشلا فتت وم ةب راج لاق نهو

 ۱ ہک هلفاکت هب هنسسن ر هدننز و لعفت (فتآنلا) رول وا كعد شلشاب هکعشنی یکی زونه هکر دراج هد هلا ونع

 |نوتاخ لوا ىنعب جولا ةدشل "یشلا دعب "یشلا تهشت اذا تاوهشلا فتا اهنآ لاق هنمو ردهنسانعم قاب
 | ردا اهتشا هب هنسف یریغ بودا تغارف ندنآ لاح رد نکیشلنا اهتشا یتعبط ه هنتسف رب هلفلطساب هکعرب شآ

 .(تفنولا) دقح یا فوم لصف لاقب رونید ههنسن شفلنیکسک بولپ رويس یحوا هدننزو مظعم (فنولا)
 ey الکلا فنا تعر اذا ةفنؤم منغ لاق روند اناویح نانلوا یعر ہداعرم شمافلت وا هدننز و هیظعم

 روند هب هض رام ندا داسفا و هاب یهنس ییدلیا تباصا لوق ىلع هنسانعم 2 روند هالب هبدم و

 | لیکم(فیثلا)و ەدننزولۈوقى(فوۇملا) هاصا ال دسفم ضعوا ةهامیا ةفآ هتاصا لاق رولکت افآ يج
 | ةف هناصا اذا فیتمو فوؤم وهف افوا لوهجلا ىلع عرزلا فیا لاقب روند ه هنسن شمارغوا تفآ ءدتز و
 | اوفو ءافلاو ةزمهلا نيب واولاباوف وا موقلا لاه و ردغوصم جد ندیناث باب و ندل وا باب هروک هاب كج راش

 ۱ مهیلع ةف الا تاخدیاءافلانیب و اهتيب ةلام یه و ةروسکلا ةزملاب اوفا و ةموعضملا عزمهلاب اوفا وةر وکلا ةزم#لاب

 | لادا هی هد هیناثو هواو هیناث هزمههدیکل وا رد هلوهح هلکو هلنیتزمه یدنا ا وفاا یرالصاو یدلوا تغل تردو سو |
 ۱ (فسر ) هه ةدحوملا ءابلا لصف عه رووا ظفلت قره وا هلام هب هرسک هد هعبار و هل ةغط هد هاتو یدنلوا |
  ناثسلا نارب رضلا نایفتسربلا اش ن دمعو یرقلا نسل نم دا زاندآ هنرقرب ءدقارض دامن هدنزوو
 هلا جاباش ییرعمكناباش رولوا رثکه ده سصم راد ردیعما ق ورفع تابلو هدننزو قوفعص(فوترلا)ردندا روا |

 ۱ تالذک عفان هنس هضراع هلاوحو عرص الط هنایص لصافم یتسهراصع نالوا هت هليل ولحم نایت ردف راعتم
 | هدنایبص فوجو دیفم هغامد هدسو هماکز ماعئنسا یتغارب و ردعفاد ییهروک ذم ةثداح كمروجا هر دام نیل

 , هد زو فان (فاب) رد رتالا بی تیاغب هدکلیا عطق یرایلاس ناقآ ندنرازغا و یراوععاس نوکتم ندهدراب حایر
 ۱ ینابلا دمت وا ۍراخلا دمګ ن هللادبع نالوا هيعفاشلا جش هدب دا و هقف هددادغب رد دا ه رقر هدنسهکل وا مزرا وخ

 ۱ كنا (تفصلا) پک ةيقوفلا ءاتلا لصف ويح ردیدآ هبصق رب ید هدنسهرب زج سبربق فاب هکر د جیم * ردنداروا

 | رونلوا ریبعت هللا ناغمرا ندنوب هکر دهنسانعم فطل و و هدننز و هزمه(تفهل او هلیئوکس كن 4«#*یاح و یک
 فحو هکهتن یا هفحو یبصا كنو وهدنزو فض رولک فن یعجج هتسانعم هفرط روند هایش هدنفرط ادیوو[
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 | ندنسانعم ترقو وند نکل یدلیا یدضتهنص رتصتو رکذ هدو وک ذم “داغ فلوم هخرک *ننزوک ت کک
 ردهنسانعم كمر و هنن هدنفرط دوخاب ناغمرا هبهسک ر هلن رنک كن هز (فاصتالا) ردبلغا قلوا دوخام

 ةفرت ین وه لاق ردهنسانعم تیهافر و ر ونحو تم هدنزو هفرخ (دفلا) هابآ اهتنطعا اذا دفع هک
 ینآ هکر ونید هثیش كزانو فی رظ لوشو ایا اماعط یا ةف رت انمعطا لوقت روند هماعط فیطلو شوخو مت یا
 فر هاطعا لاقت هلوا نایاش هکلتا ادها هتسود تولوا رخاف دا رع هلوا ردنا راثاو صیصخ هنمدمه وزاب مدآ و |
 .(فرت الا روند هثبش هح سوب هجقفراص قلخ هدنس هنر وا كغا دود تسواو بحاصلا هب صخ اف رظ اشیا |
 .دوخای كغاطرب هلنیتصف (فرلروند ه ینک نالوا لو یسدفرت هدنسهتروا كنغادود تسوا هدننز و فرشا ۱

٩۲ ( 9 

 ی ةدح ول اءابل | لصف مس

 ك ةیقوفلاءانلا لصف ع



af ۷۲۸ = 

 لبقتساام یا ضرالا فنایف دعق لاقت رونل وا قالطا هنر ین وکو كن نالکو شراق هشنوک ضرالا فناو هدشاوا

 دنم ةرسک یا فیغ را فنا تلک | لوقت ردنراسبع ندنغیرف كکما فیغرلا فناو یجاوضلا و دلا نم سعشلا

 ۱ ردنرابع ندنسف ثالاعص ۳ فذا و رول وا قالطا دنح وا ج نلهوس تو راب زونه لنیشید ینژآ فانلا فنا و
۱ 

 ریعبلا "فخ فنا و تدناام لوا وهو رطلا فناب تدن لاقت ردقج هل وا یکیدلیا تابنا لّوا كليا روم رطلا ناو

 | رونل وا قالطا هفاضالاب هل وا یتبسانم و هبش هفنا هک هنره لصاما رول وا قالطا هنج وا یراقنهش ندننابط هود

 ی هک الصلا ةفنا و هب رم یا هیفنا نع سفن لا رونل وا قالطا هن رلکیلد كن ورپ هلیسهین همن و
 زمه هچ رکر دکع د ةالصلال وا و ةالصل !ءادنا ردعقا و هد دح دج یلوالا ةريبكتلا ة الملل نا زر ؛یشلکل

 ۲ وانو فرا ارشئالرا باوص نکلردشغلوا تیاور ها هموم

 ردیبقل یدیا یناق كنب رایراوس یم هلدبق مثح 4 یوبل ترضح فرط هدنسهمح فئاط هک كهللا دبع نب نامعت
 ۱ هقان رب یردبنوکرب ردن ردن نطب رب ندنس هلسف ةانم نن دعس هکر دمبل كنهسک مان عرق نب رفعج ( هقانلا فنا

 | دنس ەصح یدنکهدکدلبا عاقتسا یسهدلاو لرفعج ییکیدلبا تردابم ر سقت هدننیب یرلنوتاخ یتا بودا مد

 نامه بویلاق ناشن گمان ن دنا هکیدروکب ولک دل وا یدلیا لاسرا یرفعج نوجما كمروتکب ولآ ینالوا اع

 ةرخالاب یدد یدل وا بیصمو هدهزکبیصن لزس م هباب هن هدکدتسیا هصح ندن ردب شلاق نوی هلیس هلک كن هقان
 ۱ موقو یسیدنک ر ایدلیا بیقلت هلبا هقانلا فنا هاکمروتک هنس هدلا و لر روس بوقوص هنن ور كنهلک ی لا رفعح

 | مهریغ بانذالا و فن الا مه موق » وبشا رعاش مان هتیطخ هک اتق و یداراردنا لاعفنا تیاغب ندم وس رم بقل یرابن و
 | هروب زع نطب و یدل وا یرلهګ دم ناونع دعب نم رو نه بقل هدکدلیا حدم هل + ابنذلا ةقانلا فناب یوسی نم وا

 | بابلانم افا هفنا لاق هنسانعم قمروا هنور رول وا ردصم یظفل فناو روند نا هلطاقسا یناث ۇزج هدنبسن |

  ائالف ءالا فنا لا ردهنسانعم كعثربا بوقیچ لدهنن ورب وص یکیدریک ناو هفنا برض اذا لوالا و یناثلا
 اغا 22 ادا لب ال تهتا :لاقب رددتتسانعم لینکج بوبا غوا هام رم شهامالتوا راوط و هفنا غلب اذا

 هدننزوزوبص (فونالاو فنالا ےظع یا یفانا لجر لاق روند «یشکولن ور كوب هدننزو "ییارغ ( فان الا)
 | روند هن وتاخ ندا فاکنتسا و رام ندراهنسن نال وا تعفن و ربخیف نوت ىلع نالوا شوخ ی دا ر كن زکک

 | هدننزو نسحم (فنولا) و هدننزو قنع (فنالال هیفریخالاع فنأتوا اهفنا ةحار ةبيط یا فونا ة اما لا
 ۱ را HE مارو جو 0

 ۱ لزوکو یقه قیر مپ ا 2 افااا لاق روند ید فنأتسم روند هشیا دیو شمالوا قوبسم ۱

 ال یذنم كبتآ لوقترون) زا ندا هلبقتحم نامز تنزفا بفناو ةنمخب یا فنا ةيشم لاق روند هشیورو فیطا و"

 1 ندا سم نج وا تلکن ور هک نوک مر ولک ك ی دعش عب لبق یذنم كيتآ لوفتاک لبقتسم نامز برفایف یا فنا
 . [ ندیضام نامز نراقم هلاح هدنزو فتک (فنالال و هدننز و بحاص (فت الا ردکعد مرولک هدعسقنریغ نآ

 لوا ف یا 2ءاسذمیا افن 00005 ارا 0 شن نآویقآ ناشواص هدنجموا ثانوزز کرول وا هیانک
 زو بحاط فن او فتکو بحاص نزوب یا افت آ لقاذام ل یلاعت هلوق «یرقوانم برق تقو
 | تب كیاج ینابهدننز و هنیفس (ةفينالا ]ل انبنا اهع رسا یا یلاعت هللا د الب فن یهلاق روند هر ولتوقو یوص نروت

 ا لئارا كتاب قلنا وجهدننزوهبحاص فن" الا هنابنا تعرساا ذاتبنلا فن نرالا وب دو

 | هکر وني دهر ومد قشم و یشیدهدننز وریما (فینالا) هتیل وا و هتعیمیا یصلاةفن لاق ردترابع ندنامز یکیدشت یکی

 | بارح (فانثلا) روند هغاط ندا تابنا مدقم ندرللحرباس یتابن و ٹینا یا فيلا ددح لاقت رونل وا ریبعت كيلچ

 | هدننف و تلا كراج یراوطو لبللا لّوایف راس یا فانتملج رلاش رون دهمدآ ندیک هلو هدلیل لوا اماد هدنز و
 | فاکتتساهلباه ( فن الا هلنیتعق (فتالا)ءالكلا فنا هلام یع ر ناک اذا فانثم عار لاق روند هنابوچ ندا یعر
 ۱ ردن رابع ندکلیا عانتماو راع ندهنسن لوقعمات و ازسان بج وم یی هصرقنو "لد یا ندّنج و تربع هکر د اهتمام

 ۱ بول وازم تا انشا هنس رب هکر د هئدأنعم كمرب شا 1 نوتاحهبکو فکتتسااذا عبارلا بابل !نم ةفنا و افنا هنم فنا لا

 | ح ورح ندقل هسنورب یورپ كند ود و اثیش هتشت ړف تلج اذا ةأرملا تفنا لاق رول وا ردنا هارکتسا:ندهنسنره

 | کە دنزو بحاص (فت الالو هدننز و فتك( فنالا) ةربلا نم هفنا یکتشااذا ریعبلا فنا لاقت رد هنسانعم قملوا

 کل و رون دهه ود نالوا هاب دراد هلغل وهدرزآندنآ هسف ورب ور رد حصفاو و ندهکیا تغل یکل ا

 (تغل)

. 



e ۷۲۷ رس 

 ندماش كلم فاثم درع ن ماھ ياما دهع هدنابل واادتاو EA ندتفلا یانعم رد ردتصخرو و سا هنوک مزاج ۱

 ماه هعف درب یدا تیم 4 م فا رطا نیم ۵: یراترا نکل بول وا تارالو لها قلخ شی رف یدلبا دا

 هدقدل وا وک هرصق نال وا ماش ناریکح اشو فرش لوص ولا دعب بودا تع نع هنف رط ماش ا

 نادك ماش لا زاج و نع ةعتما ضعب شل راجن شیر ماه دلکلا تبار یغنبش اکو توعد هن روضح

 دماننصح ر هعطقرپ نیم هناماو دهع هدنساب یراغ کوک ااا نمالاب و تبسانم ص وصخ یراباهذ و بابا

 ریست و فیلأت هنفرط ماش یشی رف راحت دعب نم و اطعا یموس رم همان هرزوا ین یولطم قفو جد رص هلکلطنا زای

 فيلات ید ران آ یدبا زونلوا لیست و فیل اتزفتفرط راک لف هو نم هد هسح شع دبع هک هتل یدلیا

 ءوخا وبشا یسهلبق شیرق هتشیا یدیا راشم ذخا همانناما همطقرر یک مشاه ندنزانارکح كتکلم یا
 E یوو یان و فرم دم و ید راردا ددر هلن را ا

 یوتشو قیصو ىلج هربخذ ندفارطا شد رق نالوا نیش دکم رخ وم و مدقم ندهموق رم ترافخ هکر دەم" روب |

 نوصم نده داب باسا نار کال ندا نار هلن راف و بم ق اوط نالوا هادهکم *یلاوح هدنص وصخ یرللقس | 3

 رح تک نام هللا جرج لها ن  هدنیح یرلکدلبا یداسصت ه زهر و یار = هل ول وا اۋ ۱ ر رایدلیا جاقتا

 3 1 وک ی دنا رزعا ضعت تسد “هلاطإ هرایدنکدحاو درف هدن راکدلیا نا ییرافدل وا فرش |

 هلکلیا ذخا هنسانعم نیمکت یال نالوا هدنسهلک شیرق فالیال نب سقم ضوءب و ىدا رشتا ذخا همانت رافخ ۱

 لاق ردهنسانعم كم ردتا جازما و تعلا هدننز و لیعفت (فیلاتلا )ل یدید ردهدنکبس شیرق فالبال اوبا |

 هکی یددع صقار و اهطح اذا فل الا فا لاق ر دوام قمزاب فرح فلاو ةفلالا عقوا اذا اش فاا 1

 فوص وم E ردل وعفم مبآ ندغلات هدنز و رظعم (نمولا) هلک اذا فلالا فلآ لاق رد هنسانعم كمردشت 2

 PE RPE ند ص تادا دارج ندنسهم رک مولف ةفلۇملاو عقا و هدننزم رد هل رامشعا |

 یراترصح سو هيلع هللا لص ماع رخ كف یبم دنتیکح قلوا رادم هکشنا ید وشنو تن همالسا ند یرارناس |

 كن راضرعت و یا هنن رلصعپ یدا راشل وا رومآم هدناب كلبا اطعا هصح ندعانغو تاقدص و فلات هلبا راثآ ۱

 یراتش هدمرلتسا زکس ع كن رایضعب و اعمط هن رلمالسا كن راواس دوخاب هنن رامالسا كن رایضعب و نوجا یعفد ل

 | سباحن عرقا ( ۱) یدنا کک 21 زو وا هرز وا یا تر ناو یدیششواراذتا ةن رابلق فیل ات بم هنس همنما

 | بطیوح (۷ ) قیلط نب ےکح ( )٦ مازح نب ےکح (ه) ه) ماشهن ثراح )٤( سيق ن دج ۳ ۳) منطم نب ریبج (۲) ۱

 ورع نئ لیهس (۱۴)عو رب ندیعس (۱1) لیف دی (۱۰) سبق ندا (4) دیس نیا (۸) یزد |
 سابع (۱) یک جا ةیمان ناوفص () )٥ هیما نر رضع (۱ 4) یحمجا ورع ن, لیهس (۱۳) یرماعلا ست دبعْ
 ن, ورع كيانسلاوبا (۲۰) هثالع نب ةملع (۱۹) هب راج نیءالع (۱۸) عوب رب نب نخ دبع (۱۷) ساده
 | همزن سبق (۲۵) "یدعن سبق (۲4) نصح ن. ةنييع (۲۳) به و ن ریع (۲۳) سادر نور (۲۱) تاکعب
 ثراحن رض ۰( ثراطان ةريغم )۲ ۹( نایفسییا نهی واعم )۲۸( لفو ن همزح (rv) فوعن كلام )۲( ۱

 نوعا كالا سناو لئام هنفرط یدنک مدآرب یدسکر هدننز و لعفت (فل الا ورگ نب ماشه (۳۱) همقلع نم |

 فل ات لا رد هنسانعم كلیا هلماعم یکی ساطعا راهنسن ضعب كجەدا رطاخ بلجو راهظا لد یورو ارادمک

 | اوعقجا اذا موقلا فلات لاق ردهنسانعم كمکیرب بولک هنازارب و هیلا هلیتسد ینح هلصو و ه راقو هاراد اذآ ناف [

 كنونو ىح كنهزمه (فنالا) اوعقجا اذا موقلا فلت | لاق ردهنسانعم كمردکیرب هدننز و لاعتفا (فالت ال ) ق
 هدننزو سلفا رولکفن او هلا دم رولکفان آو هلی كنهزمه رولکف ونا یعجج روند هنورب هکردم ولعم هلی وکس |
 ۱ فنالا یج لجرو رار د هافق ین هفنا لعج هدرب كج هد یدلیا لابقا و لیم هلطاب و ضارعا ندقح نالفراب عو |

 یدعتو ضرعت تسد *هلاطا هنفرط یدنک اعطق هل وا هسک ولتیج و رام و ولبانج تباغب هناذ ف نالف رارد ۱ 1

 هسردشارا كرهدبا و هاش همایش موفق ییهحار رارید هفنا عشت و هنسانعم نم هیلیا لمو مضه یتیراتلاح قلوا 0

 هدواصب E E ماقم هکراردنا دا رم یتسانعم هما جرف عاضا رار د هفنا بلطم عاضاو

 راب دلیا قالطا هنر نالوا یفرشاو هنج وا كن هنسنرب هبلشنل اب هدعب ردبعسا كنهد وهعم هحراح رک نا هروک هننای ۱ ۱

 . هدن ر ره كنهروک ذم تالاح ارز رونل وا تبسنهفنا تل ذو ترعو بضغ و تیجنو یکد لا تناو لبا فتا |

۱ 
۱ ۱ 

 هموففناوه لاق رونل وا قالطا هنسهد رکر سو دیس كموقرب فناو + یهتنا رول وا نیستم هص وصخم تیفیکه دفنا

 هل وا یا هلع فنا اذه لا رونلوا قالطا هنن دشا دوخاب هتل اینم رهو ردنمتا كالس اال فور نوا



e ۷۲۹ B= 

 ok ندهودناو مغ هک ز هدننزو لعفت (فق الا و (ففألا) فقاتلارثكلا یا فا لج لاقب
 فات و لج ر لا ففا لاقت ردهنیانعم كعد فا یشان ندنغیدل وا نارکر سو لدکدت ن , دوخاب

 ندر و روند هنکرچ ۍقالوق دوخاب هنکرچ لوق ىلع هنسیدنسک قنرط هلیعط كنهزمه (فالا) اا لاق اذا

 یا نوو هنکرح قالو "فا هکیدند راضعب و رد راهن سذ لم هکروند هن رل هج راب شماقو جافا نالی رب دلاق

 هفق ( هقالا) رونلوا رک د اماتااک | "فتو ندهنسانعم تلق ىسەلک "فا 9۹ روند هنکرح قنرط هليا هبقوف |

 هد ولآ و راد رمو روندهسک سلفم و مدعمو "لقم نایلوا تالام ه هنسالصا و روند همدآ نابج ققروق هدننزو
 روند هنسیدنقص بلق هلنیتصف (ففالا) رذق اذکو "لقم مدعم اذکو نابج یا فا لجر لاقب روند دی اتمک |
  هدننز وتوقاب «فوفابلا ]رک دیسک رد هنسانعم نیحو تق وو روند ه هنسن بجا زآ كىو رج یا فقا لاق |

 تسجو "رعیا فوفاب ماعط لاق روند هماعط جا و نابح یا فوفاب لجر لاقت روند هعدآ هر هزوو قفروق

 ۱ جاردو» تلقلاددح اذک و عیرسسیا فوفای وه لاق روند همدآ بلقلا "یوقیلکرورومد و روند همد اكالاجو

 | راوخ ع یا فوفای لج ر لا روند یک دا امورفو زجاع و نوزو باتی و روند هن سیر واب كنشوق
 أ هدهلرهف هدینا وهل رک ر هزه (ناالا)و ( ةفالا) روند همدا بلقلاددح ید وب هدننز و روبص (فوفالا)

 | دفقا و هتفشتو هنافا و هفا یاد لاق ردهنسانعم نیح و تقو هلن رتکف (ففالالوهدنز و هلک (ةفئتلالو ردّراح

 | هفوف وا ها وا و هد هما ض عب رود هندآ نایلیوس قوح ییسهلک "فا هلیعص كنهزمه (ةفوفالا]) هنا وا و هنبح یا

 ]| فاکالا)و هدننز رو تاتک (فاک الا)هدننز و هروبص ردقلواهف وفا نالوا با وصارهاظ نکل ردموس مهدنناونع |

 | تاک ا) نوس واندل وچ ل رکو رعم هلرکر ون د هنالاب بکر م هلص وی رنک واو (فاکو لاو هدننز و بارغ
 رجلا فک" لا ردهنسانعم قمر وا نالا هبکرم هل رسک كندزمه (فاکیالا) رون د هه یحنالاب هدننزو دادش

  نالاپ وهفک ۱۲ ین عع افیک ات راما فک | لاَه ردهنسانعم فاکیا هدننز ولیعفت (فیک 5 ۳ هيلع فاک الاذش اذا

 | روند هددع كی هلیئوکس كمالو یصف كنورمه (فلالا) هذا اذا فاکالا فك لاق ردهتسانعم كندا
 | یعجفلا هذه لاق ردزناج یلامتسااثوم هلبرابتعا م

 0 افلا هفلا لا ا كمرب و هنس ددع كيب همدآرب رول واردصم فلاو هلد كنهزمه رولک فالآ و رولکف ولا
 مده هلم تكنهزمه (فلالا)ل رک ذیس اک رددنسانعم كلتا تفلا و او افلا هاطعا اذا یتاثلا باملا نم

  نثل وا تفلا و نا ندنیفرط هفلا و فلا و هلن وم انشا رول الا یعجب بلا یا فلا وه لوقت روند هسانآ و

 داع ردهنسانعم كلئا تفلا و .نسفا رولوا رد فلا كا یو غا یا طلا و فلا یه لاقت روند هوتاخ

 [] هلیسدنک هکردهنسانعم فولأم هدننزوریما (فیلالا) سنا اذا عبارلا بابلا نم اه فا و افلا "یشلا فلا
 ۱ هکروند همدآ هفلالارثک هدننزو روبص (فولالا) یک عبابتو عی رولک فیالا یعج ردهنسن شغل وا تقلا

 4 ویا یا فولا وه لاقن هدننزو بک رولکف لا عج ردمدآ قشلآ هتیسنا و تفلا اباحیب هللا سکره

 | تافلاآیعج رد فلآ قنومهدننزو رافک رولکفالا یعج روند همدآ نالوا رادنفلا هدننز و فلاح (فل الا)

 ۱ | یرقاربب و مهتفلا عضوم یا ميل أم ناکلا اذه لاق روند هتفلا لح هدننزو دعقم (فلألا) رولکف لاوا و
 | بونکر ج هنفارطا اعاد هلغلو مارآ و فلا هدن [ یناوبخ راکشهکرونل وا قالطا هجاغا قیص یرالادو روک

 |( فلالا )سنا یاةفلا امین لاق رون دهفعشل وق 5 ردعما ندفالتاو فلاهدننز و هفرغ )الا رردا هلاقسا کا و

 فلا و ردیع#ا كفرح یکل وا ندنف ورح داحه:او بزع یا فلا لجر لاق روند همدا نکرا هدننزو فتک

 هدل وقیکیا کر ون دءهرمط ررب هدنرازوب ال رلهجرقهدلوق و فیلایا فلا لجر لاقهنسانعم فیلا رول وا تفص

 دیسک كنهزمش (فالیالا و رولوا هنانک نددحا و یش هجز زکلاب هلتهج هیبشت فلاو روند نافلا هنک

 یعق هودوافل لا مهلک اذا افالیا ملا لاق ردهنسانعم قلق كيب ما هلكملا غلاب هکی یدودعم صقان رب

 تعچیاذا لبالا تفلآ لاقت و یوم هنر کی رالت وا رصس کدام كلبا عجب ین وص هلا رجش

 ددع و كليا غالبا هکی یددع كنهنتسث رب و هفلا اذا ناکلا فلآ لاق ردهنسانعم قعش آ هرب و هاو قم ناب
 افلا تراص اذا مهاردلا تقل او افلا اهلعح اذا مهاردلا فلآ لاق رول وا مزالو یدعتم هنسانعم قل وا غلاب هکیب

 فالیالاو هغلأی هلعج اذا اذک ناکم انالف فلآ لاق ردهنسانعم قمردشلآ هرب ر دوخاب ههنسنرب یه هسکربو

 دارم ندفالبا عقاو هدنس هع ۴ چ ےھفالب :ا شرف فالبال $ ییعب ةرافملاب ةزاجألا دبش دهعلا لب رتلا ف

 نالیر و هدن زرط یاقوت هدننک یراباهذ و تابا هلتمالسو نما كالیبس ءانا ندلوب چ روقو ناماو دهع

 ( ءزاجا) -

 هارد وفلا اذه لاش رد رک ذمو و رارد راز ادراک



f ۷۲۵ رزم 
 ندهرکس تنحم هلیسهوالع قهالوا جاتح هتاناو هوت هلغغ و ولکرادت هلیبسح یدادعتسا و قیمت ارز ردتحار
 ذخا هللالض و رفک بویلو تص رفتقو کا نو وا داد بضع را هدنفحرفاک اما رول وا ملاس ید
 نیکو نوزحم كب هرزوا روک ذم هج و هدننز و هفا ہک (ةفاسالا)) ردر راکر د یتع نع هنیناج رارقل اسب نیففل وا

 | فیسا ی 1 یر ف تلذک نزطا دشا یا ةفاسا هب لاق روند هغلن وزح هلیسهداب ز ردعا ندنسانعم قلوا

 ۱ رک دیس اک روند هر یمایواو روند هغل وا ولقا ربط هقفورب و رونید هکل هل وکو هغلداغ را هکر دعا ندنسانعم

 | دبع روډ هلوقو و هک نو نیو هنسانعهریجا رونید هدافرا هدنن ز وریما (فیسالا) رددآ لبق ر و

 | نوزح ورتم ند هض رام یی زج هکر وند ه هسک نالوا ېحاص بلق تق ر هقفونیرغب و رون د هب یفریپ و هنسانعم
 هکر ونید هلاوبح و ناسا فیض و نو ز یسهین و بلقلا قیفرلا نزلا عب سلا یا فیسا لجر لاق رول وا

 .دنزوروبص (فوسالا)نسب داکیال یا .اسرف و لجر لاق هل وا نمرو الصاد سلو شرور نو 2۵

 ۱ | هاك فا سالا و هدننز و هنیفس (ففیسالا) روند همدآ نزلا عبرمس ی حاص بلق تقر هقفوب ی رغب ید وب

 ۱ ةفیسا ضرا لا روند هربنال وا وا روت تاب الصا لوق ىلع هقفو یار مدو ها“ (ففاسالاو و هدننز و

 ۱ ةندب یا ةفسما ضرا لا روند هرب نایمروت تابن الصا هدننز و هح رف (ةفسالا# تیثنال وا ەق رىا ةفاسا و ةفاسا و ٠

 سلبات هدننز و ر وهاب (فوسای) رددآ هبرق رب هدنساضق نا ورهن هدننز و دا ( فسا ) تبثت داکتال ةفاسالا ۱

 | رد هترق رب هد رق هرعم هلیمط كنءهزمه (ان وفسا ا) ردهدلب رب هدب رغم یاصقا هلنیتصف (یقنسا) رده رق رب هدنرق |

 هلن و هبافص ی آ هسک مان یعازناییح نب رع هکردیعما ص وصخ نص رهدننز و باح“ و هدنز و باتک (فاسا |

 | مهرج را 1 هکرایدید راضعب یدا رار دا مذرلنابرق هد هبعک “باقم نوجا رلنآ یدیثمل لا بصن 4 هورم یفص مات ]

 .بولوا جسم نور کدتا از هد هبعک یدبا لیهس تش هیات یر و ورعن فاسا یر یدا هک یکیا ندنسهژبق قدم

 زو باک فا یدبا رلردنا ش شذسرپ هران 1 یسەلىبق شیرق و هلمابا روم یدنارلشل وا شاط

 ققل راط هل رسک كنهزمه (فاسالا) ردن دی اعا فاسا ی كيهن لوق ىلع كيهن ن فاسا و رانا نب فاسا |

 توب هزه کر ول وا هاک و هلئالث تاکرح كنيس و یعض كناب (فسو ) هبضغا اذا دفسآ لاق ردنا

 | عرکلا ن ,E مع رکلا ال مالسلا هيلع ینلا لاق اک ردمالسلا اهل بوقعبنا مسا هوجولا ىلع روند د|

 | یتعب ند مما هروک هتناب 3 .هدراصب كەلۇممالىلا مهیلع ٭ مهارب | ن قحا ن بوقعب ن فسوب مارک |

 یخ تی لاش رد هن دانعم قلقا بوی هبا هدننز و لعفت (تتاتلا) ردیایرش یکم ها ربا و بو |
 رول ولسا یعج روند هتل | یرلکدلیا ریبعت رب هل ربیع وباب لف كناف و یرسسک كنا ی شالاو فهلت اذا

 نالوا باوص ردضمان ق نایفط هلغل وا موسرم هدنناونع فاکمال | هد تک | هکر د حراسش» هلیصق كنءزم# ]
 هدننزو رحاه ( فصا ر ردموسم جد هدناب لتعم هلغل وا نهج ولا وذ هدام وب و ردقل وا فاکیسالل |

 | روضح لاا یف یسیقاب رب رس هلبناکر ب مظعا ما هکر دیس یبناک كن راترضخ مالدسلا هيلع و انش ىلع رب |

 بعت هریک هکر دیعما رب ک هلن رف (فصالا) ردص وصنم یسهصق هدع رک نآرق هکدتن یدلبا راضحا هدیزاچلس

 ا فوا ندنسدنقص بلق دوخاب ندهصغ و ع هل د دشت لر تلاوت یحصق كنهزمش ( فالا 7 ردناب نانلوا |

 هلي كن هره (فالا) رجط وا برك نم فق ان اذا یناثلا و لوالا بابلانم اف !لج را فا لاقت رد هن ساف
 رونل وا ریبعت فوت هدنعق وم هارکتسا و ناعتسا اضءهب و فوا نوح مت هکرد رجضت و هرکت لک

 | كنافو یعص كنهزمهر رد فا + ردرا و تغل قرق هدنظفا فاوبش رک نی اک !ودد وج ام قدرا یانعم|

 | فطرار د فاو +راردا فیفخت ییافهدنراتروص مزه اس لاخدا نب ونت هرخآو هل الث ت اکرح

 | رار د فا و هما هضحم "دلامارا ردیف اوزسهلامارارب دىن او + رد هلنینکاس عاقجا هک ید دشت کنافراربد "یاو» هدنزوا ۱

 رربد هوف او+ هلتفاضا ی ےل هل رسک كناف رار د فاو *ردن وچ ا ثیئأت فلا هدنروص جواوب و هلا نيب ني “لاما |

 هدنن زو نم هلرسک كنهزمش رارد فاو هلئالث تاکرح كنهددشم یاف رارد هف او + هلع عابشا كنهددشم یافأ

 فیفطقو یرسک هک ۵ رر د فاو قر هل وا فح هلنیت منکر ارب د فاو+ هل اه ددشم یاقو یرسسک كل زهر ریدفاوا ّ

 | مى كنهدّدشمیاهویرسکنءزمه رردف او + هل الث تاکرح كن هد دشمیافو ی رسک ك نە زم زرد فا و» هلن وتتو]

 | فاو+ردتغل هد هلرصف تكنهزمش هدجوا وب EEE رل ردیف او*هدننز وان ارارب داف او+هلیسانهرژ وا |

 فااو» هل سک كناف ویدمكنهزم رار بد فا 1و + هل رسک ك نهد دشم یافو یصق كند نه رلربد فارن |

 روند همدا نابدفایژکا| | هدننزودادش (فافالا)) ردشلوا تغفل قرف یع وم سد هلن ونت و ید کنمزبه رود

۱ 

۱ 



 اسم

 ۱۳۳ نم

 | منت مدننزو زو مظعم (ف لا رونل وا قالطءهراغصلابج هنر. هدنزرط فانا لوق لعرددآ عضومرب ومر (تایغتا)
 هدننزو تباث (فئالا) ےل را ضیرعریصق یا فام لجر لاش روند هرودوب زانقط ولهدوک یصب ولط

 رکذ هکر دیعج كن هیفئا € "اتالار عباتیا هل فث اوه لاق ر رد هنسانعمعباتو تاب یا تم ۴ یش لا نودیفذا رعو |

 قالطا هب هعقجم بک | وکه چن ر هدنساذح ی ءأر كنەر دتسم بک اوک ی رلکدتنا ریبعت ردق كلبا یدنا وا

 یمنایا جاس ییهرصت بجو وک ف الار رونل وا ریبعت یغایا جاس جد هدیکرت رول وا هدیلاعش تم هکرونل وا

 ییسهروجح كنهتسفرب هدننز و لعف (فتنلا» "یائالایع اهلعح اذا ردقلا فتا لاق ردهنسانعم قم وف هرز زوا

 كایا تم زالمو تفلا یاد هرزوا هجو قمالرا ههنا رز و هفنکت اذا هات لات ردهنسانعم كليا هطاحا | ۱

 هار هد حاطاو مارا بوشود هننرزوا كنهسکرو هحربپ مو هفلاو همز اذا ناکللا فتات لاقب ردهنمانعم |
 ۱ هدننز ورب ز هلا هڅه یاځخ («فیخا) ه رغب حربب مو هيلع او هعبت اذا هات لاق رد هنسانعم كلا |رغا هن هدامرب ۱

 هم یاخ ندناب ءافوبشا یرک ذ"لح هر وک 4 ینا لوق ردیعما سربنعلا ن بعک نب رفح ردهدننز و دجا دوخ اب |

 ۱ as هرک دیا هفادا یکتشا لاق روند هغالوقو رون د هرکذ هدنازو با (فادالا) ولو لصف

 1 اضعب و هما دم لاذ اضهب و هللا هموعضم یاف و یعط و یصفكنهزمه ( وفدا )ر دغاط رب هد دروب ربشق ون هدننز و هیفثا |

 "یوفدالان دم ماما رد دآ هدلب كچ وکر هدنتنابا درعصو رددآ هب رق رب هدننرق هب ردنکسا راردارکذ هلا هثلثمیاب |

 تلعت نب هللادبع هکر فعج نت باعت نم رفعج نداهتف و ردشلعا فیلأتریسفترب هددلج قرف ردندنآ سسفلا یوصلا

 هن رهشبلح هدننزو برضت (فذأت) روند 5 کو هدننز و بار لاد لاذ (فاذالا] رددار وا رارب د جدا

 تی زا
 رواکفرایعج روندهرونسو "دحنال وا هدنشاب یخحارا هدننز و دف رخ (ةفرالا) رد ذآ عض وعرب هدهفاسم كن رب رب |

 ا مچ یعالک و هک اب رک و یک دیش را ے2 اید نا نخ حراتسنا 6 وةر وافر

 ووسد هدوس صلاخ هدننزو "یر 4 "یفرالا) هدعع یا ةد دش ةفرأ لاق هنسانعم هدقعرونسد هب هبکتو ردشطوس ۱

 رونسو دح بولو یبیضارا (فیرأتلا) و TS r دح بودا یضارا تحاسو|

 کود ههنسنر و تعق و دودح اهل تلعج اذا لوهحلا ا یلع ضرالا ىلع فرا لاق ردهنسانعم كلا نیت

 قراوموهلوقت روند دنشا درونسكمدآرب هدننز و فلاح (فراولا ) هدقع اذا لبا فرا لا رد هنسانعمكکود |

 گكنهنسنرپ هدننزو دوعف (فوزالا )و هل ۳ كنه عم یاز و كنهزمه (فزالا] ناکلاو ینکسلاف یخ لا هد |

 رددت انعم كما هلع واند اذا عبارلا بابلا نم اف وزا و افزا لجرلا فزا لا ردهنسانعم قمت اچ بواک ی تق و

 باسبلا نم افوزاو افزا فزاو فزاو حرطا فزا لاق ردهنسانعم كل ی لع اذا لحرا فزا لاق

 "لف اذا عبارلا بابلا نم افوزا و افزا "یشلا فزا لاق رد هنسانعم قلاز و لمسنا ادا ساشناو یناٹلاو متارا

 قالاق ردیبم هنرّوصت قلوا بیرق هن رب یر یسازجا كنهنس راط رونلوا قالطا هنفلراط شاعم فزاو |
 نویبدل وا دورولا ةبرف رول واقالطا هتمايق مو هدننز و هفلاس (فف زالا) لاح ءوس و قیضیا فزا هشیع |

 روند + هروزات و سح و هراد م هدننز و BA EE EONS هلو هنموا

 یزالا یثع لبقا لاقت ردهنسانعم طاشن و تعرس هدننز و یرکس (یفزالا) هدننز و لحام رولکف زأم را
 (فز الا ) ىلا یا افازبا یتفزآ لوقت رد هنسانعم كمردوبا هللرمسک كنهزمه ( فاز الا ) طاشن و ةع رسب یا

 قحهراط و ینادتلا رصقلایا فز اتم لحر لاقت روند هرودو هزانقط ولکن ر د یمادنا و ءاضعا هدننز و لعافتم

 قلا *یشلا یا یز اتم لجر لاق روند همدآ برمشم كن و یوخب و قیض یا فزاتم ناکم لاش روند هرب
 یثع لاق ردهنسانعم كع رو قران آ قص و نی هنر یر یراعدآ هدننزو لعافت ( فز ًاتلا إل ردصلا قیضلا
 (فسالا) ضعب نم مهضعب یاد اذا اوف زا لاق ردهنسانعم قل وا نیش هنر یرب و وطنا براقتم یا افز اتم

 "دشا نزح اذا عبارلا بابلا نم افنسا هيلع فسا لاق رد هنسانعم قلوا او نوزحم كي هلیصق كنپسو كنهزمه ۱
 ا ترا ندناری كبلق مد لر دصق ماقتنا یتقیقح كنظفل فسا هروک هناي هدرا اصب كفلوم × نزطا

 ا e aah i Rh ی

 تم 1 1

 ضیقنم هدنفح نابل وا هدنن وف تك رول وا باقنم هيض ترارحهسرول وا اف و دزوح هسک نال وا ه دن رادتقا

 ندنتقیقح كبضغ و نزح هسکر ندی رات سطح ا هللایص ر سابعناایتح رول وا بلقنم هب هصغ و نزح هلغل وا

 لاق رد هنسانعم قلراط فسا و# یهتآ رایدلبا ب بن اوج ود ردفلتح یراریبعتو دحا و یرلح رحم ع هدکدلیا لاّوس

 هک رفاکلل فسا ةذخاو نمؤلل ةحار# لاقف ة اف ء مالسلاو ةولصلا هيلع لئسو بضغ اذا هيلع فسا

 هدنتح ناما لها نالوا توم اا توم ینعب طخا سوا طحم ةذخا یا فتک ل ثم فسا یورو

 ( ردتحار )



at ۷۲۳ B- 

 (غلوتسا) قاش ادا | تلکلا غل وا لاق رد هنسانعم ثمروجا تورا :E دبلک هلی سک كنءهزمه با

 برع و حدقو "مد الص هکرونل وا قالطا ه هسک لیذر قابجو عسا و تی لوش هژیس هين لعاف ےس

 هر (فغمولا اراعالو امد ذ یلابال ناک اذا غلوت .م سهم لحر لاق هل وا یلاعفا و ا یتالابم ندنتهح ۱ ۱

 ۱ لج را خب ہھ لاق رد هنسانعم یمو وا هدننز و دوعق (غوبما) e ءاهلا لصف Bm رو هحاص نوز وا هدنز و

 قم ہرا e هدنز و خیل (عدهلا روند همدآقجا هدنژ و حی ۵ (غنيبهلار مات اداثلاثلا بابلا ن نماغوبه

 دمنا لا ردهنسانعم قع وهن سا ی روق (غادهنالا هعدف نعم ثلاثلا بابلانم اغده هغده لاق رد هنسانعم

 یم ( غدا{ تحصفنا اذا ةبطرلا تغدهنا لاق رھا قمالتح امرخ ه زات و سس دوز نال ادا "یشلا

 | كناه و هدننز و هلوکره هلیرسک ك ناه (ةغولدهلا) یک هبالوابروچ روند هماعط قهشمو و قي ویص هدننزو
 | نیلاق هدنزو روفصع هلا هجم لاذ (غولذهلا ) روند همدا قجا نیکر چ یمادنا زسهشقان ردزتاح هلع كمال و

 | لوک ًأامرب هییش هننکی ناغلق هدننز و روفصع (غونرهلا) ةفشلا ظیلفلایا غولذه لجر لاقب روند همدآ و اقادود
 ندض یهر دوخاب ندقلجا هدننز و د وعق هلفاق (غوقهلاا) رردانای هلا قلتوا یراکدید یلاقص هکتینوب رد دا تابن
 | (غايلهلا) ضرر م وا عوجنم فعص ادا ثلاثلا بابلا نم اغ وه نالف غمه لاق رد هنسانعم قلوانو ز و فیعض

 | لمه توم روند همول وا كناچ هدنز و نب رغ هل رمدکك ناه نیم )رددآرناج یحنرب كچوکر هدننز و لارج |

 | ردي > (غی4ا)ەخدشا ذاثلاثلا بابلا نم اغم دسر غم لاقب رد هنسانعمقمراپ شاب هد زوو 0 ) هنسانعم |

 | ةبط را تغما لاق ردهنسانعم قمالتج امرخ هزات (غاعالا) هنسانعم دغلا رم روند هنجاغا ناحداب هدننز و |

 تب ذغنق (غینهلا تلتا اذا ةحرقلا تفمعا اه رد هنسانعم قفل وص یسهلوقم نابجو هراب و تخدشنا اذآ ۳

 ددشلا عوطا یا غینهلا ا لوقت روند هفلجآ كو عوطا ةدش یا غینهلا ی علقا لوقت روند هغمقجا ك

 مه و روند هنوتاخ هفیعضرسرف و روند هنالسرا و ر دکب وزو هلبا راکز وریندا هکر وند هغاربط نالوا را و!

 ماش جد وب هلی رسک ك ناه (غابنهلا) ها اذکو شطبلا ةفيعضلایا غينهیه لاقب روند هتروع نیتشاشو
 | رد هنسانعم قمزوت بولاغوجزوتو عاج اذالجرلاغش زره لاق ردهنسانعمقمتجا هدننز و هح رحد (تغبنهلا ) روند

 اه ید نما شا رای هسکر هو روند هبیرافیسور هدن زو لکه (غنیهلا) ران تک اذا جا غنه لا
 :دک اصا اذکو دحا لکل اه "رس ةرهظم اذک و ةر ج يا خج ھ لاق روند ه یراق نالوا کا تیاهو

 اس (غوهلا) اهلزاغ اذا اهغناه لاق ردهنسانعم قعٌشان وا بوشیرا هللا وسن هدننز و هلعاف (ةغناهملار |
 | غيها لجر لا روند همدآولتیهافرو روضح هلهتهج شاعم هدنن زو لضفا (غیهالا روند هریثک "یشهدننزو

 | بصح یا غیها مام لا روند هلب قالو قازوجا ونک !یا غیها ءام لاق روند هوصقوچ و شیعلادغرایآ
 رونل وا قالطا هعاج و لک ا و رونل وا قالطا هلاح نسح هلا قللوب قازوج وا هلیس هی هش (ناغیه الا بشعم
 | رطملا غيه لا ردهنسانعمقعتالصا مامتیرب روغي هدننزو لیعفت ( غیینلا ) رونل وا قالطا هبررش و لک ا لوق
 | ىلاعتو هناهس هن وعب نیغلا تزحاهکدو رک | اذاةدژلا غیه لاق رد هنسانعم قهردناق هغاب یدرتو اهءاح اذاضرالا |

 ۱ ہیچ ءافا باب لمس ۱

TEDE ENESدام روند هنعابا جاس هلا هددشم یاب و هروسکمیاف و یرسک و یک كە  

 بوتاچرونلواریبعتیشاطقاجوا هکه نوک لثم یشاط چ وا هقدلوا هدا رعص روند یفاثاندرب هنچوا ردقج هلوا یتایارب

 كنه رت اضمب و هلیفیفح و دشت كناب رد "ینا یعج راردا ذاا ند رومد هدررهش و راردا عض و هرصت هنرزوآ
 قالطا ینائالا ةثلاثهکسموت لواو راراناج شاط نوغیوا یکیا هنناب یکیا بوب وق هکسموترب ندایقو ندغاطیتفرطرب |

 راکشب اعاد هدراهدتفو شروش نالوا روهظ "هدزرس هسکر الثمراردبا لامعتسا هنسانعم رهظع هیهادینآ و راردبا

 الا قحررید "ینائالا ةثلاش هللا هامر هدنعقوم ادد همدآرت و راردنا قالطا قالا ةثلااك هسل وا مدتشدو |

 كحراش* نوسلق یمظعا هاغلا ةياق كنعاونا هیلب ییالب یغیدنآ ضوا هد هبنرم یح ۰ جوا بوروشود# الب ندراالپ | 1

 قالطا ه یناسنا تعاجو روند هرثک ددع هبفثاو رد هیلعف ضعبلا دنعو هلوعفا یزو كنهیفئا روك هتناب |

 ِ عاج اذکو رثکد دع یا ةيفثا نم تیق لاق ردشفل وا قالطا هر وصت یتیعجج كغایا جوا هدراانعموت رونل وا |

 | ىناثلا بابلا ناتا هفثا لاقت : رددتساتمم كمك بوغ وق بوشود هند رآ كمدآ ر هلبن وکس ك نانو یخه كنم زیه(فتالا)|
 زدن هی دح (هیفینا را هبلط اذا لوالا و یا بابلا نمافثا هفتا لاق زد ەنساتش كالو هغ “اذا |

 :ودیدآ عض وعرب _هدهندم قیقع (هینئاود) رددآ ه رقر صوصخح هندال وا عاش مان ی ر رب رج هد ماع

 چ ءاھلا لصف ]چ

 < ءال | باب روب
 آد مهم لصف ]قوس



Feسگ ۷۲۲  

 ۱ ل واو غول طرض یا هتغاب و تبذکل اق هم هنسانعم تسا رون دهر د هل د دشت ناب وی ےف واو (ةغابولال

 را ىل والالم وما ادا عبارلا بابلان نماغتو لجرلا غت و لا ردهنسانعمقل وا راکهنکه لف كن همق وف یات 7

 رایوسزوسلقعتریغنمو امولم راصاذا لج رلا غت وللاش رد هنسانعم قل وا بویعم و مولم و ثالهاذآ نالفغت و لاق 1
 راک هتتسانعم قلا لاندرد بوبغا یربر و مالکلایف لقعلا لیلق ناکا ذا لجرا غئ و لاق ردهنسانعم قلوا

 ردهنسانعم قلوا یوکد و هقلخ ءاس اذا مالغلا غتو لاق ردهنسانعم قلوا یوخد و عجو اذا نالف غتو لاق

 A E عتو لا ردهنسانعم قلوا نادان و لهاج كو هلو ءاس اذا لجرلا غتو لاق

 ختسن و غتون 7 ةأرلا تغت و لاق ردهنسانعم قلوا رداهابت و فلت هنگ فاو شی زار توش ود تند رد ی ف یدنک

 هکلها یا لا هفت وا لا ردهنسانعم كليا لاله هل رسک كنهزمه (غات الا اهج رف ىف امسفنل ةعيضم تناک اذا

 انالف غتوا لاش رد هنسانعم كلنا التبم هه یرغآ رب دوخاب كلا اقلا هب هیلب رب لوق یلع كلثا سبح ی هسکر و

 هدسفااذامالاب هند غتوا لاق رد هنسانعم كلا هابت ید هلی اکتراهانک هکر و هعحوا وا ةيلبهاقلا وا هسحاذا

 هخدش اذا ىناثلا بابلا نم اغثو هسأر غثو لاق رادان اعم قمراب نشا هلن کس کن هلتم هاو حق وا (غتولا)

 یراکدد هجرد هدننزو هنیفس (ةغ ولا هغو اهلذخا اذا هتقان غلو لاش ردهنسانعم قعاب هغی و هب هقاب و

 هن رزوا كنرب یر هدناق و یدنل وانا هات دام رکعت ررد الاخ دا هنجرف و كن هقان نال وا؛لاله یکشوککردهنسن

 هروح هجزا و ضعب ىلع اهضعب در یا ةغولومو غو ةدنرت لاق روند ید هغوئوم روند هدنرت نلرو
 هن رب یرب هدنم" وم راو هنم البلق یا ةغلوو طلا نم ةغمأو انعقو لاش هدننزو هرم ی

 ۱ هکر دنا صرا ماس هل .هف كنه یازو لواو (ةغ زولاو روند هنسهعطق راقلت وا سنجره شعم راص |

 1 | ینیص عج و ردغز و یسنج عج ید وا میس نوجبدل وا الاون رد راک ی راکدبد اس 1

 * هزم ۵ ردناغزاو هل مایکل وام ردعازوو هل رسک وا و ردناغزوو ردغاز وا ۱
 | ید ناغز و یلصا هکهلاهروسکم

 ةشع رلا یا غزولا هذخا لاق روند هکمر دو هعرس و هفخ یا عزو هب لاق روند هکلکیاج هلنیتعف (عزولا)

از والا لسف ضراحیا غزو وهلا رود ۾ دفع نابج و نانو نو زو
Tam كغز و (غ

 2 

 |[ تغزو لاق ردهنسانعم كمەشيا ةعفد ةعفد هال هدننز و عزن (غزولا» ء ءافعض یا غازوا م ھ لاق ردکمد

 بویم هشنا ندرب هقان دوب هلرک كنءهزمه (غازبالال ةعفد ةعفد هتمر اذا ىناثلا بابلان اا ةقانلا
 ۱0 ر ینا نینج(غیزونلا تخزو یتعم اهلوس ةقانلا تعز وا لاق ردهنسانعم كم هشدا عقد عضد

 ۱ هج زا هلی وکس كن هم نیشو ىه وا و (غشولا) نطبلا ف رّوصا ذا لوهجلا ىلع نينجا غزو لاقب ردهنسانعم
 | بابلانم اغشو هلوب غشو لاق ردهنسانعم كمهشيا رهردکو چو البلق یا اغشو هاطعا لاق روند ه هنسن 1

 | ید وب هلبرمسک كند همه (غاشبالا هنسانعم روج و روند هنتوا نغآ هدننزو روبص (غوشولا) هیر اذا یناثلا
 ۱ | اذا هغشوا لاقب رد هنسانعم كکود اود هزغآ و 4یمراذا هلوم غشوا لاقب ردهنسانعم كم هشیا هل رب دکو چا

 قمردشالب نات لوب لو هسابل (غيشونلا) اهل اذا ةیطعلا غش وا لاقت ردن :ےسانغم اوز و هبطع او ء رج وا

 قنوا هدولآ هدننز و لعفت (غشوتلا» قئار ط هبلع رصد قح هر هیطل اذا مدلاب بولا غشو لاق داغ

 لقب ردهنسمانعم كمکچ وص هلا هغوق قتربو هنهک (غاشبتس Ya , طلت اذا ساب غثوت لاق ا

 (ناغلولا) وهدننز ودوعت (عولولا )وهلي کا فام الو نیک و قوا و( ولا)ةيها وولد قتتسااذایاسل| غشوتسا ۱
 ۱ لاق ردهنسانعم قمالی بوق وص هغاق هباق یلد لوق ىلع كببحا هنسن نداق هلیج وا كنلد یعسق كبو < هام

 ۱ افلو لجوب لجوکغلو غلوو ثرب روك لب غل وو غلای و بمک غلیه و هنمو بارمشلا فو ءانالاف بلکلا غلو
 حانج بحاصو هعابس یلامعتسا كن ءدام و هکر هیف هناسل لخدا وا هناسل فارطابهیفام برمشاذاانغل وو اغول دا
 عوصم ندعبا رو ندسداسباب و ندا باب و ندا باب هداموب هروک هتناب كحراش * ردص وصح هایذ ندنال وا ۱

 | نکل روند جد غلاب ةبلق هفلااضعب و زول وا طقاسواو ندنلبتتبم یک یطوفم ال واو نیتسنهلک عضو ول وا

 اغول و غل وام لاقب روند هب هنسذ ی ؤزج كجهدا برشو لکا هدننزو روبص (غولولا) زلوا طقاس ندعبار باب
 هکپوک بو وفناق نوجا هیطاکا یم با صا رد 5 ل وش اک (ةغليملا) و( غليملا)) ايش عطب لیا

 | رونلوا ریبعت قالی هدیکرت راردنا یخد ندشاط اضعب یدنلوا لاہعتسا هدباق ص وصخ هکپوک اقلطم هدعب راردالی

 كنس هلک نیبیصن ییاغاكنوب ردیدآهردرب هلبرسکك مال (نوغلا وال رد دآ كغاط رپ هدننیب هماع هلاءاسحا (غلا وال
 روند هب هغوق كچ وکه دننزو هرم (قغل ولال ردد هرقر هدنتلابا ن رګ هدننزو نوهج (نوغل وال ردسبک ییاعا

 ( غالبالا) ۱



 ی لاقب رد هنسسانعم كجا بوردلاق هلا لا یب وص و هرج وا !ذا "یبصلا غشن لاقب ردهنسانعم | 1 0

Eده ده (غنعنلا غسان ىنعع ريعبلا غشتنا لاق یدنل وا رکذ هکردهنسانعم غاستنا هد زو لاعتفا (غاشتالا) |  

E PEمودلاذغغ و روند هرب كر و قشمو نانل وا ریبعت قیهدلقس هدنشاب كفح وح هزات هلناصف (ةعغلاإ ردهنسانعم غفن  

 كعاطلبطا ةغع و مهطس و و مه رایخ یاموقلا هفع مه لاق رونل واقالطا هن راناشیذ وراتح و هد زک كتعاج ر | ۱

 قاواهجالاقآ و لزق و هايس هنسنر (ننیفتلا هریک یا لالانم ةغم لا روندهلام قوج و ردنرابع ندنسورق و " 

 (غوبهلاژ نولتمیا قلحلا غغ لجر لاق رار دبا قالطا قلنا غغ همدآ نالوا یبط نولت هلدهج و ردهتسانعء ق

 هك رعم و یلود هدیسس راف هکروند هبیک ككرکو و نوزوا یک یردکچو ردندآ شوقرب خر زو روفصع ق

a ۷۲۱ زقیس ۰ 

 لا ردهنسانعم كمترود هلیوکس كانیسو یصف كنون (غسنلا) روند هنکلی شوق یرلکجهدیا شقن هرزوا |
 بت و ه هامر اذا اذکپ هغسن لاقب ردلمعتسم هنسانعم كالا افا همدآر و هسا اذا ثلاثلا بابلانم افسن هغ

 4 بودا نوک ید هلا دنکیاو هغر اذا ہلکب ده هایت لاش ر رلیعتسم هنسانعم قلق هدرزآ هلا رییعت و نعط

 این غسن لا ردلیعتسه هنر انعمكلتا تحاس و رس و ةرالاب دبلایف ت ۷ زغاذا هعما ولا تفسذ لاش رد هنسانعم

 اکو لس بویشوک یرلبد راشد دو دفدم اذ | ءالاب نیللا غسل لاق ردهنسانعم قماق وص هد وس واهبف بهذ اذا
0 

 | قفلیقلاص بویشوک یراکو ک كراشید د وب (غیسنلا) اهلوصا تخزسا اذا هنانسا تغسن لاق ردهنسانعم

 |تفم لاه رد هنس انعم كع ندیکی جافا نزلاتسکرو اهل وصا تحرز سا اذا هنانسا یب لا ردهنسانعم

 وا تفسذ لاق ند من ماتم نقی هو یر یر یرللاد كنجاغا امرخو تعطق امدعب تشن اذا ةرهشا

 | شوق ی راکچهدا شفنهرز وا دیسک راح ۶ یک هغرتمهدنز رو دسنکم (ةغسأملا فعس یرقان ۱

 بنز وری( را ردا ځد ندر ومد و ندجاغااضعب و را ردنا لامعتسا بویلغاب 4 ارا ر یتچاقرب هکز وند هنکلپ

 | روند ه وص ندا شر : هرکصندکد لک جاغا یسهلوقم هعصآ هلرعص كنون (غسنلا هنسانعم قرع روند هر

 اهبلق تجرخا اذا ةليسفلا تغسنا لاقب ردهنسانعم كمرب و نيب یباغا امرخ رودوب هلن رسک كنهزمه (غا نالا ) |

 | (غاستنالا) تعطق امدعب تتن اذا جرهلا تا لاق ردهنسانعم كمت بوروس نیکی رکصندکد لسک جاغا و

 ااهعا امم یف تق رفت اذا لب الا تفستنا لا ردهنسانعم قعشلقار ,ا بول وا هدن کاپ هدقالت وا راه ود هدنن زو لاعتفا ق

 برص اذا ریعبلا ستا ۱ لام رد هنسانعم تروا هب ه رهه نالوا یک وک هللا نوڪ ا نریلکنیس هود و تدعاتوا

 افشن ءالا مه لاق رد هنسانعم قحا هل وک س كنه نیشو یصف كنون (غشنلا ) بابذلانم هت رکرک یلا هدی | ۱

 تک ود ی وا ص دن . زاغوب كفح وح و هب هنعطا دا جراب هغشن لاق رد هنسانعم تم رود و لاس اذا ثلاتلا بابا ۱ 1

 هلو لعفت ( غشنت)هیلع یشغبداک ی تح قهش اذا نالفغشن لا رد هنسانعمقم رقص هدنسهج رد قلنغیاب و هد 1
 ا قوشت هناسنا تلاحو و هيلع ی غر داک یی ادار عشت لاق ردفدا رم هدریخا یانعم هلا غشن |

 E زانو (غوشنلا) هندانش روج و روند هنتوا ضآ هدتتزوا روبه (غرشنلا)رولاوآ شرم ا 3 ١

 OE یا یغوشنم وهف لوهحا ىلع "یبصلا غشن لاقت روند هغج وچ شاک وديتوا | 1

 ود يعج تنفس (خشا ونلا ) هب غوشنم وهف ه علوا اذا لوه ا ىلع "یشلاب غشن لاقت روند همدآ نالوا صیرح و |

 یت اذا هنع غشنا لاه رد هنسانعم قا وا هغرالا هل رسک نەر (غاشنالا) روند دنن رایدنقا وص نال وا هدەرد ۱

 هلا لد كحوت ؟ هدزاغو و روند هجرف زوع" و یو و ردهغنغن قنۇم روند هیثک قجاو فیعض هدننزو

 نمود و خدا دك عرف نالوا هدنناب كند هکچ هدزاغو و روند موم نالوامدنیب 8

 كمدآر هدنزو هزاز (ذغنغنلا ) رد غناغت یعج ران وا هوا یرب ل EAE شبوک بول وا هدن ۱

 ءاد هباصا اذا لوهحا ىلع دز غنغن لاق رد هن ساتم قلوا ثداح ضرب هدنروک ذموضَع یراکدید 1ُ

 قن یجا لا ندلع تجحزو تک هدننزو دوعف (غوفللا) و هدننزو عفن (غفنلا) هفنغت ف |

 هدننز و لعفت ( غفننلا) لب کنم تمر وو تلقفت اذا ثلاثلا بابلانم اغوفن و اغفن هد تغفن لاعب رد هنسانعم ق

۴ 

| 

 كليا نعط هنسومان لوقیلع كلببع یعدآرب هدشزو غبن ( غبولا ) < واولا لصف زج ررد جنود |

 دلنرتصف (غبولا) ردیدآ عضوم ر (غبوالا» هیلعن هط وا هباع اذا یناثلا بابلانم ابو هغب و لا ردهتسانعم |

 یی ریو كنهود هکر ددآ ضرر صوصخ هنعش هودو روند ه هنس یک ثكيک نانلوا ریبعت قاکوق هدشاب

 كموقرب ها (ةقی ول دیربهوخ یا خبر لکو لب روت لمآ ولقاکو ق یثاب هدننز و فتکغبولا) رده

 معطس و و مک < یا موها عارف هت أر لوقت ردیبک یر نیکنا نارد هکرونیدهن راعمو هنیم ولکت رد كب

 هه وا ولا لصف مس



 هنسانعم جرلارابغ روند هنززوت نوا نئوک و ا هدنمرکد غبن و هنم رام هصاصخ نم ریاطت اذا قیقدلاب ءاعولا

 قاکوف هکر وند ه هنسن یکز وتن ديار وهظ هدنغلا رای رللبق كشاب رد راج هلیسهدشكنابو هدننزو هسانک (ةغاسلا)

 ردکعد ج راوخهدنلز و هدادش (فغاسلا) هنسانعم نحط روند هل وا شم وکو او هنسانعم هره رونلوا ریبعت
 هنسسانعم تسا رونل وا قالطا هردو جراوخ مهنع تجرخ یا ةغابن مهنم انیلع تغبآ لوقت ردندنسانعم روهظ

 قالطا همدآ ناشلا ےظع (ةغبانلا) اما رتروش یا عاب دم لاق رولوا فص و هلو كلشياو ول وا یګدزوت زوت و
 نکیغو تب عاش هدنن وص و ناشلا عظعلا یا ةغبان نالف لاقب ردنوجا هغلابم ءاهردندنسانعم روهظ رونلوا

 هرعاش دیو صف نال وا راکسوه ندهرکص نکیا تکاس ندنن عاش هدنلاح لئا وا دوخابندنا ر وهظ سفت

 ندایز(۱)ردرفن زکسرلنآ و ردینبمهکو قالطا غباون هنعومج و هغبا هنر رهكنارعش یتآیرک ذ رونل وا قالطا
 نایدلا وش هک ی ارا ا نابا نب دیر (؟)ینابیشلا ق راحت ن هللا دبع(۳) یدعلا هّلادبع نب سیق(۲) ینایذلا ةي واعم
 ةغبات(۸) ۍلغتلا ناودعنب ثراح(۷) عو ریلارکب نب ثراح(+) "یونغلای ال نم ةغبان (ه) دیس هغبان كنتعاجب

 | روند هن زوت نمرکد ځد وب یبک غب هدنن زو بارغ (غادلا)) رددشم اهل وا میضوت هلتبسن وب هکرد ینا ودعلا
 هلن اصف (فغسلا ) هنسانعم ه ریه رون د هغاکوق بودناروهظ هدشاب دو هدننز و باح و هدننز و دادش (غاسلا)

 رصنت( غبن مهراخیتعب مهطس ویا موقلا ةفبن تءاج لاقب رونلوا قالطا هنراراتخم و هدنزک كتعاجب و موقرب
 | یزوتنازوت بوکلس یتجاغآامرخ تاک هکر ون د هفمالیشآ و لرد ر ندنرایشآامرخ (غسلتل ا )رد. دآ عض ومر هدننز و
 تحفل لاق ردعسا یک نیتمو و ردترابع ندکلنا لوخد هرجا یغوصق ناچآ كچچ ز ونهكنامرخ یشیدنال وا هدنناب
 هرب رب هل رسک كنهزمش (غابنالا) قلت تلذو ثانالا غیلو یف اهرابغربطیف للا صفت نا وه و غلاب لا

 | گر هیلاین وا ندنراکنهزوکتلکلا هسکنیلا نوا و هیلادادرتلاثک | اذا دلبلاغبنالاه رد هنسانعم كلک بودیک قق وچ

 | كن هیقوف یانو یصق كنون (غتنلا) لا صاصح نم قلا جرخا اذا لخانلا غبنا لاقي رد هنسانعم یتمراقیچ

 ۱ ندنزو زس واب وللب لو لع كلوک یکر دا اسا ینهسکرب هل ممک ك ن هزم (غاتالاژ روند

 ] غدا لا ) هضعب رهظاو هكضض خا وا "یزپنسلاک ك حف اذا نالفغتنا لاق ردترابع ندکلنا راهظا یتیزارب
 1 قفوص برقعو هعبصار ا اذا ثل املا تابلا نم اش ناز هع دن لان رد هنت انعم كمت رود هلعمرپ هرس زو

 ۰ هغدن لاق ردلمعتسم هنسانعم كلتا هدرزآو ردکت یعدآ رو هنخدل اذا برقعلا تغ دن لاش رد هنس اعم

 ۱ و هنعط اذا مالکلا و خرلاپ هغدن لاق ردهنسانعم قلل هدير هلاسلو ی اس قارزمو هأس اذا

 | لاب كيکک رولوا ولزوا و نیتم تیاغب لاب یعیدناب ندنوب كنم یرآ هنسانعم یّرب زتعس روند هنت وا كيکک
 غذغد اذا لوهملا لع"یصلا غدن لاقي ردلمتسم هنسانعم قملقق غدن و ردنفل هلب مسک كنوآ و ردف ورعم
 [هناس اذا ه دنا لاق ردهنتسانعم كلا رتکمو نوزحم یعدآ رب دوب هل رسک كنهزمه یدال»
 ] هفضم هدننزو هسنکم (ةغدتملا) روند ههسک نابزد ندا هدرزآ هلیناسل یمان اعاد هدننزورینم (غدنلا)

 | لرردیک بولیس ییزوت كکعا هلکنا رد هنسف یرلفداب هدنزرط هکر وپس ندن رلکلیشوق هل ریسک هکر دهنسانعم
 ځدو هدننزو هفرغ ( تغدنلا ل روند هضاب نالوا هدنسد كغنرطو راردنا شقن هلکنآ ځد هنوزوا هحاکو

 ۱ لجرلا غدتا لاق رد هنسانعم كلوک هجول رک هدننزو لاعتفا (غادت الا روند هضاب نالوا هدندد قثرط

 | لیعفت (غیدنلا» هلزاف اذا هغدان لاق هنسانعم قعشان وا بوشیرا هدننز و هلعافم (ذغدانلا  ةيفخ كح# ادا
 | نیطلا هيلع یرذ یا ثنؤملا مالا ةفيصب كني یغدن لوقت ردهنسانعم كلک ا هوروا هرزوا ری هدننزو

 | "یغدنلاخ "یدبع ندنس هلسق هعاضق ردکعد بوسنم هغدن نالوا یعسا كنتوا كيكه دننز و ییع < یدنلا) |

 اغزب هغز لاقت ردهنسانعم كلا تمذمو لصف هلبییعت و نعط ییهسکرب هدننزو عز (غزلا» رد وسنم اک |
 ردبعشنمندن آهر اسیاعمردع وض وم هنسانعمنعط كمتر ودغزن هکر د ح راش » هناتغآ و هیف نعطا ذا ثلالا بابلانم

 كمر و هسوسو و یرغا و دسفا اذا مهندس غزا لاقت رد هنسانعم كمروشود هن ر یرب هللا داسقا یتنبب سان غزو |
 هدننزو ربنم (غرنلا ز سوسو یأ ناطیشلا هغزن لاه ردترابع ندکمردشترود ین ورد هکر دلمعتسم هنسانعم |
 هدف نروشود ه رب یرب هلا داسفا قلخ نايم ام اد هدننزو دادش (غالالو هدننزو هسنکم (ةغ زالو
 یک رز لیتکم رکود دننانعم دام دخ از و مهندس و سانل اخري ناک اذاغا زن و غم و خززملج ر لاقب روند

 ۹ أ ۹
 | ییاملا بابلانم ات دعت لاه رد هتسانعم کلا تابعت و رک هلا هک فاص وا یغیدل وا فصتم یهسکر هل کد

 ۱ یش ندا بزبعت و لصف یسات لا ارقا و كفا اماد هدنز ورنه (غتنلا) دف سلام هرک ډلو 4ام اذا لوالا و

۱ 

 تیپ دا زی a زیمنس ام مس ما سل aS کا ی زا زر تا رخ کات

a 



e ۷۱۹ و 

 قارطاک ابوغیروماج رادقمر هکر وند هن راقا رطناتک ك راب عو روند هنسهچ راب ملکی کسا و زب یکسا هلل رسک

 داضو ىح كيم (غضلا) ر رارط ناتکه لکنآ هدعب رار دا رت ردق هه ور وق هرکصندک دکید كلنکیتزارب هدنتیه
 هکال اذا لوالاو ثلاثلا بابلانم افضم *یشلا غضم لا ردهنسانعم كفيچ هنسن هدزغآ هلین وکس كن هم
 وهو ااضم تقذام لوقت رونلواریبعت یتفیج هکروند هن هنسن كج هینیچ هدزغآ هدنزو باهم (غاضلا ) هتسپ
 هداروب غاضلا ةنيل ةرسک یا غاضع ىنا لاش رول وا قالطا هنغیریق كما مالمو لهنس یسفتج و غضع ام

 عضم ام یا هتغاضم یمر لاق رونید هب هنن ش چ هد اا هدشز و همام (ةخاصلا# ردردصم مس عاضم

 هفرخ (دغضلال نوچکیدلیا غضم ید هد هلماعمو ملکت رونل وا قالطا همدآ قجا مدشزو همالع (فغاضلا)
 هربغ و مح ةعطق یه و هنم ةغضم ان عطا لوقت هدننز و درص ردغضم یعچچ روند هب هنسن راسو تا منیچو هدننزو

 كحراش » اهراغص یا رومالا غضم لاق رول وا قالطا هن رلنل وا ریغص و هدرخ كروما هدننزو رکس (غضلا)

 روند هلا نالوا هدنرز وا كيک هدنن زو هیفس (فغیضلا#) ردقل وا هدش زو درص نالوا باوص هروک هنا

 ىلع روند 9 شلراص هن راهش وک كاي و روند هزکحا نالوا هدنسهجهرف نعي هدنتلا یسوزاب كنيس تاو

 هدندب و روند هزکحنا هګ وب نالوا هدد قالوق و روند هرکس شاراص هرکص دکدنیچ هلا شید لوق |

 هد هکح یکیا لوق ىلع ردرالح یکیدت یرلشید یزآ هکرونل وا قالطا هنن راد كنهکح یکیا هلیسهب ها

 غضما لاق ردهنسانعم قلوا لباق كفبج یثع كنامرخ هل رسک كنهزمه (غاضمالا) روند هن رارمط نالوا ق
 لاق رد هنسانعم قلوا فیطل و شوخ یلعا هلکعش هرزوا قح تاو غضع یتح هسط تقو یف راص اذا لا

 بویلابج یک ی رک و لفرط یکیا رکسع ہدلاتق و كنج هدننز و هلعافم (ةغضاملا) لکا و بیطتسا اذا ملا غضماأ

 ديف هداج اذا لاتقلا یف هفضام لاقم رردنا غضم بودا همقل همقل برب یرپ هک ایوک ردهنسانعم كلما دهجو لج
 یزوسو غلاب ملو هغضم اذا ملا غمغم لاق ردەنسانعم كىچ هاب هحاب هد آیی هنسرب هدننزو هلزاز( ةغغمل ا

 لاش رد هنسانعم قمالب باق كوكو هنس ماذا همالک غم لاق ردهنسانعم كمل لوس رم بم رە هو 3

 ءاملا یف بوثلا غم لا ردهنسانعم قعتالصا هلغمراقچ بورتاب ه وص یوو غلو اذا ءانالا ف بلکلا غم م

 بوتاق هن رب یر یهنس ر و اعد ها ور اذا د ربا غم لاق ردهنسانعم كمردج هغاب ید رو هثغتغاذاا

 غم لاق رد هنسانعم قع راق بولاق هنن رب یر هنس رب و ةا اذا "یشلا غم لاق ردهنسانعم قمردشراق |

 در افیعص "و رس ىا هلع ف تورا لاق ردهنسانعم نلشیا کو فبعض و كشوک یشیار و لا اذا سالا

 ا نم اثیش لان اذا را خاو لجرا غ لاق ردهنسانعم قلو قلریاچ رادقمرب هدننزو لززت (غفقا)

 شف ماد هلبسسک كيم (غللا) نعسلا هيف یرج اذا لالا غغ لاقي ردهنسانعم قلشاب هکمروع" راوطو

 | قجا لذن یا غلم لجر لاقب رواک غ الما یعجروند ه هسک قجاولیذر و قچل | نالوا رایوس هزرهو ازسان و
 هکلیحهایوس نایذهو شغ هل راتفص تقاج و تلاذر ردم”! ند روب نم یانعم هلیعط كم (ةغواملا) شاب لکت

 شحافو قتساف (غلالا  ردرظان هربخ رص تسات هدنل وق ةغولملا یهو هدارو ةغولم چ غلم لجر لاق روند

 ۱ شع هدننززو لعافت (غلاقلا عاد یا غلام لحر لاق هدنژ و رافک رولک غالم ىج رومد ه هسک ثیبخ و ۱

 شف هدننزو هلعافم (ةغلاما و هب كح اذا غلاب غلامت لا ردهنسانعم كمشل وک هنن زوس كنايلپ وس نای ذه و

 | كفلتقاج هدننزو لعفت (غلقلا» ثفرااب هحزام اذا مالکلاب هغلام لاق رد هنسانعم كلا هطاروخ هلنالک ازسانو
 ۱ هلا هل« *نیع هدفلش رد هیحات ر هدنساضق بلح هدنز و لبح هلون (غنمز a اذا لج را غلمت لاق رد هئسانعم ۱ 1

  ردیدآ هدلب در هدنس هکلوا نامرک هلی كم (ناغونم ردشل وا لوادتم هلا د نیه بولوا هدزاابز | ۱

 | یک نونلا لصف زي تنّوص اذا اغاوم ةّرهلا تغام لاش ردهنسانعم قلوام یدک هليمض كم «غا ول )|
 تابلآنم افوس و اعم "یشلاغم لاق ردهنسانعمقل وا نابع ورهاظ هدننز و د وعق (غوشازو هدننزو عین (غبلاز

 کاسکو و عب ادا ءالاغب لاقت ردلیعتسم هنسانعم قمیچنولانبق وص ندر و رهظ اذا یاثلاو لؤالاو ثلاثلا ۱

 رعسلا لاق اذا نالف خب لاش رد هنس انعم قع وق عاش غیلب و چ یسیدنک نکیغو تب صاش هدنفع ۱

 نالف غب لا ردلپعمسم هر اتعم قل وا یبحاص تیهافرو ناماس و تور مدار و رشا ثرا ف نکی.مو هداحاو

 كياق ىس هلوقم قجراغط و ةغابا هم راث اذا هسأر غبن لاقي ردهنسانعم قفل اکوق شاب و عزا |1 |
 | غب لاق ردلمعتسم .هنسانعم قمبچ یوزوت یک ردا حد وص هنس رشط نوا نالوا ه دنیا ندنرپ هتفو |

 ہک نونلالصف مس



 بچ ملا لصف ]3
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 غئاس ماعط لاقب رارونل وا رک دعا هنبراهلک غیسو غئاس هدننزو دیس (غیللا) و (غئاللا همزن اذا انالف خال لاق
 لوق یلع روند همدآ نابلنا ناب هجشوخ یمالک هلغل وا قانقتوط هدنناسل هذننزو رجا (غبلالا) خیل غیسو غئال

 قجحاو ءایلا ىلا همالک عجرب وا مالکلا نیسال یا غیلا لجر لاقب روند ه هسک نالچ ه همتحءاب یاسل اّماد
 (غیللا ز قجایاهغایل وغیلا لجرلاش روند ه هسک قجا نیمشاشیجدو هدننزو هاتک (تغایللا و رون ده هک

 كلتد بویتسیا ییهنسن رب ندمدآ ر هدننزو غب ز (غیللا) مات قج یا خیل هلاق ردهنسانع مان قج هلزرتصف

 ردهنسانعم كلا تقاج راهظا هدننزو لعفت (غيلتلا) هنع هتد وار یااغیل هغبلا *یثلا هتفل لوقت رد هنسانعم
 روند هرابلاس ناقآ ندزغآ هدننزو عرف (غ رلا) مچ[ ملا لصف روح یلاعت هنوعب زن قمح ادا نالف غیلت لاق
 هکر دب غ هلاه روند ځد هغرم روند هرازنج نالوا قوچ یریاچ دوخای هرازنجو روند هنکلهر وکنوبق و

 لاق هنسانعم قمالت وا راچ راوط رول وا ردصم غرمو راربد راغ هغلرباچ هلکعد هنجو هراچ غرم هدیسراف
 بشعلا یف خرم لاق ردهنسانعم قلاق بونلک اهدقل راج و بشعلا لک | اذا ثلاثلا بابلا نم اغرم ةماسلا تغرم
 هدننزو رکس (غرلا) ماغللاب یر اذاریعبلا خرم لاقب رد هنسانعم كمروکسو ی هودو هيف ماقا اذا
 (فغارلا) ماغالاب ةامر یا غرم راکب لاق ردقو یدرفم ندنظفل روند هراد ود ناحاص ا ویک ندنغآ ماد

 غر : یا اهغارمو با ودلا ةغارم هذه لاق روند ید غار روند هرب قج هنیغآ ب وتاب كل راوط هدننز و هباصس

 هلرعاش مات رب رج هغارمو ةلوعتا عنعال ناتا یا ةغارم نالفل لاق روند هکشا قاق شینسوک دخا مو اهبف

 دحل وق راضعب ردمه و یسد یدلیا بیقلت لطخا كن رهوج یدیشلنا بیقلت قدزرف هکر دسقل یسهدلا و

 رهش ر هدنسهکلوا ناجبرذا و ردشغ وا قلت هلرعما یدلوم هلغغوط هدنسهغا رم هود هروبه
 هغا مو ردن طب كج وکر ,(هغا رلاون  رددآ دلب رب صوصخهنتعاجج عوبرب ون هدناتس مد عو رددآ روهشم

 لاش رولوا یهاکتحا ر كن رانا ويح هک ایوک رونل وا قالطا همدآ ندهزوک بوروک یک یرک ییسیشاومو "با ود

 ةع ما ةبادلاق روند هراوطنال وا رونلب بوبانغآ هغا ربطام اد هدنز و همالع (ذغا لا ) ها زا یا لام ةغا رعوه
 نایل وا یذفنم هدننزو هسنکم (ةغرملال ردیدآ تیال و رب هدنساضق مصم دیعص هلیصف كيم ( غیا رلا) ةغ رقم یا

 روند همدا قجا (غرالاژ راربد یعسرغب ندوک هدیکرت رولینآ هناب رول وا هدنزرط هسیک مسا د هکروند هغس رغل

 رووا قالطا ه دینک نالوا هد ولآ و لغ وتم هلاعفاهراکمو لاعا لاذرافدغ رمالا)ل قجایا غرام لجرلاقب
 زا ردهنسانعم وا هدولآ هانرتصف (غرلا) عقب یا غ ما لجر لاق ردشغ وا هشت هرا وط لاسنغآ هراد رم

 ۱ ۱ لاق روند هحاص لیاق هب هب لا و نهد هدنز و فتك (غرلا) سد اذا عبارثا بابلان م اض رم هض ص غرم لاقت

 1 خرما لاق رد هنسانعم ا رابلاس ندنغآ 1 كنهسکرب هل رسک كنهزمش (غا مالا ) نهدلل لوبق وذ یا غرم رعش

 ًاطخ ین E E اذا نالف غ رها لاق رد هنسانعم كل وس قوج یزوس باوصا و هباعل لاس اذا لجرلا

 | هسک رب (غیرقلا]ل هءام ثک | اذا نیلا خرما لاقب رد هنسانعم كلا قيويص هلغموق قوچ ینیوص لری و
  راوط هدنز و لعفت (غزرقا) هيف اهبلق اذا بارلا ىف ةبادلا غرم لا ردهنسانعم قعانغآ هغاربط یتسهباد

 غر لاق رددنسانعم قفقاصندرادمو بلقت اذا بارتلا ىف راجل ا غر لاق رد هنسانعم قمەنغآ هخا ربط
 عجونم یّولت اذا نالف غّرم لاق ردهنسانعم كلکو بولیرو هلبارطضا یا ندعجوو هزنت اذا لحرا

 راوطو هیف نم تاعللا "شر اذا ناویا غ غرم لاق ردهنسانع» قجاص اب رایلاس ندزغآ و هدحم
 هدصوصخ ر و ةض ورلایف یعرلا لاط اذالاما غّرمت لاقب رد هنسانعم قلاق بوب التوا یدازوا نوزوا هدقلرباچ

 هنسانعم كاك | بونلاب وا نامز قوج هدر ر و ددرت اذا مالا یف غمت لاق ردلمعتسم هنسانعم كلتا ددرت

 لجرلا غمت لاق ردهنسانعم كمنروس هیلاف یک یکرکو ثکعو ثبلت اذا نالف ىلع غر لاق ردلمعتسم

 (غاسنمالاوو هلا هدریشمم (غاتما) یلز اذا نالفغرم لاش رد هنسانعم قعاق قایاو هسفن غیص اذا ۱

 یحف كيم (غشلا) ی ت اذا غستما و لجرلا غسما لا رددنمانعم قلوا هغرال | هدنرانز و لاعتفا هدیسیکیا

 ۰ ۳ م اغشم لجرلا غشم لاق ردهنسانعم كم هنس زسندش یک ر روو رابخ هلی وکس كنه نیش و

 رد هن ماعم كلببع یمدآ رو هب ض اذا هفشم لاق A ا ءاثقلا لک اک ددش ریغ لکا اذا

 (غیشقلا) هنسانعم هرغم روند هروماچ یزمرق یراکدد یشآ هل رسک كيم (غشلا# هباع اذا هغشم لاق

 ضمب سومان و ضع كن ەد سك رب و غشلاب هغبص اذا بوثلا غشم لاق ردهنسانعم قمایوب هللا یشآ یهنسن رب

 كو (ةغشملا) هخطلو ءرذک اذا هضرع خشم لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلتا ردکت و هدول آ هلیدانسا هصیقن

 (هبرسک )



 -# ۷۱۷ و

 | (ةغشافما) لیفت ۱ اذا لحرلا شفت لا رد دنسانعم لس وا و هکرو هالع اذا الف شفت لاق رد هنسانعم

 لاقي ردهنسانعم قاب هنس ر وأب ل رخآ هلم رقت 7 ادتا هاب دصق كما جد ییسل د روا كن هان 7 هدننز و هلعافم |

 | همأزف اهتك ليف اهیلا رحم رخآدلو ىلع فطعت و رنو ةقانلا دلو رج نا یهو ةفشافم اهب غشوفو اب غشاف

 ۱ لر وا و ید كوا ناس ةدن تتعدام هکر دن رابع ندحاکن هلام اب هک دهنسانعم رافیش هدنز و باتک (غاشفلا)

 كناف (غضفلا  ردبلاغ ظوملم قلوا ردصم ند هلعافم غاشف هداروب ندنمالک قایس كافل ؤم × رد هنسانعم لسک
 ریشهاذا ثلاثلا بابلا نم اضف د وعلا ضف لا ردهنسانعم قعاف وا نورقچاغا هلو دی كن ەم داضو یھ

 هل وا ردا راکت یک ردافوا جاغا هلا اطخ و نل یعالک هکر وند هب هسک قدشتم ووكر ,لوش هدنن ز ورینم (غضلا

 | قلغاط هار هد دشت كنیغو ىح كناف (ةغفلا ]ل مالکلا غعضف 4اک ن لب و قدشتب نم وه و غضفم وه لا

 لاق رد هنسانعم قمرراب شاب هلو نت كمال و یضف نا خاو تعاوضد ادا 2 دعف حالا یتتعف لوقت ردهنساذعم

 .خوف 4 ف لاسش رد هنسانعم قلوا لو و یربا ضا هلنرتصف (عوفلا دل اذا تلابلا لس اغلف ااو غلف

 |هحارلا تعاف لا ردهنسانعم قلاب هحار هدننز و غوس (غوهلا ل روند همدا ول رغآ یربا (غوفال) مهم یا 8

 | ب: طلا هغوف ثدجو لوقتروند هتسلئاب كن هحار هکردیفدا مو هدننزو هحوف (ةغ وفا تحاف اذااغ وف مغ عوفت د

 | همش یا ةغئاف ةحار انتذخا لوقت زول وا فص و ه دحار رت ندا فیکس و تسم یغامد (تفئالا) هتوف یا
 چ ناکلالصف ]و | باح مارک )ا فا لصف چ یلاعت هنومب زج رددآ هب رقر هدنساضق دنق رس هدننزو لاح )غل
 ب ماللا لصف ]= أ هلا لا هلبنوکس كناتو یصق كمال ( غتللا) تم[ ماللا لصف زو رد دآ ه رقرب هدنساضق ةا ره هدناسارخ هدننزو

 لاقب ردهنسانعم قق وص برقعو نالي و هرض اذا ثلاثلا بابلا نم اغتل هديب هغتل لاقت ردهنسانعم قمروا ق |
 هکر ٫ نالوا و ای ضءب هلع كمال (e و هل رعف كن هثلثم یا و كمال (نثلا) تذل یا برقعلا هتختل | ۱

 هب هک یاب دوخا همال دوخاب هب هوم نیغ ۶ ندار دوخاب 4 هثلثم یا ندنفرح نیس نک ردبا ماکت ناسل کروند |

 مراد و عقر ەجشوخ هلتتالط هکر دقل آر هدناسل هکیدید راضعب و ردبا لوح هرخآ فرح ندفرح ر اقلطم دوتا | 5

 هلنینصف غلو رونل وا ریبعت كاکتلپ هدیکرت یخدهنتروص یکیا ردت رابغ ندنلنقتوط نالوا ثداح هلدتهج كمالبا |
 دوش یهوةغل وغثل هناس )ین ناکاذا عبارلا بابلان نم اغثل لج را غثل لاق رد هنسانعم قم وا كاتلپدآ رب رول واردصم

 | لقت هيف وهناس سا عقر میل وا فرح یلا فرح نموا ءایلاوا ماللا وا نیغلا ىلا ءارلا نموا ءاتلا ىلا نيا نم ناسللا ق ۷ 3

 بز 1
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۱ 
 ار | هدف هدنیس رولوا هدب راف رح نیش و ارو مالو فاکو فاقو نیس هغثل هروک هناي یرابنالا تراز هکر د جیم

Eروا واهدفرح قتل ا هغنل هدنفرحءارورونل والیدت هفاکی هاک و هاب ر یمال و ه هزم هدفاکو هفاکی هاکو هاظ هدفاق ۱  

eیلاذ هکید د ره نم بحاص و رول وا هللا لیدبت ه هزمش :یهاکو هلا لیدی هباط ومال و لادو ءا و نیغ و نو |  
 یزٌرطم روند هعتعت و لترو هنر هکله ردهفشب ندکلی دب ثلکتلب و و رول وا هلا لید هنو الو هنیس | ۱ ۱

 ما ) روند همدآ كتل یتاسل هدننزو نخل ) رول وا رثک دنا ا زانم وصخ قارتا تایم هکیدید |

 (دنتلا غئلا هلعجاذا لّوالا بابلانم اغثل هغثل لاق ردهنمانعم كلتا غثلا یمدآ رب هلینوکس كنان و یصتق كمال | 1

 .ققوص نال و برقع هدنزوراکذت (غادلتلا)) وهلی وكس كلاد ویصتق كمال (غدللا) هنسانعم خوندم هتاف

 :هدرز 1 هلا مالک و نات ] یمدآرب و هتعسا اذا ثلاثلا تابلا نم اغادلت و اغدل ةا و برقعلا هتغدل لا ردهتمانعم ا

 | شةو ص نالی و برقع هدننزو ریما (ییدللا) و (غ ودام اا اهم هغرب اذا ةملكب هغدل لاق ردلهتتسم دنسانعم قاث

 هلفمال وال )خادءات هش وم هکر د ح راش*هدننزو ءامرکر واکءافدل و هدننز و یرکسرواک ی دل ج كغیدلر وند همدآ
 او یا غیدل لجر لاق روند ه هسک ندبا لصف و نعط بویللد یب ہا زول وا لعاف عع غیدلو زلک یلاس عجب 1
 ران ز(عادالا )لوا یتداع قت وص یک ب رقع قلخ هليل اس ]اغ اد هکر ون ده هسک ناب زدب لوشهدننز ورم( غ دلل ال سانا | ]

 رون د همدا ندا هد رزآ هللا لصف و نعط یسانهدننز و همالع (ةخادللا) روالوا ق ةالطا هنح وایروس كتك ۱

 دلا غصل لا رد هنسانعم قعشاب هکیکیرد ندنغلق رآ كند هدننز و د وعق (غوصللا) ص راتیا ةغاَدلوه لاق |

 و ری ضعادشوف قلقلوب و ردیعما شوفرب هدننز ودفدف (غلغللا) اف مظعلا ىلع سه اذا ثلاثلا بابلا ن نماغوصا 1

 هدناسل شمب و ها وراذا هدر غل غل لاق ردهنسانعم كم ردچ هغاب یتسهلومیشیاریجخ و دن رتهدنن ز و هلزاز (ةغلغللا | ٣

 هناسل یف لاقت ردا ملکت هلغلقرو قرهنقتوط بویمهدا جارخا هرزوا قح یی هلک هکر وند هکلیچ نالوا

 ءرکصندکد ردن ود بویلاو هن وا یر هد ضا یهنسف ر هدننزو غوس ( غوللا) دمو ةه یا ةغلقل |

 | رد هنسانعم كلا تمزالم یما د همدا ر و هظفل 3 دف ق هرادا ادا اغول غولي ىلا جد لس رد هنسانعم قم |



- ۷۱ - 

 نکل ردرهاظ قلوا غرف یردصم هلنیتف ندنتن قایس كفلؤم هچرک هکر د ح راش × "بصنا اذا عبارلا بابلا ا
 رول وا قالطا 2 رب همان كش را هدننزو همام ( ةغارفلا زا هدننز و عام ردقل وا عارف ی ردصم نال وا تاوص ۱

 دای سم ON فلت ورده و عارف یا للا نم غرف هب لاق رود هغمالش و یشیارب هل رسک كناف (غرفلا»

 رد)یتسم هدونسانعم لعف لصا هدنز و لضفا (غرفالا» ارده یا اف رف همد بهذ لاقت ردّراح هد هلق كناف |

 فصو هب هعسا و هنعط هدننزو ءارج ۶ ءافرفلا  غراف یا غرفا لحر لاق وومد دذا شو یا کیش | ۱

 ءالا عرفا لاق ردهنسانعم كکود یوص هل هلل رسک كنهزمش (غارفالا ةعسا و یا ءاف و هنعط لاق رو لوا ۱

 كک ود وص ید و (غی رفتار اهفارا اذا ءامدلا عرفا لاق ا هن.سانعم ققفا ناق و هبص لا

 (ةغرفملا ۰ الخا اذا فرظلا عرف لاقت ردهنسانعم ققلاشو یاق ولط و دبص ادا ءالا غ عرف لاق ردهنسانعم |

 3 ةقلح لاق هلوا نوتبس و بویلوا یرب قشپاپ و ولک ا هدنسهرباد هکرولوا فصو هب هقلح هک ود هدننزو هیظعم
 ۱ عرف نالوا یدح رد دارعش عرفه "7 عب ر ن ر ردندامسا هدننزو تدح (عرفمر) رییصم یا ۳

 غرفم هلغع اش و یعانح بوح ا مالاي بودا یو هدننح كيحا دوس یسولط قانح لوس یزرلکدبد "نم 2 ۶
2 1 ۸ 1 ۱ 2 7 ۱ 

 وشو ةر یا چڪ رفتسم ةا لاق روند هب هقات ولدوس كب هلی س هين e بأ ةع رفتسا ۱إ رایدلیا تیقلت ۱

 ِ لویخ و غ رفتم سرف لاق رمیلیآ ریصقت هلهج ورب بودا راهظا یکعرک الو هدنعس و هکروند هرات 1

 غرفتسا لاق ردلهتسم هنسانعم قععوف هلا لع (غارفتسالا  اثیش دش اهضح نمرخدنال تناک اذا ةغرفتسم |

 هدوهحم غ رفتسا لا ردلصتسم هنتسانعم كلغا لذب یرودقم نالوا هدنسهدهع هدصوصخ رو ًابقناذا لجرا ۱
 ىلع اذا لجرلا غرفت لاقت رد هنشالغم Ek رف ندهلغشم هدننز و لعفت (غرفتلا) هتقاط لذب اذا

 | نیش و ىح كناف (غشفلا)هتببص یا ءام یسفنل تغرتفا لوقت رد هنسسانعم كفو د وص (غارتفالا) لغشلا ن نه
 هفشف لا یک كم روب دی هب هح رد هنسأنعم كم رو بوغآ هن تس وا هنسنر هلی و 3 ناز هم ۱

E 

E 

۳ 

 فصو هچاصال وا شع رو بوغآ هرز وا دهج هدننز و ءا رج (ماغشفلا ) هاطغ ییح هالعاذا ثلاثلابابلان اا

 هدنن ز و باغ (غانفا) رود هحاص شاپ دننک" ره كشاب (ةغش افلا ةيطغم یا ؛ ءاغشف ةیصات لاق رول وا

 مس قلی ردا هایت جاغا یعیدشهراص هکرونید دلت وا لوش خاشفو روند همی نیشیم نالیروا هه رقو همولوط

 نانل واریبعت قشم راص و هدنن ز و هرم 7 (ةغشفلا) رد اج هدهلبا ردیدشت ردلماش هنعاونا رب ابو |رشاف ردسح | ۱

 كغلت وایراکد د:الصوص و رد هنسا یکق وم قآ هکروند هز وا نالوا هدن | كن راقو ڭشماقو روند هغات وا ۱

 ردشم الا ض عت هنناب الصا هدنناتک وب نکلا ودا دک هل فورمم یفاتواو هح رک فل وم» روند هنغازو |

 دعنف یعع عشق لاق رد هنسانعم خشف هدنن ز و لیعفت (غیشفتلا ردن وا ولقازوت 8: ندنع و قلزاس ۱ رهاظ

 : ۱ هرزوا هنس رب ردتفص ندنظفل غشف (غشفاا) هیلع ادا مونلا عشق لاق ردم دی ام قع وه واو

 و | غشفا همدآ نالوا كسموت حراخ ندنماظن و یاس یاد ما وا هلتیسانموب روند هثیش نتروا بولیروآ

 | رونل وا قالطا نانسالا غشفا هب ولشید كريس قنغاط و ی ان یا ةينثلا غشفا لجر لاق رونل وا قالطا ةيذثلا |

 1 ۱ بهذاذا غشفا شیک لامروند هحوق ناواب دق رطیکیا یرازون و غشفا واهق "رفتم یا ناسنالاغشفا لحر لاق

۱ 
| 

2 | 
۱ 
| 

۱ 

 لوق یلعنال وا روشال وا بو وا هلقاش وخان بورابق هنیزوبیمدمه و قیفرهدننزوربنم (غشفلا) اذکو | اذکءانرق
 عدس وا ه ورکلاب هبحاص هجاوب ناک اذا غشفم لجر لاق رونید هب هسکندا طبض بوکجیتشاب كت [هلاروز

 ریطخا لیلقلا ی غشفم لجر لا رونید هب هسک نالوا لیلقیعفن وریخ هدننز و نسح (غشفم ارا هرهش و سرفلا
 | هب هسکرب و اغشفهراص اذا لجرلا غشفا لا رد هنسانعم قمل وا ریلنا لیلق مدآرب هلبرمسك كنەزم (غاشفالا
 ۴ هبه رض اذا طوسلا دز غشفا لاق ردنرابع ندتمروا ه یغاشا ندرقوب ا قمروا هللا هنسفر |

 لعفت( غشتلا )كو رهظاذا *یشلا غشفنا لا ونام قلوا نایعورهاظ بولافوج هنسارب (غاشفالا)

 هکربد حراش + های نشخا سبلاذا لجرلا غشفت لاقب ردهنسانعم كهك سابل ولتنوشخ كيو نیلاق هدننزو
 ِ ثیدحق ااا ردندت وشخ هک ردقل وا نشخا نالوا باوص ردطلغ یر نس سجا هللاا هداروب

 ۲ هنسنرب غشفتو هناقل او آتی لو مایل نشخا اوسبل یا »| وغشفتدقو هوتاةرصبلادفو "نا * هنع هللا یضر رج
 | هنغلا را یسهچا . كنوتاخ وژکو سشتنا اذا مدلا و بیشلا هیف شفت لا ردهنسانعم قلاب هنفارطا بولاغوچ |
 ۱ | هنغلا را را وا و كنه واو اهعرفا و اهیلجر نيب لخد اذا ةأرلا خش لاق ردهنسانعم ثلنا عاجبوریک

 | قصاب بول وا هلاوح هرزوا هکر واف باغ واب لخداذا توسلاغغشفت لاق ردهنسانعم قلوا ددانبوریک

 ) زد هتسانفم (



e o 
 زع ندشنئارب ,هليڪق كمالو كناط (ناغلطلا ]ا هنسانعمر و روند هزوک | هدننز وءا رڪ ءاي ءطلاو لد دشت كنیف و

 ناغلط و غلطو لالکلا ىلع لمف یعب ناوه و ناغلطلاب لم لاق رد هنسانعم كلشيا هلتلالم و لالک هلکلک روتفو

 یزوک كمدار هل يخ( عمطلا رز اذا ثلاثلا بابلانم اناغلط و افلط ةنهملا غلطي وه لاق رد هنسانعم قلوازحام

 ہک حما ءاظلا لصف إ- اهصغ زك اذا عبارلا بابلانم اغمط هنيع تغمط لا .رد دندانه وا قابج قوج
 قبح هدننزو لاح (غاغلا) ههچ هما نیغلا لصف ]ام هنسانعم هیحر وند هلال هلرحف كنابو كناظ ( ةناغب رظلا)
 ص دک د . یرادان رونىدە هکرکچهدننزو ءا رڪ (ءاغوغل ارا ر دزو راب وا یراکدىد چد وف هکر ديما

 شیاغب کروند هکنینم هنوک ر هیبش هکنیس یرویس و رونل وا قالطا هرکصندقدنلب عرق بودیک یناولا لوق ىلع
 یدنلوا قالطا ءافوغ هلتبسانمو هسان "هلفس رولوا عهمصبا یرب یغیدنوف هلغلوا دوجویو فیعض یکزوت و هدرخ
 یان و ىح كناف (غتفلا) ی[ ءافلا لصف مثلا ىلا نیعسلا مهتلفس یا سانلانم ءافوغلا تئاح لاش
 هّط واذا ثلاثلا بابلا نم اغتف "یشلا غتفلاقس رد هنسانعم كلبا تسکش بوصابكن هلقایا هنسنرب هلبن وکسكن هیقوق
 لا غتفت لاقت ردهنسانعم قلراب بولیربق هلا شیدای هلقصاب هنسن رب هدننزو لعفت (غتفتلا) خدشب یتح

 | تار غف لاق رد و ھاو قمراب شاب وک كتفاثم یاو یف كناق (غتشا) خدشت ادا سرضلا فت

 هغمرق ین هنسف فّوحت یک قبق دوخاب قمراپ ی هنسن رب هدننزو غدل (غدفلا هخدش اذا ثلاثلا بابلا نم ات

 | كمردج هعاب یماعط و فرا *"یشلا خدش وهوا هخدش اذا ثلاثلا بابلا نم اغدف "یثلا غدف لا ر ردص وصح |

 : لاق روند هنلآ قح هرق بوراپ یی هن سرب هدنل زو ریتم (غدفلا) هغسغس ادا ماعطلا غ غدف لاش ردا ا

 خالا وتلا یا دف همدق ق لاق روند هغلجافرو نالوا هدوابا لنت (غدفا) خدشلایا دغم اب هغدف | :

 *یشلا غدفنا لاق رد هنسانعم قع و هنسن یروق (غادفنالا) ردیدآ قلامرخ ر و وص ر هدغاط مات نطق

Eشوب بولتروف هلبا كرت یلاغتشا ندشیا رب هلیحمف كناف (غارفلا) و هدننزو دوعق (غورفلا)ل سنع نالاذا |  
 هعرذ الخ اذا لوالاو عبارلا و ییلاثلا بابلان اکا رفواغورف غ عرفو لمعلا نم غرف لاق رد هن انعم قعروط |

 هیلاو هل غرف لاق رولوا مزاع اکا هلتغارف ندراشیا راس هکاب وک ردهنسانعم كلبا كنهآو دصق ه هنسنر و
 (غرافلا) و هدننز و فتك (غرفلا# تاماذا افورف لجرلا غرف لا ردلعتسم هتسانعم كل وا غورفو هدصقاذا ۱ ۱

 وصندنغلارا لرجاغا نالی زود هدناکش جاخ هدنزغاآ هغوق هدننزو عرف (غرفلا) ردرافص و ندلوا یانعم |
 روند هباق نالوا زمکپ هدنچما و یقارعلا نیب ولدلانم ءال جرح یا غرفلا ةعسا وولد لاق روند هر كج هلیکو د
 هکر ددآ ق یکیا هدنجرب ولد (رخولاولدلاغرف لو (مدقلاولدلا غرفال سبدلا هيف ءانالا یا غرب ءاج لاقب
 | ندنکوکر ادات یکیا هدنغلارا بکو کی کیا ردق ی و قارزمرب یرلارا هدشن وروک یرب ره ردا لوژت هدمرلنآ رق |

 ے٤ ( ضا غرفإلو هاب رسک فقه خر ردهدنس هام یراغرف كنتر وص ولد هکایوک هکر د د حراش » ردنرابع |

 هل راح اغا یروق رآهدناکش حاخ هدن ضا كنەغوق یدو هدننز و باتک (غارفلا ) ردهدلب یکیا صوصح هنسهلق |

 روند هنکندرب كنکو را وط و یک رف روند هلآ هغرو شیککی رام دآ ور ولبکو د ندارواوصهکروند نفر[

 یدوس لو یس هغو رونل وا قالطا هغا هاتو رارراوص هود هلکنا هد هداب هکر وند هضوح شمکید ندیردو

 هاي نروسولنادیم قوا لوق ىلع هلوا شیکک هراب یغیدجآ ینرمت كنق وا هکروند هاب لوشو روند ه هقان ناوارف | ۱

 یصبو ر ولکه غ رفا یعج هی والباق یسمر وت وک ن دنکلکو ی هکر وند هنس هل وقم هطاوق و قانچ كوي لوشو روند |
 E لاق هلیس هظحالم یقیدل وا غورفلا تاذ روند هنج رب ازوج هلیص كناف (غورفلا# رونید هنر ۱

 رقرب هدف دکل وارا هدننز و نابح* (ناغ رفلردیدآ هیحان رب هدقرشم هلک كناف ( هناغ رف ءازوحا جرا

 دکم هلصف كنءزمه (غارفالا) ردم یدج كندح مان یبصولا نسطاواو رددآ هدلب رب هدنع و ردندآ | ۱

 نکرروا هب ۵ رهدننزوهمارک (فغارفلا) ردهدلب ر هدسل دنا هلیصف كن ر( هغارفا ]لر دعضا وم هجن ر هدنفا رطا |

 نسانا بابلا سمقغا رفذب مضلا تغ رف لاش رول وا شو قتاوف کر دهان لوا ولنا دش وولع دا د و 8
 (دنیرفلا )قلق و عزجاذا لجرلا عرف لاق ردهنسانعم كلبا بارطضاوشالت هلقلرسریص ههنسنر و تعسڏا اذا ۱

 لا ردذوخ ام ندهغارف ناسل وا رکذ رونل وا قالطا هشوروا قرهلوا ولنادیمو ولم رک لو «دننزو 6
 الا ةربثکی ا 2 ةع رذ ةدازم لاق روند هدول وط نالآ قوچ یوص هلغ وا عسا و یجاو ةءستم یا ةغيرف ةبرض ۱

 بت رف رول وا فص وه دغروب شیککی رام دآورون د هضرانالوا راومهوزود یبکلوپهدننز وربما (غیرفلا) هل |

 رف ءاملا غرف لا ردهنسانعم كلك ود وص هلنیتصف (غرفلا) ىشملا عساو حالم یا غارف و غیرف سرف لاق

۳۴ 

 یک دل ا ءاضل | لصف ی
 بک ةا نیغلا لصف بب

۱ 
 ہک ءافلا لصف



 ہک داضلا لصف قعس

 ہک ءاطلا لصف قح

< VN4 

E ۱ هرم (نیصلا» غیصلا هيف لعح اذا ربملا غم عع لاق ردهنسانعم قموق غعص هب ه هنسن 

 | طرش اذا باصل| غعصتسا لاق رد هنسانعم كلبا جارضسا غمص 9 اغا (غامصتسالا) روند هه راب راب |
 تراص اذا نالف غمصتسا لاق رد هنسانعم قمل وا ادب هرایرب دنندب كمدآرب وربصلاک دقعنیف هاض هنم ج رل مرصش
  ۱كن هات هکر دهنسن سا ولتج و وله وک ر هدننزو هبنع (ةفعلاال و هدنزو بنع (غعصلا ةحرقلا ىا ةغمصلاو ا

 هرزوا رارداو شوخ كب یدوس هدقدلجآ بونل وا قش وش هلا هنس یسهلوقم هنکیا رول وا ادب هدنراکیلد یردم

  | ۱عع الف » وبشا لرعاش مان هر هکهدننزو عکر (غنصلا)ردیدآ تلایار هدنسهکلوا ناتیبربط (نافماص )رول وا

 قوثوم هدنربج ارا حسن بلاغ اذه عم ردفح ردشلوا دراو هدنتبب + غلقلاب لاضعالا سرام + غنصلا "یپمال

 غیص وب هکر اید د راضعب ردموس رم هرز وا موق رم عسر هل رلطخ مالعا ضعب نالوا تانا ٣ عوصب عاص هکر دیفڪګ

 یلبصا كنس هلک بیص و د ویس ىلصا كنسهگ: نیس یدا غ عویص یصا ر دکمد بانک ردمزو لعبف ندنس هغیص

 غوصب ءاملا عاص لا ردهنسانعم اھ کاب هبد هنسلر هدننزو غوس (غوصلا) ى کی یدل وا بویص

 كمزود هنس هرزوا مقتسم لاثمو هيف تسر اذا ماعطلایف مدالا غاص لا اذک و ضرالا یف بسر اذا افوص

 اغوص "یشلاخاص لاق یکی راکدزود بودا كبس هنسن ضعب ندشم وکو  ندنونل آ هدبلاق كنیحم وبق ردهنسانعم

 هلوق *یرف و هقلخ یا ةنسح ةغيص نالف هللا غاص لاش ردلمتسم هنسانعم قمتا ر و ےقتسم لاثم یلع یه اذا
 اللا غا وص "یرق وریمالابرض مهرد كل وقکر دصم وه وكلا غوصدقفت و هالا تاللا عاوص دقفت و ل یلامت

 كم د باق شلز ودندنول "آهک ول وا هنسانعم,غ عوصم هروکهنتن ارق غ غوص یتعیماوقلا و لاوبلاک ر دصم هلاکت ارفک

 ف یلع هن ساتمه و نرق كمدآرب عوصو رولوا دارم روب نم یانعم دوو هم ارق ی ےکیا ٹالذک رولوا

 ۱ ندبا هل وت ابقامتللخالب هکردهنسانعم خوس و ةدلامهوا نایس یا ناغوصامه لاش رونل وا قالطا هنشادشاب |
 | هلتل وهسند زاغود بارش وماعطغوص و هغ وس یا هیخا ةغوصوهاضیا لاق و هغ وسیاهبخ غوص وه لاق ردردا رب ۱

 | یسهلوقم شهوک و نوتلآ هدننز و لاعفنا (غایصنالا) خاس یتعع افوص بارمشلا هل خاص لاقت رد هنسانعم مک

  (غا وسلا) غاصناف ثلا غاص لاقب ردهنسانعم كلزود بونلوا كبسهرزوا تروصنالوا دوصقم هدیلاقهنسن
 ا عوساوبابس ی ییسوعم Oa ناف هدیلاق هکرونىد 4 یح ويف چار اوو هدننز و داتش

 ۱ یدا هعوص یلصا ردعوت ءان هلبرسک داص (فغیصلا) روند هنتفرح قلیح وق هدنز و هاتک (ةغايصلا)

 ةقلخ هقلخ یا ةنسح ةغيص االف هللا غاص لاق ردلمعتسم هن انعم تقلخ هلتیسانمو یدنلوا بلق هاو |

 اردکمد ردمزودر و هدب رچر یسهلج ردیشیا كمدآرب راف وا وش نعي دحا و لع یا ةغیص ماهس لاو ذی ۱

 1 دیسم (خیصل) مرکل صا نم یا ة٤ رك ةغيص نم وه لا راردبا لامعتسا ید هدنماقم بسن و لصا ریوصو

 | باذک یا غیص لجر لاش رد ادب مالک دغا ىك نوک نونا یاب ناشوق بوزود یالکه دنزوا
 ۱ لداص (غیص) رد دآ یداورب هدننزو رجا (غیصال) روند هدنرت هدننز و هدیس (فغیصلا ) هش دح فرخ

 | هلغت الصا هغیناق یسهلوقم لابو زم و غابیماط هدننزو لیعفت (غییصتلا 7 رددآ هیجان رب اعنا رخ هل رسک

 هک داضلا لصف ]= یلاعتهن وعب زج غیرت تح مدالا ف هعقنا اذا ماعطلا غیص لاقب رد هنسانعم قمردناق بوردشل [
 لوقت رونل وا قالطا هنامز ماتو بصخ یا غبغض وذ دلب لاقب روند هفللوب و هغلزوجا هدننزو ریما (غیغضلا)
 هضور لاش روند هرا زج ولت وارط ولتفاطل هدنزو هند (ةغیغضلا ا هماع ردق یا هرهد غیغض ق هدنع تا |

 ةعاج یا سانلا نم ةغيغص یتا لاق روند هب ییاسنا تعاج طلتحم و روند هرج قیویص و ةرضان یا ةغیغض

 ا یم هل لاش روند هکلر د شوخ ولت وارطو روضح و روند هکمتا هقفوب شلپای ندننوا چر و ةطاتخم
 موقلا غضا لاقب رد هنسانعم قم وا هدکلربد شوخ ولتیهافر و روضح هاب رسک ك ن هزه (غاغضالا) هضخعانیا
 | ا ماب یوترا اذا ضرالا تغضا لا رد هن سانعم قلوا ولت وارط و بات ىراتوا كرب و ةغبغضلا ىف اوراص اذا

 | هدنزو هلراز (ةفضفضلا ) تغضا نعم ضرالا تغطضا لاقب ردهنسانعم غاغضا هدننز ولاعتفا (غاغطضالا)
 هل ند الو اهک ال اذا ةمقللا عشا غضغض لاقب رونلوا ریبعت كلءوک هکردهنسانعم كفتچ هنسن مدآ نایلوا یشید

 دروق هغضغضو هني ل اذا مالكلا غضغض لاق رد هنسانعم كوس كر هيلا ناي دیش وخ یکر ا٥ وک یزوسو
 مالكلا غضغض لاش ردهنسانعم ققلاغوچ یزوسو رده اکح ندنتیدرفاش ثنزغا نکردبا ۽ ج لکا یمسق
 كمردشاج هوا یرب بویم هینیج هج وا یکم دآ رضا یشید دوخاب زسشید هدزغآ یهنسنرب وه نکس هدازاذا

 یحصف كناط 6 غطلا را هج ءاطلا لصف ع هفضم مکح اذا هيف ف لا غضغض لاش رد هنسانعم

 و )
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 ۱ ,(غیصتا) رعشا دقو اهدل و تفل اذا ةقالا تفبصا لاقب رد هنسانعم كمروشود یروا شف و ناویح هو
 ۳ و 7 هدنن ز و لاعتفا (غابطصالا) تغیصا ىع ةقانلا تغیص لاش ردفدا رم هدربخا یاسشنعم لا غابصا

 تتسم هلا ندر هدننزو لعفت (غبصتلا) مدا اذا غبضلا نالف غبطصا لاق ردهنسانعم كمدنا قاق هکما
 | هلع لداص (غدص)ا رز هدمق ع نکعاذا ندلاین غیصت ل لاق ردد وا نه روك ةعبص را ا نیدتم

 | هن رزوا نولط و نذالا و نیعلا نیبام وهو هغدص ه رض لاق رونل واریبعت نولط هکر وند هننښام كغال وق هلبا زوک"
 مد زو هسنکم (ذغدصلا#) رد غادصا عج رونلوا ریبعت كچروب و فلز هکرونلوا قالطا هچاص نافزاص
 ۳ رب هننولط كنةیفر یینولط j هسکرب هدنز و غدل (غدصلا امہ دش روند هنغیدصي زوي

 | ىذاح اذا ثلاثلا بابلانم اغدص انالف و لاق ردهنسانعم كعرو قرهلوا رار هنولط نولط ییمی

 0  فرصو "در ندشیار نت او هد اذا ةلهلأ عدص لاق ردهنسانعم كمردل وا دم رق و یثلا ین هغدص هغ دصب |
 رویا هنکدص كنه ود هدننز و باتک (غادصل هدرو هفرص اذا سالا ع هعدص لاق ردهنسانعم كملنا ۱

 | یرم ط نولط ردرلضبا اید رول وا هدنرتل | لراغدص هکر د رمط یکیا هلیس هی نت (نافدصالا) ردیدآ اف |

 | لاق , نوهکیدشکپ هدندم لوا ۱ یرلن ولط رول وا قالطا هغج وج كالن وک ید ۱ هدننزو ریما (غیدصلا ) ردر کی

 دما رک € دعا دص)ا N فیعض هلت سانم و مایا ةعبس ةدالولا ن م هل یا یا غیدص یبص ۱

 ۷ ناک اذاسمانا بابلانم ةعادص "یصلا عدص لاش ردهنسانعم قلوا كالن وک ید قجوج هدنزو |

 | متن (غلصلا) و (غونصلا ) تفت اذا لجرلا غدص لاش ردهنسانعم قلوا نوزو فیعض هكر و

 موسوم یا عدصمو غ ۶ ودصم ربعب لاق روښد 4 هود لام هلا ا نانل وا رکذ یراکدد عادص هد

 ۱ هع داص لاق رد هنس انعم كما ۱| شراب ا لوق ىلع كلنا ارادم هدننز و 41 افم » ةعداصلا غادصلاپ

 رود 4 روس رازو وب ویق و ی و كح کرا د هنعلا رای 5 م وا هلن ب كنعسفن هدننز هدفنق ةغعد رصلا لا ین هض راع ها راد اذا |

 | كناسنا رایدد هعد رص هنسار وا هلغمال وا یسهرداب كنوبق ردهدنرب هرداب هدناسنا رول وا ربعت کیک

 یرج# یعوا تفلوپ و رول واتاولریکسرولکهلاز ر کیک هکر وند زنا ولفرط یکی | نالواهدنندب یرازوموا هلی وي
 | ماعطلا غص لاش ردهنسانعمكع قوجیاعط هل دن دشت كنیعو یھ داص (غصلا) ردلوقنمندنسیلاما كماما مات

 | ا رده ام قفارط لاقص و جاص هدننزو هلزاز (ةفصخغصل) اربثک الك هلکا اذا لوالا بالا نم افص

 من : ( عفسلا) اهفسغم ینعع ةد لا غصفص لاق ردهنسانعم كمردج هغاب یدرت و هلج ر اذا هرعش خصغص

 ۱ ږی اذا ثلاثلا تابلا نم اففص دووص لاق د ھاتف كلا فوفس توغ وا لا چوآ یس ەلوقم یادغب هدننژ و |

 | لاش ۳ قمرد هنآ كمدار بوغ وا هلح اوآ ییسهل وقم یادغب هر مک كتا (غافصالا) هدي

 (غولسلا ) ردهنسانعم هیحان هکردتفل هدنظفل عقص هلیعط كداص ( غتصلا إل هانا هصا "یشلا ريغ غفصا
 هدر و خلع( ملا فا تخل ی مع اغولص ةاشلا تغلص لاق یدال وا رک ذ دی غولس هدننزو دوعق

 رول وا هدک دلیا | لیمکت یتشاب شب وا شک ماع یراشید هکرد هدنسهلزنم حراق ندن آ غلاص لوق ىلع ردیف دامو

 رواکلص و ردغلاوص یعچب روندغلاص هنالوا لخاد هیتلا دوخاب ه ولقنرط لاتج شمرک هنشاب شب دوخاب

 | ةريبك ةنيفس یا ادغلص رصلایف لاق رون ده یک كوب هدننزو هرم (ةغلصلا) غلصو غلاوص شابک لاقهدننز و و

 | هب هت ولقا ربطلزق هلت :تصق (غلصلا) روند هه ود زوم" نال وا هدنشاب تلا لوق ىلع هدنشاب ترد هزناصف ( ةغلصاا]

 E راکد دین رع خم هکر وند هنص ود كنجاغا ظرف ةصاخ هلتیتصف و هلن وكس كيمو یصقلداص (غیصلا) روند

 کر ول وا یا مش ره و رداکد ینعص كنحاغا نالیغمو حط قلطم یک یکیدلیا م ھو كن 9 هسک وب

 :اداص ( ناغعصلا ) و هل رسک كداص ( ناغاعصلا ) و( ناغماصلا  ردغوعع ىعجج رول وا نيعتم هلتفاضا

 | ثاغاد ود لوو ىلع ردر یعیدش واق كراقاد ود ندن.سغاشا هلد ز ٌوآ هکر وند دف رط یکیا لا ھل رسک

 ه هسک لوش هلل رسک كداص (هغمص واال و هدننزو نازکس (ناغمصلا) رد ر نالغب كلرکوت هدنفرط ییآ

 لاق هلوا رونلکرچ ولتج وز بونلص و یکی صو جاغا یورب و یرازوکو یراقالوټ و یزغآ هکرونلوا قالطا
 كنهزمه (غاعصالا) هرصشلا غیصاک هفنا و هاتيع و هانذا و هوف غعصب ىذلا امه و ةغمصابا و نافص م ويلا تقلا
  هقاسحد رک اذا دف دشس غضا لاق ردهنسانعم كامو وک بونلکرکوت یرلګا هل راد ووآ نک ردا ماکت دلرمتک |

 (تفصلا لب بلحم لوا نوکی تلذ و ای رط اپل ناک اذا :رصلا تفصا لاقت ردهنسانعم ققصو جافاو

 یس هلوقم بکر ((غیمصتلا) اپ ۳۹ یا ةغعصم ةاش لاق روند هل وق نر و دوس هزات هدنن زو هنسح | ۳ 2
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 | هثلضع تغبص لاقب رد هنسانعم قمازوا یتا قلاب هدنند كناویحای كمدآرب و هیف اهسغ اذا ءالاب هدب غبص لاقن
 [ خبص وا نالف دنع نالف غبص لاق ردهنسانعم كلتا تلالد هلتراشا وید رد وب كبولطم عضوم همدآرب و تلاط اذا
 | ردهنتسانعم كلا تراشا هلا لا دوخاب هلا زوک ه هسکر و ه هتدصق عضوم هناب هيلا راشا اذا هنیعیف انالف

 | دوعق (غوبصلا) یدنل وا رکد هک هتل رد هلا هلمعم نبع هدرلانعموب لوق یلع هيلا راشا اذا هنیعپ انالف غبص لاق

 لاقت ردهنسانعم قلوا فیطلو بوخ ینول هلکقک یکلکشوک بولوط هللا دوس یسهم كنهقان هدننزو
 ه هقان شل وا بوخینول هلغلوط هلبا دوس یسهم (غباصلا) هنول نسحو ءالتما اذا افوبص ةقانلا عرض خبص
 [ ةنسح ةغبص هفیص لاق رولوا عون یانو یدنلوا رکذ هکردردصم هلرسسک لداص (ةغبصلا) روند
 | كنه و تلذکر دمتن ز كنلها ید تلموند یکی یدل وایت ز كغ وبصم هو رونل واقالطا هتلم وند هغبص و

 هلا ةغبص ال یلاعت هلوف و ردییبم هن رّوصت یروهظ یرثا كتلم هدنند لها یک یروهظ كنرثا هدغوبصم

 ندنررطفو ةناتلنا یهو لسو هيلع هللا ىلص ادم اهب یلاعت هللا مما ىتلا وا هّللاةرطف ىا هج ةغبص هللا نم نسح نمو
 ردشن ز كغوبصم غبص هکهتن ردت زو هیلح كناسنا هکردتقلخ یفیدل وا قولختو روطفم كناسنا دارم

 ا بودا لج هنسانعمریهطت ی هغبص هل راتعا هسفلل دکوم ردصم ییبیک ت هللا ةغبص فاشکب حاص هکر د جرم
 | هت دوم هامییبرادالوا كچ وکی سهشاط یراصن ارز ردشلنادعندناب هلکاشم یدارا هرزوا هروک ذم "هرابع و

 | «داسباک سانخ قج هلوا ساباب اردنا غوبصم هلتبن ارصن هکایوک راردبا ریهطتو سیطغت هدوص یراکدد
 [] هدعب بودنا تعارق یرلتآ لبا هجنرب هننرزوا هرکصندقد ردل وط هلا وص بودا دالا شوحرب ندرعرم
 تام کلن وصو هیلوا نفعتم هایم نامز دادتما وص ا ردا اقلا ناتسلب یهدو زوطزفاو هنجما هصناهن
 ۱۳۱ ك رر لم هنتکر و را كناسیلکو كاا ناار نالد هداش ینکیدلیا نفعت هدیدم
 تروص یخدلوا داربا تالم# زار راد هنیقلت هز ب ور وتکه نشاب كضوح لوا هلا ریفغ جب ادا یروفسم
 بالا مساب كتسطغ هنرزوا كر وغسم رصنتم بول آ هرشمرب ندوص لوا هرکصندکدلیا راهظا لوبق

 | طغت یعوهنم هکر ردا لقنتیارب ندلیخنا هج راعز ردنا بص كلرهدا هّوفت یموهفم سدقلا حورلاو ناالاو
 | ٥-ایک یردام و زدب نوکی جنز کس هسلیاادلوت یدلو كنب ر كلذکرول وا دل و لخاد هغهج نیا و هننج ندا
  لیحماتیآیراکدتا لقن سیرارد | لوبق راهظا و باوج هلاکولابیردام ورد ونیقلتاک ایر وک ذم نایذه ب ور وتک

 ا مالسلا مهیلع و انیبن ىلع ماظع یایبنا راسو یتصما و ےھا را ترضح یرلکدلیا رارقا یون هدنماقم ضارتعا

 | ردا تماقا هنماسقم سیطغت نص وصخ ناتخ هدکدن د رولک مزال یرلنامرح ندتنج هل رامال وا سطغتم

 ] یذلا تهبف هدقدنلوا لاودس ود رایدمروک ی یبرلتلاح سطغت و ناتنخا یرلتضح مالسلا امهیلع حونو مداو

 | یراس هرره یک هو رونل وا قالطا هن وص لیس مظع كي (غبصالا) یهتنا رارولوا توهبم هج وهفم رفک
 ناک اذا غبصا لجر لا رونلوا قالطا هب هسک نالوا راثدح هنابث نکرونلوا برض و نوچ لدل وا بعوتسم و

 3 ضبا یا غبصا راط لاق روند هشوف قآیغبر وق و ردیعما یدا ورب هدنساضق نیرح و برض اذا هنا تدح
 | ةيصانلا ضسلا یا غبصا سرف لاقت رونل واقالطا هنآ نالوا قآ یراج وا كننرقالوق دوخاب قآ ینلآ و بنذلا

 نب غبصا و ردندنیمبات هنابننم غبصاو ردییاصص ضعبلادنع ثایغنب غبصا ردندسان مالعا غبصا و نذالا فارطاوا
 ردندتساقتعهسک مان ثیرح نم ورع غبصاو ردندح دز نت غبصا و ردیلعا كنبهذم كلام ماما "یرضلا جرفلا

 ع ور و اهبنذ فرط ضم یا ءاغبص ءاش لاق روند هنویق نالوا قآ ی وا كنغیرب وق هدننزو ءارج (ءاغبصلا)
 3 تب قوم کرولبد هتسهملبق تابن نوش ةدرهانسوقا رولوا ما یشع و دییش همام :کردیدآ ریش
 روند هب یهو هدننزو دادش (غابصلا) هلوا تبان قرهلوا ق یرافرط هکل وکو لشي یرارب نالک هشنوک

 1 هربغب و ثیدحا نولي باذک یا غابص لجر لا ردا رییغتو نولت یمالک هکرونلوا قالطا ه یحالپ كبو
 [ < هفبصلا ) ردلماش باتک فل ومو بهذلا "یعفاش هکر دفورعم هیقف مان دم نم دیسلادبع رصن وا غابصلا ناو

 اٌماد یسان هکر دهسک مان لیسعنا هدننزوربما (غیبصر) روند هنفیروق امرخنالوا شع وکیرزار هدننزو هف غ

 (غیبص )یدلیاالجا وفن ه هرصب ییسبدنکه نع هللا یض ررع ترمضطح هلکنا هد رز هللا وستالکشم و تاهباشتم

 هعض وم مان ملط هدن رق فئاط هدننز و ءاریج (یاغیبص)) رددآ وصرب صوصح هنتعاج ذقنم ون هدننزو ریبز

 علما هیلع غیصا لاق ردهنسانعم كلتا مامتا و لاکا یهنسار هل سک كن همه (غابصاا7 ردیدآ عضومرب بیرق

 جضنلا اهرب ىف رهظ اذا ةلصلا تغبصا لاق ردهنتسانعم قلوا ادیب ضن هدنغروق كنامرخ و اهغبسا یا

 تور



 | (غوسال) روند هارشو ماعط ن ک هتل وهس ندزافو (غئاسلا) صلاه ! غاساام وهو غاوسلاب كردا لاقت | ۱

 روندارا وکه کو دیس راف خئاسیا غ وسا بارش لاق رول وا كمد غئاس هکر واک نسانعم لعف لصا هدننز و لضقا

 لهس اذا ماعطلا غاسا لاق ردهنسانعم كمر وک هلتلوهس یهنسنر ندزاغو هل رسک كن هزمه (ةغاسالا )

 ردىبک یراکدد قیر ییعلبا و و رب و تلهم هجرادقمر اکب یتی یتلهما یا یتصغ یلخسا برعلا لوقتو هلخدم |
 الثم یدلیا دیسر هلاکو مام هلا نالفیتحصم یغیدل وا ل غش نالف یتعی هه رما تیا نالش نالف اف غاسا نولوق و
 هب هنادرب لوا لغلق صفات ىس هنادرب هرکصذدقدناصبودب | دا رم قعاص ها رادقمر دوخاب مدآ رادقمرب کرا ۱

 زربد مهباوغ اسا هسیا رتقوچ رکاو راد هب غاسا هسلیا تادودعم لیت هلا زوهض :ہکان :نکیا ی ا
 لوق ىلع رد هنسانعم قحعوط هج هم ق ةرهل وا کیا بردار رخادل و ردهرز وا یلصا هکلمسک ك نەز (غاومالا) | ۱

 هدعب لیقو هعم دلو ادا هاخا"یصلا غوسا لاش ردهننسانعم قنوط هدنبقع كر هینا للخت رخآ دلو ترا
 لوق ا زر بهر یهنسزر وهزّوج اذا هغ وس لاق رد دنسانعم زوجت (غبوستلا )|

 ردذوخأم ندرلانعمو ردهدلوم ردترابع ندناهج تاهیجوت هکنیطالسلا تاغیوست و هایا هاطعا اذا اذکب هل غّوس |
 هغوسا هتغس نعم هغیسا بارشلاتغس لوقت و هغ وسیا اذه ر غیس اذهلاش ردن :سانعمخ وس هدننزوغیز (غیسلا)ل

 ماما قلم »صیحتلا باتک هدنفل " نف ندنب سفم مالغا زون د ید غیص ردهیحانرپ هدناسارخ هلل سمک ك نیس خیس

 بچ عملا نشلا لصف س دسر هلی وکس كن هبق وف یان و یصف ك نیش( غتشلا) چ ةا نیشل | لصف ردن دار وا یغیسلا رع ن دمج رکب وا
 هلذو هئطو اذا یلاثلا بابلا نم اغتش هغتش لاقب ردهنسانعم كمردیک یتتنوشخ بوشکچ هلقایا ی هنن

 (غاتشالاژ كلاهلا یا غناشملا ف اوعقو لاق :یک هکلهم رد هغتشم ید رفم رد هنسانعم ثلاهم هلك كي (غناشل

 هل وکس كعج و یف كنیش (غجشا) هفلتا اذا هغتشا لاق ردهنسانعم قلق ماو تل هل سمک كن همه
 اهل تعوتیا اذا ثلاثلا بابل نم اف اهيا وق خجشت دل لاقب رد هنسانعم قم ربتبت ینیراقابا نکر رو هناد

 ۳ هلمعم نال وا باوص نکل ردیتبا ور یربنعوب و مدقم یا غم لج لاق روند هلا ويح ولمادقا (غصشالا ]لا

 : ردّیاج هلنیتتف و رد صفا یرسک نیش هدنو و روند ۵ هفبروق كچ وک هلیصف كنيش (غرشلا) ردقل وا
 تو نسطان یلع و یلعندج-ا لضفلا وبا و مکح وا دیعسنیدادش رددآهرقر هد یراخ و
 عع! لاقب روند ههغبروق هدننزو روبنز (غونرشلا)) RES نوئدما نایلسن دیعسو بیعش

 لاق ردهنس انعمكمهشیا هیس هس هود هل د دشت كنبغو نجف كنيش ( غشلا عدفضلا یا ع ون مثلا توص

 هلزاز (ةغشغشلا) اوق رفت اذا موقلا "غش لاق رد هنسانعم قلعاط و هق رف ادا لوألا بابلانم اش هلو

 قارزم لوق یلع قمالغرا بودان وا هوا یرب نوجما كش رپ هج وا هرکصندقدروا یعارزح همدآرب هدننزو ۱

 ردهنسانعم كمهرکو ک هنوکرب یعسف هود و خراب هزغوا نان کیا خرلا غشغش لا رد هنسانعم قم ۱

 لأق اذا برشلایف غشغش لاقب رد هنسانعم كہا دین ا هجزآ یهنسنرب و رده عونرده اذا لمبا غشغش . عش لاق

aصالاف غشغش لاق رددنسانعم كموا و هردک اذا لا غشغش لا ردهنسانعم قمردنالو یتیوص  

 بص اذا ءانالاف غشغش لاقت رد هنسانعم كکودوص هرزوا هج و قعردل وط هنس هوم ضوحو باق و لحم اذا |

 | قلاچ بودان وا هتوا یر ینک نوجما قفلولصوا هق.دنلفبزن بونلفق تآ یکیدنب بکا روه الع اق و هال
 شاب هکر دیفدا رمو هدننزو غلث (غلشلا) ایدأت هدر اذا نسرفلا منى ماجملا سرافلا غشغش لاسقب رد هنس انعم |
 ۱ AS دوخاب ردنداعصا هکر دد ز نا هلیعف كنیش (نوفعش) هغلث ینعع اغلش هسأر غلش لاق رد هنسانعم قمرای

 ب دهم داصلا لصف ]چه .(غبصلا) و هلباه (ةغبصلا لو هل ۳۳ !داص (غبصلا) ب ةلم هل داصل | لصف ردقل وا هلبا هم «نیعنال وا
 | بوش غیص لاقي یکروپماو دیوچ رونا وپ هنس هلکنا هکر وند هن ه وب هدننز و باتک | (غابصلا )و هدننزو بنع ۱

 ۱ نعل ءالغب لب هن هذخ اب 1 یا# نم غبصب هذخاام + برعلالوقتو ه غیصیام وهو غابصو غیص وةغبصو نسج غم

 | هنس هب و اکو فا و كن هنسن شعااب و یرکد كئیشل وا یدلا هما هدایز ندن رکد هکلب یدلا هلساهب یرکدییشنالف

 کر دیمدجوز كجوزا دتا نوتاخ نالف نی اهب جونم لوا یا غبصلاتشدط اهن« نولوقیو ردشغاوا هشت

 قعم نب .دجا نداهفو نوهکیدلیا نیولت ینفرط جوز ردشفلوا هیبشت ههو یوزت ردکمد ردیکلیا
 نوچغیدلردناباک | یکه بوب كم رونل وا قالطا هنغیتاق كما غیص و یدبا یی و هکیدبا بوم الا ۱

 ردهنسانعم قمایو هدننزو بنع (غبصلاژو هلی وکس كناب و یصق ءلداص (غبصلا) مادالایا "لینا غبسلا مث لاق ح
 .ردلمعتسم هنسانعمقمروتاب وص ین مدار وه ولاذا لو الا و یناثلا و ثلاثل| بابلا نماغبص و اغیص بول عبص لاق



VI eاه  

 ی هغلغوت یزید هنکل هسک | یک هیدن ست هغلغ تهد ران و وولک باست یراعجچ رد اب هد هلی رب

 | ةغبست و غبستو غباست اهل هضی لاق ردیفرح هانرس كنبرسو ردا هطاحا یوم ردیس هم ناوئ هوا

 | (ةغیسلا ) رده راعایفرطرهیدارب | هد هلا عجهغیصهدا روب قنعل ارتسیف عردل |قلحنم دیبا لنصوتامی ھو

 | قاع ( غبسلاا) ةيهافرو ةعس یا شيعلانم ةغبس ل مهنا لاقب ردهنسانعم منتو هافر یغللوب شاعم هلبصف كنيس
 | هبلع تناک ادا غبس لجر لاق هل وا یهرز ندا ها انا رس نيد وج و نوت هدننکآ هکر وند همدآ لوشهدنز وا

 | اهعا یا دما ا بس لاق رد هنسمانعف تلیآ لاکا و ماتا ینهنسفرب هلی رک كنم * (خابسالا) ةغباس عرد
 | ردت رابع ندکلیا لاکا و ماما تو وهرزوآیح یک رک ٥ هوضعره ییوص هکردذوخأم ندنو ءوض و عابساو

 ۱ رده ا كمر وش ودیر واب شف ون ناوی هبک (غییسنلا )ةقح وضع aS a سا لاو

 | كنيس (غرسلا) ردتغل هدنظفل غدص هليمض كنيس (غدسلا )ل رعشا دقو اهدلو تقلا اذا لماطاتغبس لاق

  هثیفم هدنبرق ماش غرس زسف رعت فرحو هدننزو عورف ردغورس یعچ روند هنغوبج هعصا هلی وکس كنار و یف
 (غ ر سلا ر ددا ه رفرب هده ر زج نده رضه راید هدننز و یرکس (یطرع یغرسل ردبدآ عضومرپ هدننبب#ل وبت هل

 | بارلا بابلانم اغرمس بنعلا نم فوطقل غرسلاق رد هنسانعم كم هج لب هل راپ وچ ندمتلاس یعزوا شاب هلنیتعف |

 | ردهنسانعم قمالغرا بودان وا ندنزب ی هنن یمهلوقم قزاق هدنزو هزاز (فغسغسلا اهل وصاب هنم اهلکا اذا
 | هدقاربط لوق ىلع كلما ناهنپ بوم وکه غاربط ی هنسن رب و هو و دنولاک عض وم نم هکر ح اذا یشلا غسغس لاقت

  دغاب اعط و هيف هحرحد وا هيف هسد اذا تارلایف "یشلا خسغس لاق ردهنسانعم كل ەسروا بویلراو هن وا یرب

 بو ردشل | نهد یکیکرک هچاص وامس د هعس وا اذا ماعطلا غغ لاقت ردهنسانعم كلا برج هلیسهدایز هلغمالوب

 | ردهنسانعمقمان وا ندنرب هنسن لرب هدننز و ی ی iE ا ا

 اف لخداذا ضرزالاف دن ولا غسغست

 نال وا هرکصندنشاب لآ لوق ىلع قمتیچ تیبا یه مایا )سارا لینک رب لاتح هدننزو ولس (خواسلا)

 بل

 | ولقن رط لاتج شمرا و هنسهجرد غولس نانل وا رکد ینس «غلاسل ۱ سیدسلا فلخ یه یتلا"نسلا طاقس

 | هدهنسیکل وا هندلو لر ارز ررا وهدقدل و یتلاک ناویح ه هروب نم هبت سه غلاس دلو غلاسةره لا روند هلا ويح

 ۱ روند نیتنس غلاس و هنس غلاسهرکصندنشاب قلا و قییبس هدمب عابر هدعب یش هدعب عذج هدعب عيا هدعب روند لګ

 | یدج هندلو كني و لج هد هنس یکل وا هن دلو كنم نوبقو راردنا نینس هفاضا هلا رابتعا ندسیدس هداروب

 هژنیتحف (غلسلا) روند غلاس قباسل اینک هدعب سیدس هدعب عابر هدعب نٹ هدعب عذج هد هتششکیا هد روند

 | محو ءالا لا روند هب هنسذ ینمرف كىو "ین یا غلسا ے لاق روند هنا كيچ و جضفی ال و طب غلسلایب یا

 , كناسنا هلیسهین هشلن(ناغماسلا) غلث یتعع هسأر غلسلاهیدنل وا رکد کر دتفل هدنظف غلث هلرصق كنيس (غلسلا)
 | هنر ره ردیسیخاش | راد روآ هکر وند هنفرط یکیا ولل وص ولغاص ك خآ ندنتح یرلهک یکیا كغي هدنس هرهچ

 | ن راردبا بلق هداصیتیس یتعاجب رعلب نده ون هکر د ح راش + رکذ یساک ردتغل هدنظفل ناغماص وب و روند غماس
 ۱ یضدردو یصنچوادرکو یکی کد راز و و ەل وا غقا و وچ نیغد یخ ایپ مچ افتد وه اب ضاقدوخ اب ءاطه رطصت دندس

 ۱ یف كنيس (غ وسل ) یبک ناغماص لب ا ناغماسو بص هللا بضم و لقیص هللا لقیس و طارص هلا طارس نول وا
 | لا ردهنسانعم وه شاملا ندزاغ و بارمشو ماعط هلیصف كنيس (غاوسلالو هلن وکس لواوو

 ۱ 9 نیسلا عضب غوسا هتفس لوقت رول وا یدعتم هدانعمو و هلخدم لهس اذا اغاوسو اغ وس غ عوسب بارشلاغاس

 ضرالاه تغاس لاش رونلوا | لاهعتسا ه: انعم كلم وک هرب هنسار ور ک دیس اک اغیس نیسلاسسکب غیسا دتخس و

 تغاس لاق [ودهنیمانعن قلا هج هتشب هف رط رب ب ولير ندنرلشا ناویح و یدلیا ه دعت هلاءاب هدارو تخاسیا

 هحندرآ للخت ی كدلور غوس و زاجیا لعفام هلغاس لاقب ردلمعتسم هنسانعم قلوا اورویاحو تّذش اذا ةقانلا
 ام دلو مل و هدعب دل ویا هتغوسهذه و اذه غوس اذه لاش روند هغوس هنسیشید رونل وا قالطا هدل و شعوط

 | دیش ندان لب زتو لیهست یعاشا یب هنسن شمروطهزاغو هدننزو باتک (غاوسلاز ردردصملصالا فو و

 (لاق )

 7 هلبرسک كنابو یصق كنات (غیستلال غبست یا غیاس اهل ةضی لاقن وند هب مهب نانلواریبعت كنیرس

 | ابان جرخ اذا ثلاثلا باسبلا نم اغولس ةاشلا و ةرقبلا تغلس لاش ردهنسانعم قلو نلاکبوغارب نشي

 ۱ | غلسا مل لاق روند هلا نالوا زل ود چنو هسل وا ج ولکد نره (غلسالا) رد هنسانعم كعشپ یراتات هنسنرب

 ن

 ۱ | لیا غلسالجر لاغ رونیده هبام ورف ورو نر ایا خلنا لج لاق روند همدآ ص راو ةر اد دش یا غلسا



B=دی ۷۰۵  

 شروک ید وب هدننزو لعافت (غوازلا لاضعب مهضعب بلط اذا اوغ وار لاقب ردهنسانعم قمردشارآ یتیرب یرب
 هکر ددنسانعم قفلاو هت وا یرب بوتا هاد هدننز و لعفت (غورنلا و اعراصت اذا اغوارت لا ردهنسانعم قعشتوط
 غیر هالع لاه روند هغاربط و هزوت هل رسک كنار (خیرلا و تغ رم ادا هیادلاتعاورت لاق رونل وا ریبعت ا

 هدعب و یسیدنک هک ی غیرلا ھارا نب هللادبع دم وبا و هنسانعم رافن روند هفجاق بوکر وا و ممه راو رابغلا یا

 (غیزلا) ردهنسانعم اروم دعای یدرت هدننز و لیعفت غیا ) رایدل وا یضاق هده ردنکسا قیّرذو نیت

 شفلقاریط هدننز و مظعم (غرلا) تغ وفا هغ ور مع تغیَرف ةد لا غیر لاقت ردیع واطمهدننزو لعفت

 قردهلوا هزات كنهنسنرب هلنیتصف (غیزلا ەچ ةعأا یازلا لصف ]3 برم یا غیر “یش لاش روند ه هتتسن
 هدنظفل غدصم روند هنفیدصب زو هدننزو ربنم (غدزلا) هناثدحو هتلمک یا هفبز هذخا لا رۆن دە

 (غ ر ا) خدصتینعم ةغدزلاب غدزت لاقب ردهنسانعم كفگیوس هنغیدصب زوب هدشنزو لعفت (غدَل ردتغل
 (غزغزلا » هنسانعم شبخانانص رول وا یو و یتیا كن هکر وند هنس وقف یرلقتل وق راب ع هراق هلیعص كناز ق

 ریغص دل ویا غزغز هل لاش روند هغجوچ هروج كچ وکو روند ه هجوجو رددآ شوقر هدننزو ده ده
 یزوسهدنزو هراز( دغ نغزلا ردیدا هب رقر هدن اید ماشو نوید همدا لالاح و تسج هد ز و دو دو (غزغزلا

 همالک غ ضز لاق زا هدافتسا هحفوخ لأم و م وهفم ندنآ بطاح هکردهنسانعم كلعوس فیعض و كشوک

 هب رو لزه یدک هافخا و ین اذا "یشلاغزغز لاق ردهنسانعم كل یک یی هنسذرب و افیعض هلاق اذا

 الا غزخز لاقب رد هنسانعم ك زوا هکمزوچ یی ك مولوط و هنم رض اذا انالف غرغز لاق ردهنسانس كلتا |

 كرلاز (فمغ غزلا ردمآیطیراک دید هدیصع هکر دیعما ءالوبک هلک كل راز (هیغخزلا) ا لح مار اذا

 (غولزا) ملا ضعبل ةغل یهو ةيغضزاب هتک روقت روند هنتفل كموف یرلکد ید غزغز ندنس هاط ے لیک |

 شنآو تعلط اذا لّوالا با بلا نم اغولز سعلا تغلز لاق ردهنسانعم قغوط شنوک هدننزو عولط
 لاق ردهنسانعم قمالتچ قایا هدننز و لعفت (غل زلا) تعفترا اذا رانلا تغلز لاق ردهنسانعم قم لاق
 شنا هیرد هدښزو لاعتفا (غالدزالا) ردهلبا وا مهم هدنع و هداموب لوف ىلع تقفش تعععتادا ا

L1کیر هدننز و غوس (غوزا ) قّنحاف رانلا هتاصا ادا دلا غلدزا لاق رد هنسانعم كع وک هلغلاج ولعای توتقوط | ۱  

 هلاما اذاهغاز لاق رول وا یذعتم هنسانعمكمردن لیمو لام اذا اغوز غوزب "یشلا غاز لاقب ردمتسانس و ا

 هدزوس هلناصف (ناغ وزلال مام لا امذج اذا ةقانلا عاز لاق ردنا كیکچ ي رالودرخا هل رلج ییھتادو

 (ناغیزلاژ و هدننزو عیب (غیزلا و راج اذا ناف وز قطنلاق تو لاقت ردهنسانعم قعاص ند ضغوط و ندقح | 1

 ااغ زو اغيز حب "یفلاغاز لاش ردهنسانعم طا لیم هفر طر یک غوز هدننزو هع وعيش (تغونیرا)ر ناه |

 ردهنسانعم قنا هلاوز شنوکو "لک ادا رصبلا غاز لات ردمتس هنسانعم كل ورخ زوک و لام اذا 2 ةغوغيزو | :

 غیزو یدنود هفرطورب هکلوک هلغلوا لئاز هنفرط برغ شنوک یتعپ * قلا ءافف تلام یا سعملا تغاز لاق ق

 ردلهعتسم هنسانعم كلا لودع ندتماقتسا قحو كش یا غیز هیفام لاقب ردلمتسم هنسانعم ناو كش ۱ ۱

 (غازانوفئاز یاةغاز موق لاق ردهنسانعم لئام هکر دیعج كفئاز (ةغازلا)ل راج اذا "قلا نع غاز لاق

 هدیسراف یک ناقيطو قاط زولکن اغیز یعج رول وا لئام هضاب و كچو کی سج هکر وند ههغرق هنوکز | 1

 هفرطرپ هلبسمک كنهزمه (ةغازالا) ردکرک قمل وا هلقتسم تغل خد هدییحارهاض هلکغید هب هغرق اقلطم غاز |
 ردنوجما هلا زا لیعفت ردهنسانعم قق غوط یتسیرک | كن رک | غیا هلاما اداهعا زا لاق رد هنسانعم قلقلئام ِ

 *یشلاغیازت لاق ردهنسانعم كلک | دوخت دوخ هفر طرب هدننزو لعافت (غیازتلا) هغیز ماقا اذا "یشلاغیز لاق |

 ترو تجر ت اذا ة ارا توت لاه ردهنسانعم قفسوق بوتزود تروع هدننزو مت (غیزلا) لبا |

 بوب ل رد هنسانعم كمك بوبازوا یرغوط هرب هنس رب هدننزو دوعق (غوبسل او هی ةلمعما نيسلا لصف ا |

 ناوا رف و لو تم نو شاعمو ضرالا یا لاطا دا لالا بابلانم اغوبس * یشلاغبس لاق یک عردو رعشو ق

 قلوا لصاو کا بودا منع و ليم هتم" رب مدآ ر و تعسنا | ادا ةعنلا تغس 2 لاش ردلمعتس هنسانعم قلوا |

 یینأت روند هئیش نالوا لماکو یناوو "مان (ةغباسلا]ل هلص وو هيلا لاما ذا هدلبل خیس لا ررلبعتسم هستم | ١
 ةا وط همان یا ةغباس عردو ةرطمو منو ةيلاو ةربح لاه و عولضلاةغباس ةقان لاق هنمو ردل وم هفوصوم | 

 ةغباس هل لار ول وا شمالپاق یرلشید یرغوط ه یغاشا دارم هکرونل و قالطا هننا شید نالوا نیکر چیمهرظنمو | ۱

 هدنسهسک | كتنهفلغوتو ناذرطالیوط یا غباسلغ لاق رونل وا قالطاهرفیآ لرک دنوزوا (غباسل ته یا |

 جک علا یا زلا لصف و

 ب دلمه نیسلا لصف زج



< ۷۰۸ e~ 

 .دنقو یکیدلید نوکر ه یم ود و ریطنافسمغنا اذا لجرلا غضر لاق ردهنسانعم قلوا قرغتسم هتل ورخ و |

 ردق كجهدباتیافکه نو زا هن دوخای قمرا وص یتفو ماشخا نوکر وحابصنوکر ب لوق یلع قفل وص ب واکه وص
 امو اهبقست ناوا تءاشیتم موب لک لبالادرت نا یه و ةخرغر هلبا غرخرب نالف لاقن ردهنسانعم كمروچا وص |

 "یشلا غرغر لاق ردهنسانعم كمل رک ییهنسن رب و فاک الو مات سیل ایقس اهلی ناوا "یشعلاب امو و ةا دغلاپ

 اهمزلا اذا ریعبلا غضر لاقب ردهنسانعم كما رج هفغالتوا توازوش قرهیلوا یشهاوخ كنءود و هافخا اذا

 لاق ردهنسانعم كاما وص ه ءرکصادف دالن وا یراتوا روش نالوا هدنسیلا وخ وص هودو هدنرتال یهو صم

 ولفارطزتکو انف كې كنەرد هدننزو عفن (غف لاو تبرش مث ءاملا لوح یذلا ضم ا نم تباصا اذا لبالا تغرغر 1

 .ردهنسانعم بناح و هیحان و ابار" هرش و یداولا م الاوه و یداولا غفرق اولزت لا روند هن رب تعفنمو ريخ ی

 هلهس ضراروند هر زود ولقا ربط قشمو و هدنن زو سلفار واک غفرایرلعجب ةيحال ی یاهموقنم غفر یفوه لاق
 | لاشروند همول وط هج والاح هت روا نالوا انف كب ه و واكب هن و هچ هققو و هدننز و لابج رولک غافر یعج هنسانعم

  ۱رفظلا محو روند هنکر چ قنرطو روند هرب ربق زستوا و روند هرب قوچ یغارپط و براقم قیقر یا غفر ءاقس
 ناو هدر مک یسهژوقمقلی وا و قتلوف لوف لع ردتفل هد هلبعص تن تو دام

  ۱روثلوا ریبعتقیصق هکر ون دهند كغلي وا هدندب و بصخ و ةعس یا غفر هشيعیف لاق روند هتمعلو هافرو هغللو و
 دراز هد هایت تار وونلوانبعت نات ریک هکر وند هنرپ ماکوب نالوا عقحجم ریکو هل رچ هدندب اقلظمو

 كنار (غفرلا) نيلیا غفر ساکو غفر ماعطو غفر بارت لاقب روند ههنسن قشمو و رولک غوف رو غافرا
 كيم (ةغوفرملا) روند هنسهروج كنج رف كتر وع و هطبا یا د راست لاقت هنسانعم طبا روند ا

 دنا ةرغصلا یا ةغوف ره ةأرما لاق دیلوا لباق هعاج هلغل وا كج وک ك ب یبرف هکر وند هن وناخ لوش هلرعف

 یسهروچو كجوک یرف و هدرخ یرلطو هکروند هتروع لوش هدننزو ءارج (ءاغفرلا)) لجرلا املا لصیال |
 (غافرالا) نيغفرلا ةقيعملا ةنهلا ةريغصلا نیزتفلا ةقيقدلا یا ءاغفر ةأرما لاق هلوا راطو قشیاب هنن راطوب |

 مهتلفس یا هموق غاف را نم وه لاقى هلرعص وی كنار رد غفریدرفمرونل وا قالطا هسان هلفس و هام ورف هل كن هزه |
 لاقت ردهنسانعم كمريک هنغلارا یسهچاب كنوتاخنوجا عاجب هدننز و لعفت (غف زلازل ردیدآ عضومرب (عفرالا) |

 ا دنکءود هسک نالوا فیدر دوخاب نالوا هدنرزوا هود قالبچو اهآطبل اهم ذخف نییدعق | ذا هالا خر

 یشخ اذا ریعبلا قوف نالف غفرت لاق ردهنسانعم قمردصق هنغلا را یراهچاب ین قابا هک با فرخ ندکنر رعد ۱

 | هدنن ز و هنهلپ هلبعض كنار (ذضف را) ووندهنر کد ڭنەود هلا هثلمیات لبث هدارو هلئدنع هیلج ر "فالف هیر نآ

۱ FEES ا E 0 أ 
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Rtا یر یزوس (غیمزلا) مدالاک کی اذا  Eyكلنا مظن و لصو  e.لاق  

 | هغناق یماعط و n م ارا غمر لاقت ردهنسانعم كمردجب هلبا هیلاغ یجاصو هقفل اذا مالکلا غمر

 (غورلا) مدالاب ها ور اذا ماعطلا غمر لاق ردهنسانعم ر دت قوح دارم هکر دهننمانعم قمروب وط

 قعاص بوناع نیلروغوا هفرط هنتوا و هفرط یرب یک و کلت بویلنای ندهنسنرب هلا (ناغورلا) و هدننز و غوس
 اناغورواغ ورغورب بلعتلا و لجرلا غار لاق رد ذوخ ام ندنسانعم هلیح رونل وا ریبعت كم | كل وکلت هکر د هنسانعم

 بویلت وط و بویمکچ هلا هک رود هکلوکلت هتوا یرب ردع هدننز و باح (غا ورا 5 لا نع داحو لام اذا
 ن غاّورو رر کل هدننزو دادش (غا ورا )ردت رابع ندقمریچ ناب هت وایرب بوسکر انکی کو کلتراک هلیح

 هدیج وا ردیسا یراردب لرلهسک مان یرصلا دجا و "شنا ناعلسردندنلاحر یس هل بق بیج هکس يق ن تاللادبع |

 مولا ةغاور هذه لاق هنسانعم هاکینشکر وند هننادیم شروک هدنرانز و اتك (ةغايرلا) و (فغا ورا ردراثدحم

 ردلصالا یواو یخدوب هکهدشزو باک ( غایرلا ) رد هولقم ندواو ءاي هداروب مهعرطصم یا مهتغایرو
 غور روند هبهسیسدو هلیح هلیس هل رغصم (فغيورلاال بصخ یا غایر هيف دلب لاق روند هغللو هفلزوجا

 رد هنسانعم كما هدارا و بلط کم جت PAA یاةغب ورلاب نئذخا لوقت ردذوخأم ندروکذم

 ردهنسانعم كمزک بوردشا را هت وا یرب ی کو کلتید وب هدننز و لاعتفا ا هدارا اذا ادا را لا

 ةد لا ع ور لاق رد هنسانعم قمردشلآ غاب یک کرک هماعط یس هل وقم در (غیورلاهغارا را ییعع یش لا عان را لاقب

 7 ارلاو اها ورو اهتهد اذا

۱ 
1 

 ساب و هعراص ادا هغ وار لاق ردهنسانعم قع وط شروک هدننزو هلعافم (فغو

 ) یر یرب (
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 هو ۷۰۷ و 7

 | كنج لها هلا هدحوم یاب و یرسک ك نهم یاخ لابخو هلیحفف و ینوکس تلادو یصق كنار (لابلناةغدرا

 ردشلفا تراشا هنئیدح چ لابا ةغدرنم هللاءاقس رجلا برشنم 9 وبشا هلکنو فلم ردیس هراصع

 داسف لصالا ف لابخو ردشفلوا هیبشت هغچلاب ول وص یسهراصع كن رلندب نالوا نایرب بولیر واق كغهج لها
  ه هتسن شاروا هرب هدننزو ریما (غیدرلا) رد دارم هرفک نادبا شلوا هابنو دساف هلقانحا هداروب رد هنسانعم
 كنهغد رم هلص كو٣ (غدارلا) قجا یا غب !در لجر لاق روند ه هسک نادان و قجا و هنسانعم عبرص روند

 هدنلکش ناشوط یساروا كنهناد زوم رو نا را تنکیک تر وکه لا نوی ردهدننزو هلح رم د

 فرطل و بوخ تیاشب هغدو هدقدل وا زوعم و ول واط تیاغب هقان رلر د غدا رم تاذ ةقان نوچکتآ رغاب غاب

 كل ٍوم هلغل وایع ا هف شم هی و هض ور ر ةصاخغدارم هکر د ح راش + هنسانعمهیمب هضورروند هراز ج وهض ور

 روند هلا نالوا هدننبب كرب یغیدل و تیاهن كن وزاب ندنفرطزوما هل راکیک سکو ک هغد مو ردمف روظنم یعالک

 هغلروماچ قیویص هدننزو لاعتفا (غادنرالال ردصلا نجانجو فتكلا با ونیب ج یه و هتغد رم یکتشا لاش ]
 قیویص ولوص كلر رب هللرسک كنءهزمه (غادرالا) غادر ف عقو اذا لجرلا غدنرا لاق ردهنسانعم قما غوا |

 هلیصتف كنهعمیاز وكنا ر (ةغ را اهغادر تژنک اذا ضرالا تغدرا لاق ردهنسانعم قلوا قوج یروماج |

 | لحولا یا ةغزرلایف مطترا لا هدننزو لابج رولک غازرو هدننزو مدخ رولک غزر یعج روند هفچلاب ول وص

 تب مطت مه یا مر ف روند هناورح و ناسا شلاق بونلباص هفجلابولوص .دنزوفنک (غزرا) |

 هیقک بوقآ هکه لب وش رد هنسانعم كلا روماچ بودالصا چىراق یرب روغ هل رسک كنهزمه (غازرالا) |
 هلناسل یب هسک رب و "لق اذا ءاملا غزرا لاق ردهنسانعم قلازآ وصو لسی و اهلب اذا ضرالا رطلا غزرا دغ

 یمدآر ضعبلادنع و ررلیعتسم دنسانعم كلبا راقتحا ر هدا بییعت و نعط یهدآرب لوقىلع ردهنسانعم,كلیا هدرزآ

 هیفعمط وا هبفنعط و هباع و هرقتحا وا هاذا نمک ا اذا نالفیف غزرالاقب رد هنسانعم كلا عمط هنس هنسن بویسن وز | /

 نازاق ویقو اهغازر رنک اذا ضرالا تغزرا لاق ردهنسانعم قلوا قوچ یفچلاب قیویص كرب و هنعضتسا و

 تبوطر یم هلوقم هچراکز ور قوغوص و بطر نیا غلب اذا رفتحلا غزرا لاقت رد هنسانعم كعش را هفچلاب شاپ ق

 | دوب زوفیعصی هسک رب ض یک دو (عغازرتسالا را یدن تعءاحادا مرا تعزرا لاق ردهنسانعم نروتک بو

 ۱ | هلعافم (دغزا رلاو هيف خزوا ينعم نالف یف غززتسا لا ردهنسانعم قعازوا لا بودا عم هنس هنسن هژیدع |
 كن را لبق رط كنم نا ويح هلنیتحص و هام وکس كن بس ویمط كنار (غس راو رک نیر دست ر ۱ 6

 ]نوت ىلع رونلواریبعت قلیغاقو و هد رخ هکر وند دو ینیدش واق یرلکخحا كنرتاباوآ

 | یدلا هکر وند هنن ر قانب وا نال وا هدرب یغیدش واق كنابط هلکحنا هدقایا تاذک هکلی ءرزواروک نم

 ءاملا | غلبلاق رون دغس رهن روک ذم عضوم د كنهباد ره وهدنن ز و سلفا رولکخ سرا و غاسرا یعجج ردهدنرب كلب |

 قاسلا و "فکلاو دعاسلا نیبام لصفم وا لج رلا ودیلا نم فیظ ولا لصوم و رفاطانب قتلا نشون وه ا

 | كنءودیتج وارب روند بنا بت لوول لایک وت هلل رسک كنار (غاسرا)ل ةباد "لک نم تالذ لثم و مدقلاو ||

 ندناب هلعاف. غاسرو ردیقک دق سر تر رو ی ردو وک |

 هعراص اذا اناسر و ةغسا رم هغسار لاقب هنسانعم قعشت وط ندن ر هجکلیب كن رب یرب یجشر وکی کیا رول وا رد

 غسر هریعب ف لاق روند هکلکوپلسو هکلکش وک نالوا ەدنراقاا و ەدنرالا كنەود ندم نک عمل را غسرانم رلا نم

 قوچ و عسا ویاغیهر شيع لا رول وا فص و هکل رب د ولتعس وو هافر هدننز وریما (غیسر لا هنا وق غ ءاخ ۳
 عیسون یکلر د (غیس زلال رددآ عضومرب هدننزو باغ (غاسرر)ریثک یا خیسر ماعط لا روند تمعن ناوارفو |

 لاقب رد هنسانعمكیا مظنو لصو هنرب یرب هلصاف الب یزوسو هعستو اذا شیلا خر لاق ردهنسانعم كالا ا
 هدننز و یظعم (غسترلا) ضرالایّراذا رطملا غستر لاق راست قفلاذا مالكا غتر |

 هدنز و لاعتفا (غاسنالا) مکحت ریغ یا غس رھ یر لام رول وا فصو هربیدنو یر نالوا فيض

 هليعص كنار (غص رلاإ) ةقفنلا مست و یا تالایع ىلع غست را ک وتت یه هام كلنا عیسوت یتشاعمو هقفن كنلایع و لهآ 3

 (غاص رال روند هبا نانل وا ریبعت لر وا هکردیف داسو هدننزو غاسر (غاص را یدنل وا رک ذ هکر د هنسانعم غ خسر |

 هکلرد د شوخ هدننزو هنیفس هلا NE sS هک ردنا هدنظعل غاسر هدننزو بارض |

 ووا هد وس د وخان هثغاب هر ک شعرا هکر وند هنجالوب هسحول و ةحاص یا ةغيغر ةشيع لاه روند]

 | شيعلا ةخافر هل ناکا ذا | نالف خرظرب لاق ر ردهنسانعم كمن هلتیهافرو روضح هدننزو هلزاز (ةغرضرلا]) راراپ 1



 ہیچ ہلا لا ذلا لصف و

 جک ءارا لصف ع

 هفت رس
 ۱ EEE  ودشفل وارک د ەدنرالغ یرب زهر وب و ردلاس نده و PFE رکجن دومماج نر ںی

 | ییامرخ هسنلوا كرته رزوایلاسب ویل سک رول واك و نوزوا هکر د هنسنرب ردا ر وهظیک ك چ هرز وا یسینډب كنجاخا
 (ناطشلا غیمدر) روند هحاغا قح هصا قیاب و روند هر ومد شلقاق هدنتسوا یمدسکا كنىرم” هود و ردیاداسفا

 هغامد هلکن | هکرون د هنسهل وقم هل وطو هشاط لوش هدنن زو نولاق (غومادلا) رددآ لج ر فورعمرب هدننز وریما
 هب هنسأ رب هل رنک ك نزم (غامدالا) هب مش و غمد یذلاوهو ةغلابلل ةغوماد و غومادرج لاقت راردیغاط بوروا

 هلکک ود شب ورج هرزوا درب ( غیمدنلا رو هجوحا یا اذک ىلا هغمدا لا رد هنسانعم كما جاتح و رطضم

 نکلرونل وا قالطا هنادا و قجا هدنز و مظعم (غمدلا) هباهقبل اذا عمدلاب دلا غمد لاق ردهنسانعم قشم وب

 هصخت هبام ورف و لیذر هدنزو فتک هلن ون (غندلا) ردتل وا غومدم دوخای غیمد نالوا باوص ردندماوع نالا

 ماع هسکر هثال هتسخ هدننزو خوس (غودلا) مهلاذر و سانلا ةلفسیا ةغند مه لاقب هلناصف رد هغند یعجرونید

 لاق ردهنسانعم كما هاب یهتسارپ ٹالبساو ضرلا هاذا اغود غود موقلا غاد لاش ردهنسانعم قل وا لماشو

 ] هنر یرب سان و صخر اذا ماعطلا غاد لاق ردهنسانعم قازوج وا یسهلوقم كج هی و هدسفا اذا را هغاد
 ] هسکره هدننزو هرم (ةغودلا) اوحارتسا اذا ضعب ىلا مهضعب موقلا غاد لاق ردهنسانعم قلقا هلبا سنا و لیم

 ۳۱۱۵۶ لاع روی ووو بیم دمت یا ربا نم خود ق ج لاق روند هضرمرو دود رنالوا الماش

 اور روند هننارپ 1 دغو هلیعص كلاد (غودلاژ ةفاج یا ةغود هيف لاش روند هتفاج و دربلا یا

 یصقف كلاذ ( غذلا) ی: لاذلا لصف 9 ضیا یا غودلا تبرمش لوقت رایدلیا لامعتسا ید برع
 هلنیتعف (غلذلا) اهعماج اذا لوالا بابلا نم اذ هتراج غذ لاقب ردهنسانعم كا عاجج هد دشت كن هم نيغ و

 تبلقنا اذا عبارلا ب بابلا نم اغلذ هتفش تغلذ لا رد هنسانعم قلوا لر ود هفرط هرشط یغاد ود كمدآرب

 | اهعماج اذا ثلاثلا بابلا نم اغلذ ةيراا غلذ لاق ردهنسانعم كلا عاج هلت وكس كمال و ىح كلاذ ( 2

 ۱  هکیدید رایضعب و هفسفس وا هلكا اذا ماعطلا غلذ لاق رد هنسانعم كمهلا هلبا تلا لوق ىلع كلا لكا یادفب و

 |[ (علذلا)و هدنزو "یرجا (یعلدالازو هدنز و رجا (غلدالا) رد هنسانعم كلا لکا هنس قشمو یک نوا غلد

 | هلعاج ت تژک هک هنتعاج غلذا ون بعشنم ندنس هلبق مام ون کاب وک رونلوا قالطا هلسانت تلا هدننز ورتم

 دلا یکیدلیا هدنخ كن هسک ندا هدنخ كم ید دن هل رسک كمال 4 غلاذلا ز ردشم وا تبسن ندموقر روهشم

 ۱ | قچلآ ندنآ هکروند د_ثیا نالوا حفاو تک تیاغب و کم هم ناسنالا بقل وهو غلاذ وه لا ردبقل

 ن یش هنود سیل یا غلذتمو غلاذ مما لاق ردهنسسانعم غلاذ هلیس هینب لعاف عما ( غلذتلا) هيل وا یخد هنسنرب

 د ندکیکچ ء لو و بطرا اذا لا غلذنا لا رد هنسانعم كلش یچاغاامرخ هدننز و لاعفنا (غالذنالاژ

 | (خبرا) هک ءارا لصف زا لما نم هرهظ لسنا اذا ریعبلا غلذنا لاق ردهنسانعم قل وص یرلیرد كنترص

 | بابلا نماغبر موقلا غبر لاقب ردهنسانعمقلوا هدتعسوو روضحو تعلو هافر امناد هلینو کس كناب و ی كنار

 ٩ 192+ هقاریط قشمو و هدرخ یکن واو "ید یا غبر هيف لاق روند هفعأق هب وص و ےعنلا ین اوماقا اذا لوالا

 | بصخیا غبار عیر لاقب و مایا غبا ر شیع لاق روند هشاعم و هافر نالوا هرزوا وضح و تعسو (غبارلار)

 ا غبارو هل نما مت مهم مارو لا روند نوا رول ءزو هال لوصا نکع اباد و

 | یاهنصلا ی ن غبارو ردراو هبرقرب هلیمان غبار هدنآالاح هکر دیم" یداورب بیرق هرجا رګ نیمرا نیب

 قلوا هرز وا تعسو كلر د هلنیتصف (غبرلا) رلیدلیا ثیدح تیاور د ولغ وا و یسیدنکر دندن رخام قشمدلا
 . | لاقب روند هنتلاح یتوارط و یکلهزات كن هتسنرب غبرو عسنا اذا عبارلا بابلانم اغبر هشیع غبر لاق ردهنسانعم
 | لجر لاقب رونبد هرجاف نالوا اور یو یلاباال هدننزو فتک ( غبرلا ) توش نا لبق هناثدحم یا هغبرب هذخا
 | خیرا یش لا روند هغلق وچ ردعما هدننزو هباعص (فغابرلا روند هب هنس قوچ (غبرالار) رجافنجامیا غبر

 ۱ كنءهزمه (غابرالا) ردیبما فورعم عض ومر هدننب نب رګ هلبا ناع هدننز و عم رب ( غب ریلا])ة زکه یف یک ایا ةغابر هبف
 غبرا لاق نوچ ا قفل وص هنشاب یدنکز ستقو ولتقو ها رد هنسانعم كمرویلاص هنالوق یدنک یهود هلبرسک

 هکلی هپ هکر دتغل هدنس هلک غل هلک كن هثلثم یانو كنار (غنرلا ز تیقوت الب تئابش فک ءالا درت اهکرت اذا هلا

 و وف ولزواو روند هغچلاب قیویص وولوص هد هلښوکس تلاد و هلتاصتف (ةغدرلال غل یا غر هلاسلیف لاق روند

 ةغدرلایف مطت را لا هدننزو لابجر واک غادر و هدننزو مدخر واک درو هدننز و بعص رواکغ در یجب رون د هاب
 ةغدراربثک یا غدر ناکم لاق روند هرب ولقچلاب هدننزو فتک (غدرلا) ددشلا لحولا اذكو نيطلاو ءاملا ىا

 ( ةغدر)



 | ي

 < ۷۰۵ رج

 (غیفتلا) ایخرتسم یا اومه هکر لاق روند هثیش لویلس و قلاص (غوملا) سارا م یف تناک ادا ةغيم حش
 هدننز و لاعفنا (غاغ الا) هقلع اذا هسأر غمت لاق ردهنسانعم كمروس هیلاغ د وخاب فای هنق هشاب هدننزو لیعفت
 رد هنسانعم قفل وص هراب و طقست نیح تکض#ا اذا ةبط لا تعا لا ردهنسانعم قلراب بوش ود هر امرخ هزات

 لاق ردهنسانعم قلاچ هلمفق یتیرب یرب هلبنوکس كمالو یصف كيج (غلا) تلتا اذا حورقلا تختا لاق
 هب هقان هج وق شک ود یراشید هدننز و ءارج (ءاغلل ا ربه اذا لوالا بابلانم اغلج فلا اضع مهضعب غلج

 لاق رد هنسانعم كلوک قرهدىرص یراشید هدننزو هلعافم (دغلاحا») مفلا ةبهاذ یا ءافلج بان لات روند

 ۱ ناس (ناغوجال فیسلاب اوف اک اذا موقلا غلاح لاق رد هنسانعم ق مش زوا هلق و نانسالاب كعض اذا لج را غلاح

 و لادلا لصف ]3 ردب وسم هار وا "یناغوطا نسخا ن دجا رفعج وا ندنندح ردیدآ عضومر هدننز و

 رد هنسانعم كس ی یرد هدننز و هباتک (ةغابدلا لو هدننز و باتک غابدل او هلنوکس كاب و ی ؟تماد (غیدلا)ل
 (غابدنال)ینالاو ثلاثلاو لوالابابلان م ةغابد و اغابدو اغبد باهالا غبد لاقب روند تسوب نتساریپ هدیسراف

 دلارو دزو باتک (غابدلا ) غبدناف مدالا غبد لاق ردهنساعنم لفلتعارد یرد ردع واطم هدننز و لاعفتا |

 , غابدلاب مدالا عبد لاش ی رکی زامو دومالاب روند هثیُش قج هنلوا تغاید یرد هلیس دن کهن رسک كرللاد (هعبدلا و | ۱

 ۱ ا روند هنفرح قلغآبد هدننزو هباتک(ةغابدلا) 4 غبدنام یا ةغبدلاوغبدلاور

 شلاروتاب هنغابدو ردزاج هد هلی ع كنار وند هب هناخاید هدنز و هلح رم (تغبدلا) غ ودم یا غید كسم لاق روند |

 ا دعب ر هل رک كناب (غبادز غابدلاف تلعجاذا 2 ةغيدم دولح لاق ر یکه شمر ول وا عج هکر وند هرایرد

 یرد غابد هکرونلوا قالطاهرومغ لوش هدننزو روبص (عودلار) رد هباکح بحاص هکر دیدآ كن هسکفورعموپ |
 | | هزاز (ذغدغدلا) هاع ضرالا غبدب ناکاذا ع عودر طم لات هلواررویس بولیس بویشاب یر یک شبا تعاد

 اذا هم: هعدعد لاق ردذوخأم ندن " یانعم یو ی كلنا نعط هلا رازوس قحهنحوف همدآرب هدننزوا
 قملقشو اهن اعم یف هغ غز ییعع هغدغد لاق رک دیساک ردفدا رم هدنسانعم عیج هلیظفل هغنغزو ا هيلع ن

 ضرام اعطق تلاحو هر هسک ضعب و ردنرابع ندقمردنج وق هلقعساق ینابط و كمتر ود هنتلآقتلوق کرد هنسأش ۱

 هنمزال یانعم فل وم +« صجخالا و عضبلا و طبالا وحتیف نعطلاب العفم هلعجو هک رح اذا"یبصلا غدغد لاق رل ۱ 1

 | شمنلقق هم سس هش , لوعفم سا (عدغدلا ) روند هغدغد هده . هنج وق و هغ هکر دشلیا رمصق هنمسا تال ذک ۱ 2

 اروند هنسیدنزوتو هتناعص كننادغب رصمو كن راد ندلالغ هلیوکس 5 كااد (غفدلا) هبسحف[ د یا غدغدم لجر ر الاش روند هب هتنک نالوا نومطنو لارغا او و هذآ شل ردنجوقو 9
 یعض تلاد (یغرمدلال ةرفطاددشلا یا غرمد لجر لاقت روند همدآولز کب لزق كم هدننزو طبلع (غردلا[

 هدنز و باتک (غامدل ۱) قش یا فرم سیالات ها تی دنر یو 3

 یتامد یک هسیک غامدلا ماو ردیعساسآرلا ما دوخایماھلا ما لوق یلع رار د زغم ہدیسراف هکر ون د ھه نس نالوا دشا |
 شارا "ما هدنسهدام "ما فلؤم » هدنزو هبسک | رولک هعمدایمج كغامدو رونا وا قالطا هراز هحنا ندا هطاحا |

 غامدلا ما هرز وا یغیدل وا نایب هدح رشت بتکن کل ردوا ید ماهلا ما یدلیانایب هلبا غامد ما دوخاب غامد یتفل
 | هجا نالوا سام هفتو سأر ماهلا ماو ردراز فبطل و مرن لصفنم هدناو هدنتع كخامد هکر دقجهل وا غامد ءاشغ

 | چرت یا را هغامد یشاب هلو کس كيو یحتفتلاد (غمدلا) رولوا طلا هب همج ګز و رد هکردراژ ۱

 ۱3 داف مرا r غامدلا ةجشلا تغلب یتح دهم اذا لوالا و تلاثلا بابلا نم اغمد هغمد لاقت ۱

 ادا ات الف سعشلا تغمد لاق رد هنسانعم كلغارىئأت هغامد یا كشن وکو ٥ هغامد برضاذا ان الف غمد لاق

 قدرا ر هن رانا نالفا ران ماش سه" لاو رم فض رلا ةئفطم مهغمد لاش نو

 هژلغعباب و نکی رد شاب هدقذلوا رانا ارز رار د + فض را ةثفطم : مهفمد# هدرا تجدید نو

 رردن وس یشن آ هلا یاب هج وا زومستا ارز رونلوا لامعتسا یخد هدنویق زوم" و و رردن وس یشاط خراب یش
 | كدەغامد ارا شاب لوش (ةغمادلاآ) روند همدآشلروا | هنغامد (غومدلا )و هدنن ز وریما (عیمدلا

 | ردیخد هصراح کە رىشات (1) دنا ی 2ام ار ز ردیس هج ردرخآ لا كنغیراب شابو و هلوا شمش ربا ب اشیا |

 مگ لادلا لصف ]و

۱ ۳ 

 دی ارد فا (۱ )ها )٩( هاتم () هه( هوم (ج) یاس (ه) هال (2) هد () همش (0)
 تد ود ردهرکصند هیماد یتبم هن و یرهوج یدلیا هدایز رد هلا هلم نیع هک حد ی هعماد لوا ندهیماد

 ردهعماد هبس رد ا نالبس ناقو هیماد هسا زا نالبس ناق ندقىراب هرزوا یصن دبع وبا هکر د حراش « یدلیا ۱

 )۸4( * ی *



 هک ءانلا لصف ]قعح

 f هم ۵» اثم اءاثلا لصف زوم

 2# ۷۰6 قم

  هتسوا یک یسیدنزوت قاریط هکایوک ردلمعتسم هنسانعم قمل وا بلاغ هدننزو غوس (غوبلا) رددآ هدلبرپ هدن رغم
 هدننزو لعفت (غوشلا) كبلغیام كب نرقبال یا عملا ف نوغابنال و ةبنلا ىف ناغابنالو خابنال ملاعل كنا لوقت راغا
 رد هتسانعم قلوا بلاغ دو a رب و جاه اذا مدلا غوب لاق ردهنسانعم كلبا هہلغ بوس نا هددوجو

 ۱ اف وهب لحرا خا لاق رد هن مانعم قمو وا هدنز و دوعق (غوهبلاژ بلغ اذا هلع نالف عوب لقبا

 هدننز و ع (غسلا) ما ونیا غهاب غباه لحر لاقت روند همدآ یوم وا (غهابلا ) مات اذا ثلاثلا بابلانم |

 غاب لاق ردلهعتسم هنسانعم قلوا اله و راث ادا اغيب خیس مدلا غاب لاق ردننسانعم اطا هبلغ ناق هدحا زم

 بولیسک ن دراهنسن راس هدننزو لیعفت (غسبتلا) ر دیم" یدنج و سرافرب هدننز و دادش (غایبلا ) تالهاذا لجرلا

 د قل وا شروم شراق هنر و هب تعطعنا یا اقیسلت 4 تفی لوقت ردهنسانعم كما ليم یعطف هب هنتسا رب نر

 هد روش قشراق هنس رب یدو هدننز و لعفت (غیبتلاژ طاتخا اذا لوهحا ىلع سالا هر 2 لا ردهنسانعم

 تلغو جاه اذا مدلا خیس لاق ردهنسانعم كليا هبلغ ناق و طلتخا اذا سالا هيلع خیا لاشه ردهنسانعم قلوا

 ضایع یضاق ردیدآ هدلب رب هدب رغم هلب رسک كناب (وغب ال زثک اذا نیل غیلت لاق ردلمعتسم هنسانعم قلاغ وچ دوسو

 ِ هدننزو هزاز ( ةغتعتلا زز ج ءاتلا لصف خیس ردندار وا "ىلا رګ ن لع ندداهز و ءارعش و یش نازایلس

 كرهربدن ود وقر هلی وط بویمهدناناب و راهظ اهرزوا قح یهالک هلکمهدناجارخا ندنراج رحم 4م الید یرافرح

  هددر ادا همالک لحرا ختغت لاق هلب رسک كرالاد رارد یعدعد هدماوع ناسل همدآ لوا ردهنسانعم كلئوس

 قلناداوآ و یلح هغتغل و لقثو هئر یاهغتعل هناسلق لاق نود هغلن ون وط نال وا هد ال رول وا مساو هنيا لو

 ۱ غتغنل رونل واریبعت یدرکک هکرولوا هباکح ندنزاوآ كلوکو رونل وا رببعت یدشفت هکرول وا هباکح ندنزاوآ
 نیرقرقمیا غن غت اولبقا لاق رده اکح ندننوص كل وک هج هتسهآ یدو هلئالث تاکرح كانیغو هلیمسک لر ات

 .. ا یرابشید هک روند همدآ لوش هلیس هی لعاف مس تفت را راب دک كر هلوک رکک رکک یھت كىلا

 ةا دوخاب ندنعیدل وا
 یزوس ندنعبدل وا تکی

 وا منو چلا هش وخرب
 یا عتفتموه لاَس هيغل

 عم یدکی

 1 بایلا نم E ار غد لاق ردهنسانعم قمرا شاب هدننز و غدل (غدثلار ج دثلثلا ءاثلا لصف ]ج- ةا

 | لص كناث (غ وژلا) غ دشناف هسأر غدن لاق ردبعواطم كغدث هدننزو لاعفنا (خادشالا)) هخدش اذا ثلاثلا
 (عژلاو روند هنغلا را كحاغا یکیا هل وک تیلص نالوا هدنشاب كنهع و لق كنا غرو ردیعج ڭكنظفل غر

 بابلا نماغردز غرب لاق رد هنسانعم قل وا شیککر ونلوا بص ندار وا وص هک غر ث كنس هغوق كمدآرب هلنیتعف

 أ شراق توطوس السو قجا یزوس هدننز و هل زاز (هغنغتلا ) هولد بصم یا هغر عسنا اذا عبارا

 قمرصا ییهنسنر قجوچ شماع یرلشید زونهو هیف طلخ اذا همالک غن لا ردهنسانعم كلئوس شروم

 ] هلماظنال یا ةغثغثلا لسق نم همالک لاق روند همالک مظتنمان و ناشیرب و رونل وا ریبعت كله وک هکردهنسانعم
 كرەردتوا بور وا هس ر یر یی راشیدو هشف ادا هما غغ لاق ردهنسانعم كليا صحت و شیتفن و

 | (غئفلا) هف ىف هنانسا ك رحل ا برطضلا ملکتلا لعف وهو مالکلایف غثغش لاقس ردهنسانعم كل ملكت هنابرطضم
 رود هجا ناي وس ناشیر و قشراق بویمهدنآ ناب هحنوخرب ییالک هدنزو راثرت (غانغثلا) و هدننز و دودو

 هخدسش اذا ثلاثلا بابلانم اغلث هسأر غلث اش رد هنسانعم قمراپ شاب هليل وكس كمالو ىصق كنا ( غلثلا)
 تطرأ اذا للا غلتنا لاق رددنسانعم نولشع امرخ و خلاف هسار غلث لا ردمعواطم هدنز و لاعفنا (غالث الا

 نالوا شمالتح بوشود ندنجاغا هدننز و مظعم (غلثملار) رونل وا قالطا هلسانت تل آهدننز و "یرجا ( "یغلئالاژ

 هلن وکس كيم و ىح كن (غلا) روند هننالوا شعاف وا توش ود هلیسه ل روم دوخاب روتید همامرخ هزات

 داوسلاب ضاسلا طلخ اذا لوألا بابلانم اف لجر لا غم لاقب ردهنسانعم قمردشراق هب هنسن هايس یهنسن قآ
 . 3 كمروس نهد یک کرک هجاصو کاو هسغ اذا ءاتطاب هسأر غمت لاقن ردهنسانعم كمردج هبهنق یجاصو

 | لاق ردهنسانعم قمه و یک یکرک هلا هو یزمرق نهنسنرب و هل اذا نهدلاب هسأر غمن لاقب ردهتسانعم

 3 هنع هللایصر رگ ترصح هکر دیدآ عضو مر هد هندم غغو هرچ نم الا نوکیالو اعیشعم هعبص اذا بولا غمت

 هکیدلاق رده لا لام ید هدهباجن نکل ردطلغ یرل دست لام هدارو هکر د ح راش + یدلیا فقو كلقلادعب

 هالعایا لبطا دم دعص لاقت رود هنس هم كخغاط هدنز و هرم ( دف ردندنس هلج نام جد هل ولع عوصوم

 قراام یهو ةغيما انعطا لوقت روند هماعط قیقر یک ابروچ شعشراق هلیغاب شیورچ هدننزو هنیفس (فغیلا)

 لاش روتىدەغيرزاب نال وا هدننآكشاب و ةبط ریاهغیش ضرا لاق روندهر قالصا و شاب و لدولاب طلتخا و ماعط)|نم



at ۷۰۳ R= 

 رهسلیا عاقتسا مالک قجدنل وا هذاعتسا و زازنحا ندنتباصاو انفرب راب رع ینعب هبال اربخ عم نم هلوش وا منیالو
 هکردکم دنوسلوا مامت بونل وا افتک  هلبا زمکیدلیا عامتسا روب نم مالکه کراربد اغلبال اععم د وخاب غلبال عم مه
 داربا ندنعاقسا مالک شوخانو دراب قج هیل وا نیشنلدرب روب نم مالک ض عبلادنع و ر وذل واریبعت ن ویچ ی وص
 هلع نال وا ی راف رش دا میام رف و ما ثالاعتم یادخ یتعب هب دب را نا غلببذفان غلاب یا غلب هلا ما نولوم و رول وا

 هکر دکع د ٹیبخ كد هل رسک ناب( غلبلا )رک ذیس اک ر ون د همدآ صق و غبلب غلب و غلاب یا غلب شیجلاش و ردفان وغلاب
 هدننزو یراکس (یغالبلا) و هدننز و بنع (غلبلا) روند همدا غیلب و ثیبخ یاغلم غلب لجر لاق ردغلاب هنت اهن

 ج غیلبیا غالب و غالب و غلبو غلبو غلب لجر لاق روند همدا غیلب هدران وب هدننز و یرابح (یغالبلا) و
 هل وا ردا ادا یا رم تیاهن و نی ریعط هنک هلبناسل نایب و ترابع هکر ون د هم دآم لکم وهف لوشهدننزو ریما(غیلبلا)

 غلب لاق رد هنسانعم قلوا غیلب مدآ رب هدننز و هحاصف(فغالبلاهریعط هنک هت رابعپغلبب حیصف یاغیلب بیطخ لاق
 تحاصق هکردندنسانعم لوص و هغالب هر وک هنناس هد راصب كفل ؤم + اغیلب ناک اذاسمامنا تابلانم ةغالب لج رلا
 هجو یکیابرعلانیب و رول وا یهتنم هعافترا هج رد یاصقا كاذک لصاو هریبعتیربعض هنک ماکتمو مالک هلسس
 ردقل وا باوص هدنتفل عوض ومل وا فصو ردمز ال ق لوا قج هتالثفاص واهدن اهکردقلوا غیلب هناذب یر ردهرزوا
 هکردقلوا غیلب هل لوقلا و لئاقلا رابتعاب ىناث هج و ردقل وا قداص هسفن یفثلاث قمل وا قباطم هد وصقم یانعم ین ۱

 3 ۳ اک نی مرا ہک صد 9 | هاب! تحاصف ردت رابع ندکلیادا اهرزواهح و كح هد ال ہد هل 2 یا وان وداد یما ر هلمالک ل ۱ 6 1

 تا ےرړلکتم تخالب هکر دوب یسهصالخ ردح ورشم هدیناعم تک الصفم یراف رف و فب رعت 8
 n ندتشاطم هرز واص وصح هح وهلاح یاضتقم هحاصفلا ط رش عمەدمالكو هکلمو تردق هغیلب ۱ ۳

 ةيافک یاهنیداع مو اف البل اذهیف نا یلاعت هل وف هنم و ح راشلا لاق * رد هنسانعم تافه وو تا |

 هکن ردشتن و روند ه هنسننالیریدشت غالب سپ راردهنسانعم لاصیا كمردشت هکرولوا مسا ندغیلب و غالبا وا

 ىنعم ا وا ننسلاو نأرقلا نم غلبام ىا ج انع خلاف البلا نمانیلعتعفر ةعفار "لك ثیدحا هنمو روند هکمردشر او 6
 نیفلابلا نم یارسکلاب یورب و ردشفل وا عضو هنعقوم ردصم مسا هروک هب یکی غیلبتلا یا غالبلا یوذنم

 كحلو غلدتلف هلوقنام عیذن و انع غلبت سفنوا ةعاج لک هلغلوا دارم سفن دوخاب تعا ندهعفار و غیلبتل اف ||
 هدننز و لادج(غالبلاالو هدننزو هلعافس(تفلابلا)لرول وا ردصم ند هلعافم هر وکه ن رمنک كنابو رول وا هدن دقت
 اذا اغالب و ةغلابم ممالاف غلاب لاق ردهنسانعم كلنا دهج و دج هلیسهدایز بوی | ریصقت اعطق هدصوصخ ر

 یراهچاب رفص و نوبق ردکعد رادچاب هدیسراف هکردب عم اهیاب هلن رسک كمال (ءاغلابلا 2 مصق مو دهتجا ا
 زغ ردیعج كن هاشو هکردیفدارمو هدننزو تایاشو (تاغالبلا) ع راک الا یا ءاغلابلا انلکا لوقت ردمولعم

 یرادقم كجهدنا تیافک هدننزو هفرغ (تغلبلال تایاشولا یاتاغالبلا لها ملغیال لاقب ردهنتسانعم هناعسو |

 دیهاد هلیصف كمال و ىعط و یرسک ك ناب (نیفلبلال شیعلا نم اهب غلبتام ىا ةغلب الا یهام لوقت روند هکلریدآ

 + نیفلبلا اتم تغلب دقل + اهب رفظ نيح ههجو هّلامرک لعل اهنع هللا ىطر ةشباع لوق هنمو رول وا قالطا هنف او
 ثجز هب الا ذیا هکلدل وا غلاب هنت اېن كتنحم ولردره ندزفرط مزب نع غلیم "لک انم تغلب تدارا ةہهادلا یا ۱

 هلا اقناهرز وا یلاح هدلاح ره هکی ا عادرفم یرب ردرا وهج و یکیا هد ارعا كنو و ردکمد ددلوا راجود هتدشو
 برعم هلا عا عج یناث هجو یک نیغلبلانمو نیفلبلا تیقلو نیفلبلا هذهالثم ردقلوا یراح هنو و ءاب بارعا | ۱

 هدنسهفیص لقاع عج اماظعتسا هر وک هنناب كحراش» ردقل وا برعم هلفورح یلبقام و ح وتف نون اماد هکر دقل وا
 دجهدای ز تآو هلص وا اذا هيلا هغلب لاق ردهنسانعم كمردشرا هدننزو لیعفت (غیلشلا) ردشفل وا لامعتسا
 دریل هسرف نانعب هدم اذا سرافلا غلب لاقب ردلمعتسم هنسانعم قعازوا بودشوک یننکزبد ن وچا كفش ق
 غلبت لاق ردهنسانعم كمن بودنا اتکا هللا هنسن هجرادقمرب یی هليا هغلب هدننزو لعفت 6 خب هب رجا
 فلکت اذا لرلا غلبت لاق رد هنسانعم لټ چ عر جر كده هکشربا ههنسنرب و ه ینتکا اذا اذکب لج را | 1

 (ءاغوبلال تدتشا اذا ةلعلا ه تغلبت لاق ردلمعتسم هنسانعم قلوا دتشم كب تلعرب و غلب ىتح غولبلا هيلا ق

 هر هک نادان و قجا ناوقلیو فیفخو روند هغاربط نالوا قشمو و هدرخ تیاغب یک زوت هدننزو ءار ق
Êءاغوب مھنیب لاقب ردهنسانعم شروش قلنقشراقو مہئاقجو مہتشاط یا سانلا ءاغو مه لا رونلوا قالطا  

 | دوه هلیعط كناب (غون)) هتحاار یا بیطلا ءاغوب تعفترا لا ردترابع ندنسهحار بیطلا ءاغوب و طالتخا یا 6"

| 
۱ 

a 

 زا یاب 1 2 رر ab 4 هغاب و ردندار وا "یغابلا لیععما ندننندحم رددا هب رقر هدنساضق و م (غانل رده رقر هدنساضق دمرت هدننز و

 م



 6 ۷۰۲ رس

 TEE ماغدب زوللاو زوطا غد لاق ردهنسانعم قمرف هنس والثم مداب وزوجهدنز و عدل(غدبلاژ

 ا قلوارهتسپ هناوثا اعادهدنز و هغالب(فغادبلا روند هب هسک نالوا رلهتسب هنناوا ا٤ اد هلل رسک كناب ((غدیلا را

 [ هدنزو دجا ر هاف یراخب یا غد وهف سماسنا بابلانم ةغاد نالف غد لاق ردهنسانعم

 : رونل واریبعت دعما لب قاي E E كنماکنه قل ولناقیلدهدننزو ذفنق (عزربلا) ردیدآعضومر ۱

 روفصع (غوزربلا را روند هولناقولد 2 ک قیصحص یسهدوک ولطنا و هطاشن یا بابشلا غزرب هسأرق لا

 هلبنوکس كنارو یصقكناب (غربلا) روند ه ولناقولد ولط هنتا هدرلن و هدننزو ساطر 5 (غازربلا)لو هدننزو

 | لجرلاغرب لاقت رد هنسانعم كليا هف رت ومن هل رتصف (غربا) هامل یا هغرب لیسب لا روند هرابلاسناقاندزغآ

 | لوفیلعقعوط شنوک هدننزو دوعق (غوربلا) وهلینوکس كازو یحتف كناب (غزربلا) منت اذا عبارلا بابلا نماضرب
 عولطلا ءادت اوهوا تقرش ادالوالابابلانم اغوز و اغ سعشلا توپ لاقب رد هن انعم قلا هغغوط زونه

 علطاذاریعبلا بان غزب لاقب رد هنسانعم قمقبچ بوراب یشید یزآ كنهود غوزبو ردذ وخأم ندراطب غزانعمو

 ۱ : زورم 6غربلا 9 طرشاذا افرب راطعبلا و مت غرب لاق رد هنسانعم قلآ ناق بورا یرمط هلبارتشدن غرب و
  تعشا 0 دلاخ ن خیز و ردا سرف فورعم ر هدننز وریما (غیربلاژ هنسانعم طرشم روند هش

 | ارا مسوم دزو اقا (غازتمال)ل رددآ هرف رب هدقارع هدننزو ردبح (غزربال یدنلوا لتق هدنسهنف
 1 ر مدیتناصو روا ایست هل صف ڭا غيتسب را هل وا ءاح ادا عی را غربا لاق رد هنسانعم كيا روهظ یلئا وا

 [ یتنسح هل وک كند نشو یضكنب (عشبا) رد راب نما وار دم نا ا دجااننا "ىلع و بیش

 تعش لاق رددت انعم قا ینسج دل صف كناب (غنبلاژ فیعصلا ر طلا یا غشبلا ر طع لاق روند مرو 2

 رطملانم ةغشب لاش روند ه یینسج هج رادقم ر هدننزو هر (ةغشيلا) تشغب یااغشب لوهحا ىلع ضرالا

 (غطبلا) اهشعبا 1 ضرالا هللا غشبا لاق رد هنسانعم قم ردغاب یتیلسح هل رسک كنهزمه (غاشبالا) هشعل

 هدنن زوذفنق (غبغبلا)غدب یتعع اغطب ةرذعلابغطب لاسیدنل وار کد هکردبفدا مو هدننزو غدب هلق كناط و كناب

 1 هع هیکپ نالفرابرع هکر دندانعم وب ردیس هل رغصم ندنآ (غیسغبلا روند TE E ا

 3 تدص لوقت روند هکیک زوم كاکرا غییغب و راریداغسغب اقلط ادع نا كج ەد یدنر 2 شابرب قره ار 1

 هکر ددا جر نا وارفیوص لوقیلع تالتفجر هدنساضو هنن دم هلیاه (فغسغعبلا) نمل ءایظل است وه و فیش

 هلن دب هلن دن داشت كنغ ویصق نا غبلالردصوصخم 4 یوم :ترضح مارک لآردراوناتس ۳ رفا و ی8هدنفار طا

 مدلا / ۳ لاق ردە. س انڪم قمانش ناق
 كنا من + )۱ حاهاذا لالا بابلانماغب

 1 ۱ روند و ٹکرا كحوک هلی

 7 اندک نالوا هدو واو نوار کوک ك رەد 2 a هکردهباکح نیمو رک وک هود و و هل زاز 6 ةغیغیلا زا

 لام ردهنسانعم كفکچ بوصاب هلقایا هغبغب و مونلاف هطیطغ یا هتفبغب تععم لوقت رده اکح ندنشیادلروخ
 : نەنسى ر هلیس هی لعاف مسا (غبغبملازا ممطو و مهاد اذا شيخا مهخبغب لاش و هّط وو هساد اذا طا سلا غیغب

 ۱ نالوا ردا ۱3و ها ترا و طلا یاب غبغبم لجر لاش وند هتک یجدا شروم شراق یزوسر و

 3 تیر ئا م برو و لا روند هب هقاسم نیش یا ل وعقم ےس | (غيغيملاا وید ماا

 نوسل وا مارب ندهردقم روما وه ناکم رک و نامز زا یواش ی هدنز و دوعق (غولبلاژ

 هيلع فراشوا هيلا لص و اذا لّوالا بابلا نم افولب ناكم اغلب لا ردهنسانعم قاچ بوشلقب هکعلب دوخاب
 1 دتعشم و تنحم هقاطلا قوف مدآ رو هل ردا اذا مالغلا غلب لا ردلیعتسم دنسانعم قلوا لماک بوش نالعوا و

 (غلبالا دهجاذا لوهحلا یلع لجرا غلب لاقب ردن رابع ندقلوا خلاب هتنحم ٌهج رد تیاهن هکر دهنسانعم قمارضوا |
 (یلابلا  ردع وص مندل وعفم مساوب وغاب یاغلبا ا لاق رومدهن دن شو | هغلابمهدندنک هدننز ولضفا

 | :دوجا ىف یتعب اغلبم غلب دقو دیج یا غلاب "یش لاقب ی لصاو هتاهن هدکلوبا دارم د هب هنسن وبا

 4 کردم یا ةغلابو غلاب یاب غلاب مالغ لا یک هغلاب رول وا فص و هده رق شعشیو روند هنالغوا نوا

 نالواولغاەدجاغانالواەدنسەتر وا ڭنەغوق یبیاكنی وق هلکنا هکر وند هپ ا هدر > لوش هدنز وهم رکت(تفلشا)

 یصف كناب(غلبلا) رولکغلابت یمجج برکلا یا اشرلا هب لص و لبح یه و ةغلتلاب ه اشر لصو لا رونلک | هبا

 هتاپ چ یا ةغلب وغلب قجا لاق هنم و ردلیعتسم هنسانعمغلاب هدننز و هر  (فغلبلا و هلن و 5 كمالویرسکو

 1 دوخاب ردم ددل ول خاتو لاو هن دا یم 0 نکیا انادان وقجا هنادقنالفی عقلا ییاهنوا دب رب ام خم

 هب میس یا امي نیسلا رسکیو اغلبال اعم“ و غلبال عع ملا برعلا لوقت و ردکعد ردغلاب هنتساهن كتقاج ٌهجرد

 (الو)



eو ۷۰  

 . ناکاذا عبارلا بابلا نماعرب لجر لا عر لاق رد هنس انعمقل واققروقر ول وا ردصمعری ور وشدهکنیسیرویسول ردر | ۱
 | روئلواقالطا ه هسک رغ و قجا و روند هشماق هنادرب ردیدرفم كعارب هدننزو هعارب (فعاریلا)ل انابجیا اعارب
 |(هع رال روند هکل هشيم نانلوا ریبعت لو و هغلزاسو روند هنشوق هودو رونل وا قالطا همدآ هرهزیب قفروف و
 :روبص (عورلا) روند 4 یعازو هدننزو عرز (عربلا) ردیدآ عضوم رب صوصخ هنسهلف هرازف هلن اصف

 بعراو عزفلا یا عوربلا هذخا لاق راردبا لاستسا ره لها هکردهیدر تغل ن نکل روت ده وقروق مد نو

 دیکر راج كلا روسکم ی یتسای كنوب راردہا ملکت هدقدن آ هنر هنرب یر یراقاشوا بص هدننز وراث ر / (یایعلا)

 ۱ یکی راکذ یدک اسرفلها دیار جز ندنل وانتكتنهنسنرادرعرب ردرازآ هک ص وصخ هراقج وچ هدننز و دق (عبال
 | كنىلذه بیصخ هکدن ردص رح هنس هلدبق لیذه هکر دتل ندنظفل عزاو هل رسک كنم یاز (یزایا)

 مهیا ت تنها + مهع زاب و ورع یب تفعال + ردشلوادرا و هدنب وبشا یکیدلیا ملظ ہ هدننعص ناب قیرارف ندنعشد

 .عفیلا تولعلوقت روند ه هپ ندقا ربط وهکو با هدننز و باح (عافیلا)و هلک كناف و كناب (عنیا)» دوقهنهی |

 ۳ و اذا لجرلاعب هب لاش رد هنسانعم قمی هیچ هک وا و هب هب هم هد ز و لعفت (عفتار 'لتلا یاعاغیلا و]

 ۱ e هل رسک كناف (عفایلا ر یا عوف ةنکما لاق د رد عف یدرفم روند هرارب ك کو هلع كناب | ۱ ۱

 ERE هبلط ردهعف یعچج ع عزم یا عفای مالغ لاسقب رونبد هنالغوا یبحاص لاب و لاب |
 | لاش و زند عموم رووا ندنس هغفیص عفا ردد وام ناما عش روند هاو براق شاد یهرکیو و

 | ردیدآ عضومرپ عفایو عمالو شالو اضبا هك رح هعش : مالغ لاق و رولک ع اغا یعج كنو هک رحم عف مالغ | 1

 . ردیعا یرد تل هلبقرپ تعشنم ندنس هلربق نعرو ریما یسرف كن هبلا و نال وآ یردارب كورع نب ةدوسون و ۲

 .ردتعاجر ندننثدح (نویعفایلال ردنذحم رمام نب عفایو ردند هلسق لوا ینیعرلا "یعفایلا باهش نب حریم ندیاصصا ۱ ۲

 | هنشاب یم رکینالغوا و هدعص اذا ثلاثلا بابلا نماعش لیا عف لاق رد هنسانعم قمتیچ هکسکو دن زو عفن فلا

 | مالغلا عفا لاق رد هنسانعم عش هل رسک كنەزمه (عافالا) نب شعلا قهاراذا مالغلا عف لا ردهنسانعم یش ق

 ینبحاص بول وا ج راخ ندنقاط و عس و (تاعفایلا ) ردلکد لمعت یلعاف سا ندیعاب ر تعب عف ومال عفا وهف عف عع
 كسکو كب و قطب ٍفاهنم بلغ و یلعامیهو تاعفایروما لا رونلوا قالطا هلاوحا و روما ندیا بولغمبوصاب ق
 ل رای" (هعفیم) و(عفیم) روند هض را كسکوبهدنن ز وهل رم (تعفیلا) مش یا تاعفای لابج لاقت روند هراغاط ق

 رد راياڪڪ عالکلا وذ روک ات نی عفا و یعالکلادبعن عفاو رد هاورلا فیعضن کلر دشا تیاو رندربجن ده ۳ هکر دهسک رب ندشداحا ةاور هدنزو دجا (عفا) ردهلحرم یکیا یراهنایم هکر دهدلب یکیا ه هدنلحاس نم هلق

 :عوجر (عونیلا) وهلبض كني عنیلا لو هدننز و عنم (عنیلال ردعفیعما دوخاب عفیعس یعبما روک انا لوقلع | ِ
 هفاطقناح ادایناثلا وثلاثلا بابلا نماعونب واعت واعن رلنلاش ردهنسانعمكلک همروشو ید هلغل وا شم هدنزو

DIلا روند ه هنسف ین عرق كب( معنايلا )عن یئ عع رغلا عنا لاقت رد هنسانعم عن هل رسک كن ۳۳  ee 

 |عنلا) یک بعص و بحاص رولکعن ی یا رم لاق روند هشم شل وا و شع وکو ة رج اد دشیا |

 | ندشاطیراکدید قرقع هلیتصف (ینیلا) رد | جاغا ول وا عو رب هل .ک كناب ب (عنیلا) ردهنسانعم عناب هدننز وریما

 . ردندنیعبات هدننز و "یناحت» "یعانیلا بهو ن دیعس ردیدآ قحو یصرف هل وکر ےلتاصف دعا رد دعو

 یوم نا باب | ج ااا نوا باب وج
 بکا زہھلا لصف جی | هدننب هقرهلبا هفوک لوق ىلع رد دآ عضوم ر هدماش هل الث ت اکرح كنه زمه و هلتفاض ۱( غابا نیع) چچ الن |

 1 ردیعماهیحان ر هدنساضق وب اسان هدنز وناببصا(نایغرار) ردیعسآ كنتلايا هق رها داد غابا نبع هکید دیثاب رردعقاو ۳
 هک ةدح ول اءابلا لصف قم هنوک ر رولوا ددشم هينا اضهب و ۳ كن هناث و یصق كنال وا یاب € اغسلا سه ةدحولا ءابلا لصف زس

 ےلعت لباق رولوا لشي یژتکآ راربد یطوط هدیسراف ردراکبد ناغاباب هلف رح هدیکرت ردسا كشوق لش ا
 نوچغیدلوا یه یتاسل ردبقل لرعاش مان عوزغلا صن نب دحاولا دبع جرفلاوا ءاغب و ردشوف فورعمر

 هلنیتصف (غدبلا) روند کلا روهظ بودا هبلغ ناق هدند هلیصتف كن هثلثم یاو كناب (غثبلا) راب ,دلیا بیقلت |

 "سشلاب غد لاقماذکو ملت اذ | عبارلا بابلانم ادب ةرذعلاب غ غدب لاق ردهنسانعم قمل وا هد وا[ تبوشالب ۳۹"

  یرهاظ روند ه هسک هدولآ هدننز و فتك (غدبا) روند هکع روب لر روس هرزوا دعتم یک قایق |

 مه لاش روند نوغد هدنعج روند همدآ ولت وارط و بات ید وج و شوخ یلاح و نوسلوا یونعم و |
 ۷۹ هدزنابز هلکنا هدیلهاح ردا یرقنلا صاع نب سيق نداعصاو لاوحالا ةتسح ناعم یا نوغدب

| 

| 



 چک ءایلا لصف ی

 هو ۷۰

 باغ (عاوه)ل روند هدایرف و وغو هب یتلغج نالوا هدکنج هدنز و حابصم (عاوهلا) وهدننزوربنم (عوهلا)
 یک هبوجا رولکهعوها و هلي كناه رواکت اماوه یمجج ردیم دق ےسا كنهدعقلایذ رهش ندهب ع روھش هدننزو
 لیعفت (عیوهتلا) هفکت ادا "قلا لجرلا عوهت لا رد هنسانعم قعص وق هلا لع یکاروز هدننزو لعفت (عوهتا)
 نعشد (فعاهلا) وهلیصف كناه (ةعیهلا) های | هنأق یا لکا ام هتعاوه لوقت رهام قمردص وف هدننز و

 ةعياهلا وةعیهلا هتشهدلاق رول وا ضرام هشیدنا و فوخ هل وردندنآ هکر ون دهزاوآ ج ةروقنال واع وم“ ندنفرط

Êد عاهروند هصرح ءوس نالوا هللاح فعض و ندب فعض و ودع نم فاح و هنم عزف ىذلا توصلا یا  

 روند همدآ نالواناوتان و فیعض بول واققروق رد وقلم یکل وا رد هرز وا یصاو (عیاهلا) و (عاهلا) روند |

 روند هصرح ءوس نالوا هددسک تعض یک هعیه عاهو فیعض نابح یا عال عیاهو 2 عاه لحر لاش

 معاه لاق رددنسانعم قاب هن زور هدنزو عی (عیملارزا فعض عم صرطا ءوس یا عاه و ةعيه هب نالف لاق

 ردهنسانعم قلوا ققروقو ضرالا هج و ىلع ییعی طیسابا اذا عبارلا و ینالا بابلانم اعیه عاهب و عیهب "یشلا

 لاق ردهنسانعمقعص وق یکاروزو باذ اذا صاصرلا عاهلاق رد هنسانعم كع را نوشروقو رک ذیس ایک عویه

 قمقجاو اهدارا اذا ءالا ىلا لبالا عاه لاق ردهنسانعم كمروتک هوص یهود و عّوهت نعم لجرلا عاه

 ناک اذا لجرلا عاه لا ردهنسانعم قملوا صیرح كس هللاح فعضو عاج اذا لجرلا عاه لاق ردهنسانعم
 . [ا هدنزو لعف (عیهتلاژ ترم یا عاها تعه لوقت ردهنسانعمقما غوا هنسیدنفص بلق و صرح عم افیعض

 هلتاصف ناعیهلا)ل و هدنز و عوج ر((عویهلا ژل طسنا اذا 4 یشلا عیهت لاق ر رد هنسانعم قاي هنن زون رب هن سڏ رب ج دو

 ناعاه ن حرشم ردنداعما (ناماه) نیج اذا ناعیه یاد ریه و اعغ لخ زا عاه لا ردهنسانعم قلوا قةروق

 روند هب هصکو کارق (عیاهلاز رد هکر ندەغيح ون ناطیشلا نناعاه و ردندندن دم ناماه ن لثعج و ردندٌبعبات

 ((عیهلا) ةعبرس یا عایل عایه عر لاق روند هراکز ور نسا كباچ هدننز و باتک (عابهلاممیا عیاه لیللاش
 نیمرح هدننز و دع زفم (سیهم) روک عیاهمیعجج نو یا عیهم قبر ط لاق روند هلو قج "او لو هدننز و دعقم

 همدآ راکم و راج هلیسهینب لعاف مسا (عیهتلا ) ردیناقیم كماش جاج هکر وند هعض وم فراعتم هلیعسا هفح هدننبب

 هلیعص كو٣ (عاهنلا) روند همدآندا یتنوشوا بودا تعرس ه ههبرکو رشو راجیاعیهتم لجر لا روند

 طنا ویرج اذا بارشلا عاهنا لا رد هنسانعم قلاب هن زون رب هنسژر هدننز و لاعفنا (عایهنالا رد هنسانعم عت [

 یتعیبط بول واولد وس اقلطمهدننز و رونت (عوتیلا) وهدننز و روبص و یان (عوتیلا) چچ ءایلا لصف چ

 مرش (۱) هکردنابن هنوکی دب یروهشم رقوچ یاو رونل واریبعت نکل د وس هکر ون د هنابن نالوا مطقمو قر حو لهسم
 ییعب هل راق رط رتا ویشاو ردناب :یرلکدد تشک تشک ۷(:۵)رشع(>)نو رزام(۰ )هند وهام( ع) اینط رع(۳)دیعال (۲)

 هد هلړم دقت كناتهدنوب و ردکلهم هسیازغلوا لامعتساهرز وا یرکنلیا طسپهد همبط بتک یتیراناز واو ج نع یی رحم

 ن عشو ردي یردب ردندنا ور هک دب ز ندنیعبات رار د ځد عیناهدننز وریب ز (عش و یدنل وارکذ هدا کهول

 ۲ | ردندنسهلسق من هدزا نب عیب و ردندنلاجر یمهلبق نویرعشا مرالا نب عی و ردندلاجر یسهلدبق ناودع 3
 | ماو ردندنسهلسف هلیع هکردربذن نیاهدننزو دجا (عشا) رددعزخ نب نوهلا نبا هدنزو برضی (عش)
 كنهزمه (عدالا) رول وا عقج هدناو یهتنم هرو نم راهبعش لوا هکردیعاج كنسهلسق هراق نوهلان لم ۳

 عوار هتشبو روند 4 وراد یراکدبد یناق شادراق یکیاو روند هنوچ مشو روند هنارفعز هلیحف كلادو
 ] رصث رو رونل وا اود مرا هلکنآ و بلج ندنسهریزج یرطقس نال وا بلج ربص هکردیعما غعص یزمرف
 ضد (مید) ردیعما كشوقر و ردهنوک رب ندانح لوق ىلع رونلوا میم بای هلیاشخا هکر دیمسا

 هکر دیعما یداورب هلناصف (ناعد) ردیدآ هنر رب تالاف دلتا (هعد رز ردیدآ عضومرب هدننب رخ هلا دف

 رکسعم رو زم "یدا و هدنسهوزغ نینح ردراو یرادحج رب كن راترضح ايالا لضفا هيلع ءابنالا ماما ا

 یدلیا ت هلبا دک یاب ینبم هنمه و یره وج ردهلبا هدحوم یاب ردم س رفرب هک ع و دېم و یدیانزا وه تارمشح

 كمربک همارحا دارم هکرد هنسانعم كلتا مازلاو باحتا هنسفن یدنک ییا ج هل رسک كنهزمه (عادالا)

 عدا یەنسنرب ا هیح وا ادا هفت ىلج ج در نالف عا لاق ردکلیا مالا هلکعروس بیط نوجا

 روند هنکچو ن هدننز و باح (عاربلاژ ما هغبص اذا دعدن لاق ردهنسانعم قمایو هللا روک ذم

 اد هکنیس قفوا هنوکرب هدن زرط كنيس یر وہس عار و ردهعارب یرادرعم نام بصق روش هشماق و

 نشواهزو ی دو هلنیتص* (یرلاژ رونل واقالطا ه هسکنابجققروقو رد راکددزاب واردایتن وشواهز وکهزو

 ) ولردر )



 ادن زوما لوص كتر وا یوع هلن رد وام یدک اوک ی راو ورک را لازمرب ندرقلزانم هعنهو ۱

 یزوما و تاکو ج فرط یعاشا كننوب كودو تا اذا عبارلا بابلا نماعنه هتماقتعنهلاه رول وا ردصم ۳ /

“FE 

 e 1۹ رب
 ۲ هتل ست a aA : هوت

 ی ءابس ن ريج نالوا نم كلمو روند همدآ نوز وا كبو عرصبال 7 یوق یا عديم“ لجر لا

 یشای زوک هدننزو راکت (عامتار و هتاف (ناعم#) و هدننز و دوعق (عومها) و هدننزو عل (عمها (
 9 ةر اذکو  عمدلا تلاس اذالووالاو ثلاثلا بابلا نم امامت و اناعمحو اعومه و اعمه هنیع تعم لاقن رد هنسانعم
 )مم او هل رام یا باح »لاق رون د هدول و ندي ان اليس یر و غ هدننز وفتک( عملا لاساذا ارصشلا ىلع لا
 تومو ردیدآ رج رب هدنن ز و لقیص )یا هلی حما ور روند هثیش یھق 1 كس ردیعج كن هعماه

 ٩ "جولا تولا یا ۳ او عيا هذخا لاق روند هعیرس توم دوب هدننز و عذخ ب ردهنسانعم عیرس

 یاب اذا لجرلا e رد هنسانعم كمر وک قلعا ةعضا یف هدننز ولعفت (یمتا ) عیرسسیا عی” عد لاقو

 هدننزو قلم ز (عتمهلا )ریغتاذال وهحاءان ىلع هن ول عقهآلاق رد هنسانعمقل واریغتم نول هدننز و لاعتفا (عاقهالا)

 هشيم وم لوو لع هنشع هل رصش مان بن و رددعقمه و هعقمش یینّوم روندهمدآ قچاهدنزو طباع (یتما) و

 یمدآ یکیا ندنکلهدنور هکروند ه هسک هدن ور تسج لوش هدننز و سلع (یلما) روند هنشع كن راجاغا

 افو ورهمهدنتلبج و روند هراک هلیح و ثیبخی.هراب ود و روند هدروف و هلوا ررو قرهصاب كىك هر بودار
 كناوسن هدننز و ذفنق (ممنهلا) روند ه هود كاکراهدنورورونده هسک برشمكلفو نولتم نايل وا رناندنقیقح و

 (ةعنهلا رار ونت وط هن رازوب رل ريق كچ وکر ول وا شمکیدندنسیراقو هکر ون د هنس وتر واز و لوشهدنزرط یر ها

 نالتص قره دسغا هکرول وا رها و ندنشی رو یراکدید هلہنه کروند هشیورود هن وکر هدننزو هج رحد |

 رولیصاب هنفر ط یعاشا كن وب كنه ود زا ولردر هدننزو هرم (ةعنهلا)) ردشیرو رب هییش هتسقرو |

 عقاو هدننب هضوبقم عارذ هلا زوج هدناشکهکض عبلادنع ردهدنن روصدرفم مال ىلج شلزاب هنسرت هنسعب ردعقاو |

 "واز ردیدسا عارذ هیرذ زا و نیکو کرک رى دز وش تی ردت رابعندکب وک یا ر یکیاهتفچ |

 ا هکردبکو ک ق قار یکیا هدنبقع هعقه دوخاب راربد هعنه هبکو ک یا نالوا زوکمم دنس كسوق تروص |

 ا رونل وا ریبعت ییاحت هدنساذح دعنه رق لرنملضا اما ردرادقم یو یچ چاق رب یرلهنایم ردعقاو هنگ

 | لاقت رونده هود شم اب روک ذم یاغمتیراکدید منه (عونهلا)هبرسک نا ةا هن ر ره ردن رابع ندبکوک |

 كکو بوک یک رارص بورود هرز وایرب یرب یهنسن رب هدننزوعنم (ینهلاژ) ةعنهلاب موسوم یا عونهمریعب |

 | اعنه *یشلا عنه لاق یک کوب بوک | هنرزوا یرب یرب یراق وچ كجهروا تیس و ینباک ف لبا ردهنسمانعم |
 ۲۳ وک کر دانم و ىس ەي بیس كن هعنه لازم نانل وا رک ذو ضعب ىلع هضعب نثو هفطع اذا ثلاثلا تابلا نم | ا

 رد هنسانعم كما عوضخ و عضاوتعنهو راردهدننروصشلراص بولیکا هن رزوا كنرب یرب رابکو کن ال واهدنآ 1 9
 عنه موق لاق ردهنسانعم عجاوینو رضاخ هکردیعج كمناه هدننزو مکر (ینهلا) عضخ اذا هل عنه لاق | ا

 هدانعم و و ءانڪا یا عنه هتماق یف لاق روند هکلیرکا نالوا هدنتماق كمدآرب هلنیتصف (عنهلا) عضخ یا

 کا فردا و هر عفت را وهنصقردعن اذا ریعبلا عنهلاقب رد هنسانعم قاوا ققلاق یشابوققبچ یراشاب
 كنع-ق لز زقا رب ز زلوا هدنسنج قتمارق رول وا هدن وص لزق هکروند هغل واهرز وا روک دم. فص و ینو كنعستوهآ |

 تباهرزوا ر , ۱ هکر وند هبکار لوشو روند همدا نالوا نح یتماق هدننزو رجا (عنهالا) روند هصق یراثوی | ۱

 | نالوا ندهبع ءان و الاعو ایم هجرس لئامیا عنها ب کا لاه هل وا ردبا نالیم هلوص هخاص بویلوا

 | ناکاذا ءاعنه ةماعن لاق رونید هنشوق هود نالوا قلقرو هدننوب هدننزو ءارج (ءاعنهلا# روند هقبتع دلو |

 ۱ یا زا سکوت ید اوج هک (عانهتسالا) ةريصق ىا ءاعنهةك | لاقت رول وا فص وه هبت قچلآ اوءاوتلااهقنع ی
 ؛ نالوا هرزو فا هج و زواج یدح هدننزوعون (عوهلا) با وج نمرسکت اذا لجراا عنهتسا لاق ردهنسانعم

 ء وهام لاقت ردتغل هد هلیعک كناه روند هکلنعشد و هدشا و صرطا ء وسیا عوه تب روند دعمط و ضرح |

 نزح حراش»عزجو 7 فخاذا اعوه عاهب نالف عاه لاق رد هنساعم كلعا تفخ هلقل زسربص هدهدامر وة وادع یا

 | ردهتسانعم كلا موجه و هلج هنیرز وا كنیرب یر سان : عوهو ردشلبا بیوصت یغلوا عرج و هتلضن یت ۱

 عاهب لحرلا عاه لاق ردهنسانعم قععوق هلنعىبط زسفلکنو بوئولاب اوم اذا ضعب ىلا مصعب م موقلا عاه لاه

 (فعوعی )و هنزو باش (عاوما)وسن زوعون (عوهل ال فلکتریغ نم ءاقاذا لوالاو عبا ابابلا نماعوھ عوھب و |
 | صیرح یا عاهلجر لا روند همدآ صیرح كب ردي ولقم مئاه (عاهلا) روند هغمص وق رد راسا هدننز وهع وعيش



 - AA رب

 | مهاکا ودر و اذا مولا حته لاق رد هنسانعم قمرا و وە هلا ساو جت صاب ءاح ادا لحرلا عقهت لاق

 هامورف هدننزو لاعتفا (عاقتهالا) سكن اذا لوهحا ءان ىلع *یثلا عقهت لاقب ردهنسانعم قلوا نوكترس و

 هدعوا یا ءوسقع دععتها لاق ردةنسانعم قموقل ۱ ندغولب هتلبضصف و ناشو فرش یغلزرسوص هتک

 روغلو هعنم و قرص اذا اب الف عقتهآ لاق رد هنسانعم كيا عنم ندندصعم کو و ربلنا و یفرشلا غولب نع

 بروبلاصنوکر هقصبا و اهادستو اهبکر اذا ةقانلا للا عقتها لاق ردهنسانعم قعشآ تورکوچ یهقان ۱

 كعا تد واعم هنسن ر اقلطمو هتنکاو هند واعفاموب دک ر اذا ای الف ىجا تعهتها لاق ردهنسانعم قمت وط نوکرب ۱

Saلوهحا ءان ىلع هن ول عقتها لاق ردهنسانعم قلوا رغتم نولو كد واع اذا يتلا كععتها لاق  

 لحرلا عتهنا لاق ردهنسانعم كمک ورجا نرفو روک و بویان وز ندقلجا هدننز ولاعفنا 6 عاقهنالا زرعت اذا |

 ردهنسانعم كلنا روضحو 7 توراو هنتلآ جاغا یک ناوبح هدننژ و عوج ر(عوکهلا) صحو عاجاذا

 لج زا مکه لاق ردهنسانعم قلوآ مقم و نأمطاو نكس اذا ثلاثلا بابلانم اموکه رحجشلا تح رقبلا مکه لا

 مکه لاق رد هنسانعم قععاب یسوکارق دهک و لعس اذا ربعبلا مکه لاقب ردهنسانعم كمروسک وا ه ود و ماقا ادا ۱

 دعب مهب لز اذا موقلاب نالفمکه لاق رددنسانعم قلوا نامه ءرکصندماشخا همدآرب و هلودس را اذا لیللا

 هرکصندل وکو ا یکیک شفص كناضعا و "بک ا اذا ضرالا ىلا مکه لاقت ردهنسانعم یاهم رزوا نو و تمام

 روند هب هسک قجا هدننزو هزمه (ةعکهلا) رجا امدعب سسکتا اذا همظح مکه لاق رد هنسانعم قفص هنا

 هقان لاق هلوا شفاکشوکب ول وا قیلاص یدوج و ندنفیدس ر وغپ كى هکروند ه هقان لوش هدننزو هحرف (ةعکهلا)

 رد هنسانعم كلا شالتو عزج بودا قلزسربص هلنیتعف (یکهلا) ةعبضلا ةدش نم ةيخرتسم تناك اذا ةعكه

 عشخ اذا لجرلا مکه لاق ردهنسانعم كلغا عوشخ و لذو عزج اذا عبارلا بابلانم امکه لجرلا مکه لاق
 هدل "وا یانعمهلبا عافتها و عشخ اذا عکتها لاق ودها لوا لذت و عوشخ یدو هدنزو لاعتفا (عاکتهاا) ۱

 ۱ سی دقلتخر و و هنسانعملاعس روش د هنتاع رسک و ا هدننزز و با غ (عاکهلا هعفتها نعم دعکها لاق ردفدارم |
 . . دو ۰ . ۱

 ةوهشلاريثکیا یعاکهلا هنم و رون دهعاجتوهش و یعتل ادعب مونلا یا عاکهلایذخا لوقت روو هو وا نالک |

 ۱ هب هسک صبرح هماعط و روند هب هسک نالوا نشانو هام ورف و ےئل یاد و یر | یس هثج هدننز و طب الع (مبالهلا)

 ۱ همدآ صیرح ه رش و لکا جدو هدننز و طبلع (عبلهلا ) ردیدآ كلجررپ عباله و رول وا قالطا هدروق و روند ۱

 نالواز واصم یدح هژنیتعف ( علهلا) ردتفل هدنظفل عمره روند همدا ءاكبلا عیرس هدننز و شع (ېلهلا) روند

 هدنن ز ور ویص (عولهلا ) روند همدا صیرح هدننز ودرص (علهلا عزطا شخایاعله هب لا روند هغل زسریص

 | لوق یلع هلوا لی و كلامو صیرح هلام عجو بودا عزف و عزج ندنعوقو همرکو "رش هکر وند ه هسک لوش
 ۱ شالت هدن ر وهظ هل دا مم هکمدنا قلزسریص تولتیص یبلق ف تاسلیو بئاصم هل وا برشم تلخ 1

 ریت ب ودنا قل زسربص نامه ندقلجآ دوخاب ند هضرام ر هکر وند همدآ كنت یسهلصوح هدننزو همه (ةعلهلا
 تسج هدننزو رهوج (علوهلا) اعیرس عیعتسیو مزج ناکاذا ةعله لجر لا هلوا ردا بارطضاو شالت

 صیرح هل مک كناه (ةعا ولهلا روند هنوز و فیعض هدننزو ردیح (علیهلا روند هناویحو نانا كاچو
 صبرح یا ةعا وله لجر لاق روند همدآ رطاش و روغن زمغص هج وآزکهلا یشانندنعبط طاشن و تّدحلوق ىلع

 ۱3 2 هام روند ه هقان نال واداقتمو مار هدلانیفبدلوا ولشتآ و هدنورو تس و اط اققۋ هدح روقتوا
 | علاهماعن لاقب رول وا فص و هنشوق هود رکو (معلاهلا) نامذم و ةدندح ةعيرس یا عاوله و ةعاوله ةقان لاق
 یشید و تاکرا هدننزو هرماو ما هلباه (تعلهلا) و هلبا هددشم مالو هروسکم ءاه ( علهلا إل هیضم یف میرس یا

 رد هنسانعم كع روب هلتع مسهدننزو هجرحد( ةعواهلا) قانعالو یدجیا ةعلهو عله هلام لاقت روند هغالغوا

 كند رکو لق وا لوق ىلع ردیعسا روناج ىج رب كچ وکه نوکر هدننز ولایرج (عایلهلا) عرسا اذا لجرلا عوله لاق

 هدننز ورفصع هلا هیقوف یان(عتمهلا )ر دشل عا اطخ سرافنبا هدنوب رد هلا هم نالوا باوصدوخای رود هنککر ا

 عن هلفاقو و رد ذوخأم اف عتمارز ردلعفه دوخاب ردللعف یزو روندهنشع كن زاجح رش مان بضنت

 هل وا نهدروتکهرب یتسهقرآ بوصاب ینآهسک هکروندهمدآ دنمروزلوش هدنازو عدیعم (عسیم#) رداکد ییعحم

 ( لاتب)

 - 3 | ۹ اعوله ناسن الا قلخ* هر وکه ناب كحراش + بئاصلایلعربصب ال روصخلاوا لالا ىلع حب و صرح و "رمشلانم

 رد سفت كعولهرل ەم رک ت يآ هک اعونم ریلنا هسم اذاو  اموزج "مشلا هسم اذا نالوا دراو هدنلیذ كنتآ



e 4۵۷ زقمس 

 ثلاثلا بابلا نم اعزه لجرلا عزه لاق ر رد هنسانعم كليا تعرس هدننز و منم (عزهلال ب رطاف ةبلطا و ف ۳
 ((عزهالا) هدحو یا عازه مهس الا ةبعل اف قباملاش روند هقوا هنادر هدننزو باتک (لازهلا) عرسا اذا
 1 رق وا نالوا هدشکر لوق یلع نوسلوا وتوکك رکو وا |لرك روند هقوانالق هءرکصالا شکر هاو و لقا
 وو اعزها ةنانكلاىف كرتام لاق رونل وااشا و ظفح نوچ ما هد دش هثداحار ز روند هتسالعا كب

 فرصنم ربغ عزهاو روند هنسوتوکك ب ك راق وا هدشکر ت هدندنع راضعب و اهماپس لضفا وهوا ادیجوا ناک اثیدر
 (عزهنلا) رول وا هرز واتیفص و هدنوب سپ دحایا عزهارا ایفا لاش ردلیعتس» هنسانعم هسک و سک قره وا
 لا رد هنسانعم كل رکت هلتفایق لیدبتو سبعت اذا لجرلا عّزهت لاقب ردهنسانعم كقشک | زوب هدننزو لعفت
 قرنلاصهود و تب اعضا اذا N رلا تع رهت لاقت رد نشان كي رو ىزا تر ومو اا هلعرهت

 )م زهلا) ردیدآ لجرر هدنز و ریز میز زهر حیاقجا اذا اهربسیف لب الا تع رهت ڏڌ لاق ردهنسمانعم كع رو ۱

 هدننزو هجرحد (فعلزهلا)ل ردیعما لجرر و روند هنیکیا دروق دل وتم ندنالترص هلبا دروقهدنن ز و ساطرق
 روفصع (عونزهلاا) روند همدآ عیرس و تسج هدننز و سلع (عل هلال رونبد هنسق رکش بولپ لروک ذم عالزه 3

 (عسهلا) ر ردمل وا هلا دوم نیغاب لا هم ءار نالوا باوص هدنو دوخاب رد دآ تابنرب هرس هنو لب هک رو 1

 عرسا اذا ثلاثلا بابلا نم اعسه لجرلا عه لاق ردهنسانعم كم روب هلتعرس هلزوکس كنيسو ىح كناه | ح

Eمانا بس نب ریجن عسیمش ندنملایقا هدننز ورینم (تی)و دنزوررز (عیه)و تز رن( ر ا  
 مان یطقسلا "یناشیا لید هدننزو رهوج (عشوهلا ردیعما لجر رب هلصف كناه (عوسیه) رد رالغ وا ككاف

 هب هنسن ر لوقییع كلک ب ودر کس هاب اوتروقهدننزوعوعنر (عولهلا )و هدننز و من( میلا ر باى 6
 ثلاثلا بابلا نم اع وطه واعطه لج را عطه لاقب ردهنسانعم لک بولن و قر هیمربآ ندن ینیرظنالصا بوکیدزوک | 1 ۰

 (عاطهالا) روندهلوب قچآ و لوب هدننز وریا( عیطهلا) هنع علقبال ثلا ىلع هرصب لبقا وا اشاخالبقم عما اذا ا "
 هقنع دم اذا هریسفریعبلا عطها لاق ردهنسانعم كم روب زاك 1 نیشاب بورچوم ن بتا ُ

 الصا بوکید هنه کر ظن نیز دق نسج (عطهلا) ردهنسانعم عاطها (عاطهتسالا) هسأر بّوص و 1
 رها توکسلوق یلعیب کی قاب ك را رام رش و رحم روند همدآ نالوا زر وط بوقاب لنکسم و لدهرزوا قاع 1 ۲

 هه ود قتاب و یرک|یغوط 4 یتاشاین و قره وا قلخ و رون ده هیسکندیک یغوط دمدآ ناغاح ین د | ۱

 ولتماسج بول وا نوزوا و روند هرکسع قوچ و ردهنسانعمهرثک تعاج هدننزو سلع (علطیلا) ر روش
 لاش ردتغل دنس دک عوه ردهنسانعم قع” وق هلددشت كنیعو ىح كناه (فعهلا) روند دمدآ نامر

 (نعتهلا) رد هاکح ندنتوص كنهسک ندا" هلیعط كرااه (مهعه) ءا اذا لّوالا بابلانم ةعه لجر مه
 تاب هکر وند هناشن ن وت هد نطبم اه نا هد كنسکو ک كتآ ضعب هل وکس كفاتو یھ كناه
 مشت هلکنآ یراسراف بع رول وا شمل وا هدنروکو  هکرول وا هدن رب نانق وط یس هج وا كبک ار لوق یلع رونل وای ۳

 ضرعب ةراد یهو ةعقهلا مستال لاق روند هب هعل ضاب عقاو هدننا لوص كتا ضعب یر یلعو ر ار 1

 هکرد دا لزم رب ندرق لزانمهعقه و ر سالا ادیشچق لات ةعلوا هم أش سرافلا لج ر بیصت ثیح وا سرفلار روز

Eهدماکنه یکیدلیا عولطربارب هلبار د راک نک وک وا هدنلکشیغیآجاسیراقوب ندنرازوما كتتروص ءازوچ |  

 لاق ردقعصاب هرب یکیدید هعقه دارم هکرد هنسانعم قعصاب غاد هنآ هدننزو عقن (عقهلا) رولوا "دنشماوهّرح ل

Eشیخ هاب ندضم راي ندهصغو مع هناسنا هدننز و باغ (عاقهلا ) هاوک اذا ثلاثلا بابلا نم اعقه سرفلا عق»ه |  

 هدسلح هکر ون د ه هسک ل وش هدننز و هزمه (ةعقهلا)ضرمموا 7 مهنم ةلفعلا یا عاقهلا هذخ الا روند هتلفغ نالوا ۲

 ماسال وتو |نم کم ىا ةعقهلجر لاش هلوا رروت وا نیکو بواکناب یک بویمروت وا یو | ۳
 ی هنسنیروق رد وخاب رد هاکح ندنسید رتاچ نال وارهاظهدقدنق وط هب هنسن ر ملقهدننزوهقیه 6 عقیهل ال موق لا نب | 3

Eهب هنسارب هللارومدد وخای رده :اکحندنوص نال وا لصاح ندقمر وا هلدصق كل دیشبا ی ادص هبدنسنیروقرشلآوب  

 لج ر لاق رود همدآ صیرح هدننز و فتکعقهلا )رد هب اکج ندنوص نال وا رداص ندقمر وا هن یعاشا ندراقوب ۳

 ةقانلا تعءههلاَهس ر رد هنسانعم كعش ود بولیق ةب ندنندش هلقع“ روغی هلیسهدایز هان هلنیتصف ( عتهلا ) صبرح یا هه 0

 روند هب هقان نالوا هرزوا هروب نم تفص هدننزو هحرف (ةعقهلا)) عبضلاةدش نم تعق واذا بار بابلا نم اتق |

aعقهت لاش ردهنسانعم كطا تهافنب راهظاو تعقه نعم ةقانلا تعهت لاق  

 ردهنسانعم كلا ادي شبا ازسان و دب و ریکت اذا لحرلا عتهت لاق ردهنسانعم كما توخو رکو هفت اذا لح را

 )۸۸( مر جو



e AT = 

 و یعضكناه (علدنهلا ) روند هنشوق هود هدنز و ره وح (عدوهلا)
 : ندن رله ربس غاط هلن مک كمال و یصق تالاد

 روند هدروق هلی واو هب یرغوا كیاچ و تسح هدننز و رفصع هلا هدح وم یاب ( عبرهلا زا ردیعا كجهربسرپ

 هدننزو غيض ( عریهلا روند همدآ لاب وط هدننزو رفعج هلیج ( عجرهلا) فیفخ یا عبره بئذو "صل لاق
 فیعضنابحیا مربهوهلاق رون د ه هسکقجا و نیتشاش ور وند همدآ قفروق و فیعض نایک تعفنم و رخ ندنلا

1۳۳ 
 هت روع هفلش نال وا یعبط تفخو روند هراکز ورنارواصقاربط وزوت قوج بوسا هلتعرس و قجالا و هدنعربخال |
 (ةع ریهلا) ةقرت یا عروه و عریهةأرما لاق ردفدا رم هدریخایانعم هلا عربه هدننزورهوج (عروهلال روند
 هدنماکنه كنج هکردهنسانعم هعضیخ و روند هلاوقو هکد ود یرلقدلاچ بواب ندشماق كنعسق نابوچ هلبعق كناه

 | روند ه یراق بلاغ یتوهشو روند هبینابای لوغو روند هنامود و هزوت ناغآ ها وه و هندایرفو و رغ *لرکسع
 لازنا نامههدعاج هکر وند ه یراق لوش لوق ىلع روند 4 یراق بلا یتوهش یدو هدننز و هحرف (ةعرهلا)

 هدنزو لایرج ( عایرهلا ) رول وا هدرخ كب یراخاش هکردیعما رصش عونرب هدننزو هنیفس (ةعيرهلا و هلوا ردا
 6 ةعرهلا ) روند ۵ هلهکر دری اح هلبصف كنارو هدننزو هرم 6 ةعرهلا ) روند هراقارب یکیدکو د هلراکز ورا

 دا عبارا بابلا نم امره مدلا عره لاق ردهنسانعم ققآ كاج ناقهلنیتفف «عرهلا) رددآ كجو رب هتاصق
 | ناقا كىاح هدننز و فتک عرهلا ) رک دیس اک یک عاره ۵ هکع رو برطضمو ناشیرب هلتعرسو ادرس لاس
 | ءاکیلا عیرمس یا عره لجر لاق روند همدآ ناغالغا ارت و اعدرس ییعب راج یا عره مد لا رول وا فضو 2

 | وه و عرهلا و عرهلا یثع لاق روند هکعروب رت ریت قرهلوا ناشیرپ و یکلس دوب هدننزو باغ (عارهلا))
 | لاق رد هنسانعم كم رو ریت رت هلبارطضا كره هردنس هل رسک كنهزمه (عارهالا) ةعرس و بارطضا یف یثم

 هلغل وا ردنا قوس هلئدش یرب ندنسهسکا هک ایوکیتعب ابرطضم عرس لبقااذا لوهحا ىلع عرهم شا لبقا
 مهضعب تع هناک هیلا نوئصسب یا هک هلا نوعرهم هموق هءاج و  یلاعت هلوق هنم و یدلکهلتعرس كر هبهردنس

 فوخ وا فعضوا بضغ نم دعرب ناک اذا لوهحا ءان ىلع لجرلا عرها لاق ردهنسانعم كمترتد عارها و اضعب
 | لا ردهنسانعم كمك بوک هلرهکید یراق یغارزمو عرسا اذا لجرا عرها لاق رد هنسانعم كفکهلتعرس و
 شه وط همرتد یشان ندفوخاب ندبضغ هدننزو مرکم (عرهلا) اهماوضم من اهوعمشا اذا مهامر موقلا عرها

۱ 

۱ 

 e رهمل عرا وشتلبقااذا حام رلا تع رت لاق رد هنسانعم كلک بولی غ وط ك ر هلیکیدراقا رزم هدن بلا رکسع هدکنج

 (عرهوذر) هرسک |ذادوعل اعرتها لا ردهنسانعمقمریق جاغآ هدننز و لاعتفا (عارتهالا]) ردبدآ عضومر هدننز و دعقم

 | تفخنال وا هدکع رو و روند همدا ولشاب یزوکن دا اکب كياچ هدننز و سلع ( عمرهلا) ردیدآ عضومر هدننز و عنمت

  ردهنسانعقل وا ءاکبلا عیرس مدآربهدننز وزامترجا (عامترهالا) ةفخو ةع رس یا عمره هبفریسلاش رون د هتعرسو

 | اذا لج را عمت رها لا ردهنسانعم كللا تفخ و تعرسس هدکع روب و ءاکبلا عب رس راص اذا لج رلا عمرها لا
 كلطلا یکابتزسلصاو رنک او كمعا اذا هقطنمیف عت رها لاقت ردهنسانعمقّقلاغوج یزوسو هیشمیف عرسا و فخ

 | + هلهک هدرخ هدننز و روفصع ( عونرهلا و و هدننزو رفصع ( عنرهلا ) یاب اذا هیلا عمت رها لاق ردهنسانعم

 لعق كناه (ینارهلا و رد هانعمو ځد عو ره روند هب هلهک ی را هدننز و هجر ز هعنره لوق ىلع روند

 ةف اط یا لیللا نم عیزه یضم لاقت روند هرادقمرب ند هک هدننز و ریما ( عیزهلا ل ردیکوکت ابنرب هیبش هثوثرط

 6 عازهلا ) و هدننزو درص ( عزهلا) رونید همدآ قجاو نیقشاشو دوند هن رادقم یعبر دوخاب یلث لوق ىلع
 عاّرهو عزه دسا لاش روند هنالسرا نالوا ردا هراب هراب یراکش هدننزو ربثم (عزهلا و هدننزو دادش

 ۱ هتلآیحدافوا بوکود ی هنسنر و روند دمدآ یحداف وا بورق ياغآره عزهم و سیارفل اسکن کی یا عزهمو

 | ی هنسئرب هدننزو لیعفت ( عیزملا ) ردیعما لجر رب عزهمو"قدلا یا عزهلاب هعزه لاق یکی لا نواه روند |
 | ردهنسانعم قعافوا بولپربق هدننزو لاعفنا ( عازهنالا ل هرسک اذا هعزه لاقب رد هنتسانعم قعافوا بوریق
 لجرلا عزها لاقب ردهنسانعم كع رو هلتعرس هدننزو لاصتفا ( عاّتهالا » سنا یا عزهناف هعزه لاق

 (ةعریهلا ۵ رها اذاهوحن و فیسلا عزها لاق ردهنسانعم قمانن وا یکررتد هن وا یرب هنسنر و عرسا اذا

 یهو لاتقلا هع ریه تشهد لوقت روند هناغوغ و وضو هتیشخ و فوخ نال وا هدنماکنه كنج هدننز و هردیح

 (فولنا)



 نیز مض عم ءاعقالا وهوا هعباصا فارطا ىلع اياق هوقع ىلع دوعقلا وهو ةعقنبهلا دعش لاش رود _
 مقنبها لاق ردهنسانعم قمروتوا هلیهجو هعقنبه نانلوا رکذ هدننزو ماجنرحا ( عاقنبهالا) نیلجراا عتو|

 یا تابلانم اعته ما متج لاش ردهنسانعم قمراو وشرق هل رهدیا تبع رس هب هسکر هلین وکس كنەيقوفىاتو | ۳ :

 ۱ نوز وا هکبا و رود همدآ قجا هدننزو رفعح (عرعما) و هدننزو مهرد (عرسما) ای سیم مهوحم لبقا ادا | ۱ 1

 دصل هدننزو راک ذت (عاج لو هدننز و عوجر (عوج#ا) روند همدآ نابج ققروق هدنن زو مه رد هلا هم "یاز ر ْ

 ردهنسانعم مان (عجاهلا) ةفيفطنا ةمونلا عاسملا و مونلا قلطم عوج#لا وا اليل مان اذا ثلاثلا بابلا نم اعاج# و

 باوصلا و هسأر بکر اذا عاج بکر نالف اولاق ردقلوا جاسه نالوا باوص ردفحو نکل رایدلیا لاعتسا ق

 | ثالاد و یرمسکكناه (عده) روند هنکشوک هود شعوط هدنتف و یما ك كنلصف زاب و ملصا یا منه حش لاق ۱ ۳

< 1۵0۵ 

 یجایردا الف هرما "ىلع ینخ یا ةعلاو االف علتا لوقت هنمو ردهنسهانعم كلا دیدبان و قوع هنسر ییهسکرب

 لج ر لاقت هنمو روند هب هنسنشفلواددانوشلروتوک بونل آ هفرط رب هلیس هی لوعفم مسا (علتولا ) تیم ماوه

 (عنولا) ةعفد یا ءالانم ةعمو لاقب روند ه وص شهناشوب ندرب هدننزو هر (فعمولا هع نم یا بلقلا علتوم
 بچ ءاهلا لصف و ریسب یا عنو اذه نولوقب رونل وا تراشا هیجان و ریسپ یش هدنناسل نم لها هلنیتصف

 قرهداز وا یوي هلناصت (ناعبهلا) و هدننز و عوج ر (عوبهلال روند هب یثکر ود وب هدننز و لجرفس (عکرهلا)
 هءصاخ عوبه لوقىلع هقنع دمو یثماذا ثلاثلا بابلا نم اناعبهو اعوبه لیصفلا عبه لاق ردهنسانعم كم رو

 مولا هعیه لا رد ةن اپام تک هقرج رکسع یناهک ان ندف رطره ضعبلا دنع و روند هنسع رو كنق قاشا

 روند هنکشوک هود شغوط هدنرخا وا جاتن تقوو روند هکشا هدننزو درص (مبهلا) ناکم لکنم هأجاقاذا
 كنکشوک هود روک ذم یرلکدد عبه هدننزو نسج ( عبهلا ) هل رسک كناه رولک عابه و رواکتاعبه یعجب
 عوبهلایبع هلج ادا ریعبلا عبهسا لا رد هنسانعم كمترو لر هر دن وس یتنوس یهود (یابهتسالا) روند هنیحاص

 شام هدنتز و لدنعم (عقنبهلا ژ روند هرودو زانقط و قبص هدنزو طب الع (عقابهلا ) و هدننز ورفعج (عتهلاژ

 قجا وهزم یا عقنبهوه لا روند ه یک ق جا نالوا نوکشود هتفلا و تبع هلنا وسن بولوا لئام هرافا و
 هدقدروتوا ه رب ر واصع هدبیف و سانلا لأسپ یا عقنبهنالفلاقب رون د هب ىج د یلکنکد یلا و ءاسنلا ةثداعل ےب |
 ناکمیف دعقاذا یا عقنبه هناف انالف كسلح بّرقئال لوقت روند ه هسک لیقث نال وا زمثلاق بولی ربا نداروآ |

 هلبهج و كمکید یتیراقمرپ لر لفایاو روند ههود قفراص یراقادود و كوي یرادروآ هلباه (تعتسهلا) هح رب ل
 هک وچ هرزوا هج و كمرک یرلهچاب بوصبف یراقلب وا لوق ىلع روند هغمروت وا بولموچ هرزوا هوا ییا

 لوش هدننزو مهرد (علبهلا) و هدننزو ساطرق (عالبهلا) و هدننزو سلع (علبهلا) ةعقنبهلا سلج اذا لج را |

 هدننز و مهرد علبهو هلواردوب راهم" لو لوی هلغلوا عساو یبکیزاغوب نمرکد یزاغوب هکرونید ه هک 6

 کروند هنکپ وکه رق مان قولسهدنج قولس بلک لصا هنسانم قولس پاک روند هک وک نامزد و و[
 | یهف كناه (عتهلا) ردیعما كبلکرب هنیعب علبهو یدلوا بلاغ هدکیوک ك ویب افلطم كر هدیک رولوا كوي

 |( عرج ا ) روند هکپوک كوي كاچو تسجو روند همدآ قسغا ولیو نوزواو روند هن ونو روند همدآ |

 اع وجه لجر لا محک لاق ردهنسانعمقمو وا فیفخ عاجلو قمو وا افلطم عوج لوق ىلع رد هتسانعم قم و وا قو ۱ 1

 لاق روند هرادقمر ندهصک هدننز و ریما (ییج#ا) یکدوجم و دجاسر ولکعوجه و هدننزو عکررولکم جش یچج |

 فتک (عج#لا) و هدننزو درص (عج# )لو هل رسک راه (ةعجلا )و ( مجه ةشاط یا لیلا نم عیجه یضم [
 هکر د خاص نیا هدننزو رم ( عج و روند هبهسک مه نیقشاشو لفاغ هدننزو ربنم ( عملا و هدنزو
 سنک لا یف یغلجا هدنزو عح (عسهلا) ردندیاعصا ی دوب هکر د سبق نا هدننزو ریز (عیجه) ردندباصعا |
 (عاسهالا) مسکناف هرسک اذا وه عج#ف امه هعوج عج لاقب رولوا مزال هدانعموب و ردهنسانعم كل نیکست و |
 روند هلو شیکک هدننزو عن (میما) دع عع عولجا عا لا ردهتسانعم عج جدو هلبرسسک كنز |

 راضعب هح رك هنسانعم كلیا لولس ةلقليار دوخ هشیار هدنزو ماظق ( عامه ر عسا و یا عج# قی رط لا |

 زاطو یم لیوط یا عنج لجر لاق روند همدآ نوزواول هنج یوو یربا هدنز و سلع (ینجما) حاج | 1
 رد هعنعگ ین وم روند هنشوف ه ودنال وا هدژوص لوا كاذک هل وا ت وقرا هدندوح و زونه هکروند ه هج وق ولشاب | 1

 توکروا یرلکشوک هود هکرد هلک ر هلبصف كنیم و یت وکس ثللاد و یرسک كناه (عده) و هلن وکس كنعو حق ۱

 | ردص وصخ هن راکش وکه رز وار وک ذم هج وو ورارردروط لر هد عده عده رونلپوسنوجن| قمردروط هدف دجاق

 کالا لصف زا



< 1۹6 = 

 نذالا معس و بور وک نیعلا یأر یبش نالوا اقلا کاب وک ر ول وا هانک ن دنس هظفاحمو طبض و قیقحت و
 هح وق لوشو مئل یا میکل مک و نالف لا روند هب هام ورفو مئل عیک و و ردا نافنا و طیض رک شمس

 عیکو ردنداعما عیکو و رونلوا ریبعت مسوکهکه لوا حبات ا ران ویق راس بودیک هه وا كننروس اند هکروند
 ردشلنا ثیداحا تیاور ندرلنلوا هدهقبط لواو ند رو نایفس ردندنندحم نابعاو داهتز رابک حار لان

 رز ن عیکوو یدلبا تاف و هداروا و ردروهشم هکزدراو یدصمم هدنج راخ هعلق مان ديف هد هکم قی رظ و

 عوکو لاق روند ه هبامورف و لصادب یخدوب هدننز و روبص (ع وکو لا رد راث د سدح دوخاب سدعن عیکو و
 بابلانم امکو  هفنا مکو لاق رد هئسانعم قمروا هلقرمو هنن ور كمدآرب هدنزو عض و(مکولا) ےئل یا عوکل
 قواطو هتعسل اذا ةيلاو هتغدل اذا برقعلا هثعكو لاق ردهئسانعم ققوص نالی و برقع و هزكو اذا ثلاثلا

 درد یهودو تعضخ اذا ةجاحدلا تعکو لاش ردهنسانعم كمرویکو چ هنکو ا نوجا قعصاب سورخ ىع
 كلا تاکسا و تیکب ییهسکر و اعج و طقس اذا ربعبلا مکو لاق ردهنسانعم كمود بولیقب نامه هلغتوط

 یرقو هلا لا نوجا تک هنکن ما یعومج كد وس نکراغص ینویقو هٹکب اذا مالاب الف مکو لاقب ردهنسانعم

 یفمرپ شاب تغایا هلنیتحف (مكولا)) بلخ ادنع اهعرضزهن اذا ةاشلا عكو لاقي رد هنسانعم كمر ويقاق ىضوط

 هل وارون ر وکی ک شميج هربشط یید كغمرپ شاب هکهلوش روند هغل وا قتایكن هنبرزوا كفمرپ نالوا هدنناب

 ةدقعلاك احراخ هلصاىرإ يتح لاج رلإ نم ةبابسلا ىلع ماهبالا لابقا مک ولاف ع وکو لاو عك ولا نيب قرفال نالف لا
 یو و ردءاعکو نم روند هبیثک نالوا هرزوا روک ذم فص و یغمرب شاب كغايا هدننز ورجا (عکوالا)

 اند رد ولعج وو روند ه یراق نیتشاش ءامکو تلذک قجا لیوطیا مکوا لجر لاق روند همادآقجا نوزوا
 رد هنسانعم قل وا دندش هرز وا ضابقنا تعط كمدآ رب (عاکیتسالا) ءاعج ویا ءاعکو ةَأ ما لاق روند ه یراق

 | هرطق تولوا نوقنوط یرازوک و یرازرد كمولوط و كنه رفو هتعبط تدتشا یا هئدعم تیک ینا لاق

 ] (نعکیلا) هزراخم تدتشاو نتم اذا ءاقسلا عكوتسا لاقي ردهنسانعم قلوا کح و نبق هرزوا قعزص هدحاو

 | نیتعیرازوکو یرازرد قره وا درفم مکیم ورد مکیم یسنج عجب روند هن رومدنابص ال رایجیک | هل رک كم
 | هدننز وهلعافم (ةعک اوم ال رد دآ عض ومر هدندروب نزامیب هللرسک كي(ناعکیمالرونید همولط نالوا مک و
 ] كمدآ رب هلیرسک ك نەز (عاکیالا) اهدفم اذا ةجاجدلا كيدلا مک او لاق ردهنسانعم قعصاب یغواط س ورخ
 ۱ هود یسلپ وا هلغل وا نوحما هبحاصم ین هزم كنو EE AN اد تظلغو توقف ت وروم” یرلهود

 ۱ ۱ ردهنسانعمقل وا زآ یریخكمدآر و تدتشا و ثظلغ و مهلبا تنم اذا موقلا مک ا لاقب رددا رم قلوا یحاص
 | هنسنرو دیدش ماب ءاج اذا لجرلا عکوا لاقب ردهنسانعم كلا ادیب ددشرما رب و هربخ لقاذا دی ز عکو ا لاق

 | تم بوئلمتق هنسذرپ هدننزو قافتا(عاکتالا دشت و قثو اذا مالا مکو ا لاق رد هنسانعم قلوا مک و نهتم

 | یدشل وا ماغدا و بلق همان وا و یدنا عکتوا یلصا كنوب دتشا اذا "یشلا عکتا لاق ردهنسانعم كلغا ادب تدشو ۱

 | کو تسمءاقسلاق رول وا فص و همول وط نیتم و رک نالوا زقآ بوزصوص الصا هلیس هين لعافیما(مکو تسلا) ۱
 |قلوا نوکشود بولوا صبرح كب ھ هندن رب هلیصف لواو(عولولا) و هلنبتعف (علولا) یش هنم لتي اذا

 ۱ بوردنلصرح هبهنسن رب ییهسکرب و ادیدش هب قلع اذا عبارلا بابلانم اعول وو اعل و *یشلاب علو لاقت رد هنسانعم
 | رد هنسانعم قم ردنقو هب علوم وهف لوهحلا ىلع هب علوا لاق وهتصرح اذا ه هتعلوا لوقت ردهنسانعم كلا نوکشود
 اا ردهنسانعم كلا تفخ هلناصف(ناعلولالو هلبنوکتس كمالو ىق كواو « علولا) هب هارغا اذا هب هعلوا لاق

 اذا لجرلا علو لاق ردهنتسانعم كلعوس ناليو "فسا اذا ثلاثلا بابلا نم اناعلوو اعلو لجرلا علو لاقت

 ۱ یرداام لوقت ردهنسانعم قموقبل آو هب بهذ اذا هقح علو لاق ردهنسانعم كلا بئاغ یتقح كمدآ ربو بذک
 | هنسانعم بذکو باذک یا علاو لجر لاق هلاک ردهعلو یعج روند هیځ الب (علاولا) هسیحامیا هعلوام

 هدوهیاماد هدننزو هزمش(ةعلولال رد دآ عضومر و مظع بذکی ا علاو علو لاقب رولوا دیک ات ینظفل علو نالوا
 هدننزو هنیفس (هعیلو ون هنیالام علو یل ةعلو لجر لا روند ه هسک نالوا نوکشود هراهنسن ینو

 ا ید هنسذذح ال ا(عیلوتلا روند هنشع نالوا هدقوصق كنام رخ هدننزورپما(عیلولا)ردتعاجرب ندنس هلمبق هدنک ۱

 | روند هئیش نالوا یداز وا نوز وا یسهجالآ هدنزو مظعم(علولا ردهنسانعم قلوا یدازوا نوزوا هحالآ

 ] رد هنسانعم قموقبلا دوب هدننزو هلعافم(ةعلاول )قلبلاةلاطتسا يا عیلوت هيف ناکاذا علوم روئو نوذرب لاق

 (ییهسکرپ )



< AY روح 

 ةلاعشروص ( عقاولارسنلا ) ردندنیئدحم نابصمنب عقاوو ردیعما كنسرف یرفلا مشج نب ةع رو لصاحیا
 یتیرادانف هلغلوا هدنددص قمنوق هکایوکر دهسک اوک تروص ر هدنت روص سکر که دنب رق شعف تان ندهیجورب

 هلغل وا هدنددصقج وا هکایوکر اط رسن و ردناک هدنساذح كتروص یربکدد ر اط رسن بول وا هدنتئیه شمصق
 لابح هیحانج ساک اکے جن عقاولا رسمنلاف رباطلا و عقاولا سسنلا دیصت رقص هل لا هنم و ردشلیا طسب ىي رادانق

 قعشاضوا هرزوا طارفا هدلاتفو كنج ی د وب هل رسک كن هزم" ( عاشالا ) شعن تان برق رتاطلا سسنلا

 تمقوا لا ردهنسانعم كلا كاما بويمكچ هبوص رب و مهلاتق یف غلاب اذا ءادعالاب عق وا لاقب ردهنسانعم
 لوصا قفاوم هنراماقمو هبترو هن رلهدرپ ینناخاو كنهآقسوم هدنزاسو هدنناوخ و ءاملا تکسا اذا ةضو را

 هننرب ولر یناطا و تارقن هکردندنناحالطصا قسوم عاشا هدرا ودا نف ردلمتسمهنسانعم كطاهزاغآ هلناوصا و

 نھذ و ےلس عبط هقشب ندراودا "نف دعاوقو و اهعقوم ىلع ءانغلا نالا یتباذا یغلا عقوا لا ردنرابع ندقموق

 كمردتا عقا و ی هنسنرب هدننز و لیعفت (عیفوتلا) ردیدآ هلمبفرب هدننز و نسحم (عقوم)ردعجار هنناریم ےقتسم

 تاو رب هللا هق الع وبو هرثا اذا ریعبلا رهظ ربدلا عقو لاق ردلمعتسم هن سانعم رثأت هلتبسانم و رد هنسانعم

 هب هيناطلسماواو تاور هدمب رد ردصلصالاف رونل واقالطا هناشن نانل وا مقرت هنسهلوقم بتاکمو ریشانمو ۱

 ءارزو حصو ارفطو نوامه طخ ن وجهبدل وارثأترادم ردشغ وا قالطا هب یهاشداب هناشن نانلق هدیشکو عضو

 اج و ربخ عیفوتو ًادتبمیظفل ر ورسسلا دیکر تو + اج عیقوتر ورسسلا* لاق هنم و یکم اکح ءاضما نالپزاب هراتج و |
 ن هبیتق هکردوب یآشنم كنو و ردترابع ندنذوفن كن رما ارب رقت و ار رعت كمدآرب رورسو ح رفلاکتمب ردتفص |

 ءاول یدل وا هلکلتا لاؤس ندنتقیقح كر ورسو حرفود رورمتلاام هدوسالا نب عیک و هدنصاخ سلجم نوکر مس ۱

 را دیفءانسحأ ما رذنم نب نیصح نال وا سلحملاب رضاح هدعبیدلیاباوج هلبراهرقف ر رسلا ىلع سولج و روشنم ]
 رباحعیقوت یسیر ویدد ءادع الا طحو هال والا عفر متهالان هللادبع هدع) یدد ءانفلاب سرف و هعسا و یاءارو ) 1

 هلسهرقف الاجیثانفو الاج ینیعو الالجیلق الم جوزنوتاخرب و ردشلیام سر یب ەرقفوب فلۇم هکیدیدذفان مما و |

 قواو هیلع كنظ قلایا هیلع عفو لوقت ردلمعتسم هنسانعم كلعا ناو مه وت عیقوت و یدلیا رورس "هدام قیقح ق
 | الج هنس ولما قو یکروقارب هن رز واكل هکا وکر دلمعتسم د نسانعم قم هنیقهدنلکش قجهروا ه هنسن ر های وک |
 فیسلا ىلع لقیصلا عق و لا رد هنسانعم كم ردزکم کچ هن رزوا هاي همای نوجا كليا نیکسک هاچ هک نرو |

 اوعقو لاق ردهنسانعم كلغ لوزن هری ر نوچا تحارتسا هدلیل رخآ راندیک هلوو هددحم هتعقیع هیلع لبقااذا "

 ردکع روب قرءریدلاق یتیربلوقهکرول وا هیبش هکم رو یراکدید فیقلت هکردهنسانعم كع رو ولردر و اوس ع اذا |
 یتغثرط لراوط شاط عیقوتو رول وا كعروب كرەرك یتیرالوق و سپ فیقلتلا هبشیثم اذا لجرلا عقو لاق
 لولب لولب هررب رومی و اعیطقت هکبانس تعطق اذا هرفاح ةراحا تعقو لاق ردهنسانعم قلم راب ب ودق مشاط 0 ۳

 عف و لاقب ردلمتسم هنسانعم كمروت كولب كلولب یتاب هلیبسح قمامنای هنر ضعب و بوغای هنر ضعب دوخاب |
 همدآ شما غوا هدنادش و ءایالب هدننز و مظعم (عقولا) اق رفتم اهنابن تمنهًاطخا وا اق رفتم اهباصا اذا ضرالا رطلا | ۱
 رونال واقالطا هلو نالوا شعانکج قوج هلغلوا هماعلولسمو ایالبلا هتاصادق ناک اذا عقوم لج رلاقب روند |

 تژک اذا عقوم ریعب لاق روند هبهود نالوا رشک یرارب و ادجو اب هدنترصو للذم یا عقوم قیرط لاقب
 روند هب ولمان شفلوا قیقرت هلکچ و ددحیا عقوم نیکس لاق روند هغاجم نیکسک شفلیت و هیلع ربدلا راثآ

 ناصب های هحاي هرب نکرروهدننزو ثدح (عق ولا ) ةعتيلاب ةبورضمیا ةعقوم لاصنو عقوم لصف لاق |
 كل هشیدناو مه و ندنشیلک كنهنسئر ( عاقیتسالا "یطولا فیفطایا عقوم لجر لاق روند همدآ 1

 فیسلا عقوتسا لا ردهنسانعم قمتاچ بولک یتفو یسلعت كحق و هنم ف وخ اذا هعقوتسا لاقى رد هنسانعم
 لعفت (عقونلا) هنوکرظتنا اذا مالا عقوتسا لاقن ردهنسانعم قلوا رظتنم هنعوقو كنهنسنر و ذحشلا هل یا اذآ م

 هلعافم (فعقاو لا هنوک رظتنا اذا الا عقوت لا ردهنسانعم قلوابقم هنعوقو كنهنسنر جدو هدنزو
 اهعضاپ اذا ةأرملا عقاو لاق ردلهعتسم هنسانعم كلغ عاجو هب راح اذا هعقاو لاق ردهنسسانعم هب راح هدننز و 1
 اذا سمایلنا بابلانمةعاکو لجرلا عکو لاق ردهنسانعمقلوا هام ورفو ےئل هدننز و هعانق (تعاکو لا ) اهطلاخ |

 مکح و نیتم و كب هدننز و ریما (عیکو لا ودتشا و بلص اذا "یشلا مک و لاقب ردهنسانعم قلوا كنوىتاق هنسفر و مۇل

 | بلق ۶ لاقو هنطب قشف ثعبلا ثیدح ىف ءاج اک نیتم دیدشیا عیکو سرفو ورفو بلق لاقروند ه هنس
 توق لاک هروڪ هکوب  ناتعیم نانذاو نارصبت نانیع هيف عیکو بلقوا 3 نیتم قیثو یا ٭ عیکو



< 14۲ B= 

 مدان ديلا ف عوقوو لزن اذا ضراوا رج ىلع ريطلا عقو لاق ردلمعتسم ةنسانعم قوق شوق و طقس لاقنالو
 روبص (عوقولا) هد یف طة س یتعع لوھجلا یلع هدب یف عقو لاق یکدیلایف طوقس ردهانک ندقلوا ناهشب و

 كشوقردعونیان هل رسک ل وا و (فعفولا روش دهراشوقنانوق 3 .دوخ اب هجاغا ازور (عولا)و هدنزوا

 هلتدش كنهنسن درس رب هلبنوکس كفاقو یصخ وا و (عقولا) ةعقولا نسخ 4۱ لاش روند هش و وف هنوکر |

 یبفقوط هرب كنغایا راوط و یسغقوط هنر یرب كشاط یکیا روند هنسفف وط لیا لیدر تیتر |

 روو روند هنر مروچواو كسکوب كعاط و ه رض ةدش یا رطلامق ووهتاد رفاح عفو تعع" لوقت یک

 عقو باصم لاق هدننزو فتک روند ځد عقو رولوا فص و هدولب نالوا هتفو دوخا نالوا هرزوا كعشود

 امیرس قلطنا و بهذ اذا اعق و لجرلاعقو لاش ردلمعتس هن انعم كقک هلتعرس و قیقروا عمم یا من ا
 اهب هت رض اذا ةعقيملاب لصنلا تعقو لوقت ردقلاچ نوجما كليب هکر دهن سانعم قلاچ قاجم هنشاط یکلبب 7

 یک کرک هلا نشد و عاقو هتوک اذاربعبلاتعق و لوقت ردهنسانعم قعصاب غاد هرزوا یراقحاب یکیا راوط و

 اأ یدرفم رونل وا قالطا هرشاط هلنیتعف (عقولا ) مهلاتقف غلاب اذا ٌودعلاب عقو لاق ردهنسانعم كليا شا غوا

 هلفلوا نیلای یعایا و ىح اذا عبارلا بابلا نم اعقو لجرلا عقو لا ردهنسانعم كع رو قابا نیلایو ردهعقو

 (نعقولا) ةراحلاو ضرالا ظلغنم همدق مل ىكتشا اذا لجرلاعقو لاقب ردهنسانعم قل وا حورح بویقرشاط
 | قعشبراچ بوشوص یرخا دعب ةر هنر یرب فرط یکیا هدکنج ردهرم یان هلیئوکس كفاقو یف هلواو
 | هکمروشود هرب هدهعفدر ییهنسن ر و ةمدص دعب برطاب ةمدص یا ةيظع ةعق و مهنم تعقو لاق ردهنسانعم
۱ 

 | هنیفس (ةعقولا)) ةرم طوفت و ةرم لک أب یا ةعقولا زر و ةبجولا لكي نالف لاقي هنم و ردعسا هکر وند |

 هشارطواو شاوص یرخادعر ةر هدنن رکسع یکیا ردعما ندنل وا یانعمكنهروب رم ةعقو (فعفاولا لو هدنز و

 | عیاقو هنمو رولک عباقو یعج كن هعیفوو كن هعقا وو ام داصم یا امهتعقاوو امهتعیقو تدهش لوقت روسد

 نکل روند 4 هفوکو هدېس شلروا ندنغوبچ امرخ هکردتفل هدنظفل هعیفو هعیقو و اهب ورح مایا یا برعلا

 | ییوص رومی هدنآ کروند هروقح نالوا هدرلرب زود ضعب و هدراغاط هعیق وو یدیشعد ردنط هلا فاق فل ۷

 لبج ىف ةرقن یهو ةعيقولا ءام نم یصا لاق رولک عیاقوو هل رسک كواو رولک عاقو یعجب رولیکرا
 | ةعیق وین اوعفو لات ردلمعتسم هن انعم تبیغو "مذو لصفو روند هلاتق و می ا و لهسوا

 | هلغل وا رو و ك ضابط هکر ونبدهضرا لوش و ردا 0 تابان تبیغ ولصف هکر ول وا ندنظفل عقو سپ ةع ىا
 رونلوا قالطا ههدندش ةثداح هعقاوو ءالا فشش داکتال تناک اذا ةعیقو ضرا لاق هلوا رم کا وص

 | ةعقاولا تعف و اذا یلاعت هلوف هنمو ردندنسام»ا تمایق هعقاو و ةددشلا ةلزانلایا ةعقاولا مهتاصا لاش

 ا دكت وم هليخق كم (عقاولا) عاج یا ةعقاو لج لاق رونلوا قالطا همدآ رداهب هعقاو وةمابقلاىا |
 ۱ دو هلن رسکو ى كفاق و یف كيم ةعف ول هطقاسم یا رطلا عقاوم هنم و رونىدەر كج هشود ردناکمیسا 1

 | كغاطر .ردهدننزو هلحرم هکدعقومو هيلع عقب عض وم یا ر اطلاةعقوم لاق رون دهر قجه وق شوق وا

 | رایج رچ هل رسک كييم (ةععيمل ارا رددآ عض ومر هدنند ر هرونمهندم هلا ماش هلي س هين رغصم (عمولا) رددآ

 ةعقیلاب نقلا هعق و لا روند هجاقوط و ریکچ كوي و روند هجاغا نیلاق یک یاو یرلکدرچ ر هدنرزوا |
 دن ول وار هدنکهکررزود ندراجانآ یرزفرا کروند هنغاروتوا نیهاش و ناغطو ةقرطلایا

 یکلی هدننز وریما (عیقولا روند هنشاطیکلی نوز وا و یزابلا هفلأی یذلا عضولایا یزابلا ةعقیم هذهلاه

 دع وقوم روند هنغنرطراوط شفا هلققرشاط و ةعقیلابع وق وم یا عبق ولصن لا روند هتلآ شفلیب هدنشاط

 رفاح لاق روند هنغث رط راوط شش هه مشاط یدو (عوقولا) روند هر كب نابکچ كياچ ییوصو روند

 ۱۳ ۳و وص هدایت هرصل س دتعف رو هتعق وفة راا هتاصادق ناکاذاعوقوموعبق و

 هاروکذم عیقو هلنیتعض (عقولا) ردیعسا خاد هنوکرب رولیصابرزوا یراتجنبیکیا را وط هدننزوماطق (عاق 11
 ءال افشا ا ولا یاعقو ةنکما لاقت روندهرار كىو رو نالوا زمکچ كنا ییوص هکر دیعججا

 رکب نب دعس لتا ( هعق و) رد دآ ل بج بعشر (مقوالا) ردقمل وا هعاق ول اهن ا ارواب تسزاش

 ندا تبیغو لصف بویلاد یسان ماد لاه (فعاقولا# و هدنزو دادش (عاقولا) ردیعت | نطب رب ندن سهل |

 اياد ردستل یمالغ ك عاش مان قدزرف عاق وو سانلا باتغی ناکاذا ةعاق وو عاق و لجر لاقب روند همدا نایزد

 |عقاو یش لا د لاق e دیش نالو عوقو (مقاولار) ىدشملوا بقلم هلكملا قلیوکد هدنسههحاوم تافدزرف |

 (یا )



E 1٩۱ Fe 

 | عضبل هار ضفخاذا هبکز و یعبلا عضتا لا ردهنسانعم تک !هیغاشا ین شا نوجا ۳۹ نما هنو اناا

 هعض و لاق رد هنسانعم كلنا تسپ یني ردق هلا لخد هنبس وبس یب كلنا مل یدآرب(عیضونلا) هتنه ىلج

 | اهطاخاذا ةبلا عض ولاقت رذهنسانعمقعاب همایق تویلهدنکن هرکصندقدلقوع یسهلوقم هقرخ و هبح و هم الا اذا

 رد هنسانعم كمزد یک فتسا هدنسهو نوجا قعصاب اا ايا ۇئ یشوق هود و اهیف نطقلا عض و دعب

 رونیدهب هنس ش ها بولی ریقهراب هران هدنن ز و یظعم a) اهدضن و اهدئر اذااهضي ةماعلا تعض و لاق

 | رذهنتسانعم كسك بورق ینبرالاد تاعیاضا ردد وخام ندرصت عیضوتو و عطقم کک یا عضتوم یش لاق

 | مض وقر هلبرق هللا لیامت و ح رط هفرط یکیا یکی راق یس ور هکر ونا واقالطا هب هسک نال وا لکش تنخم هلتتسانموب و
 ثینخت یا عیضوت همالکیف لاشو ثنخلاک ق للا مکعتسم ری حرطم یا عضوم وه لاقب هلوا ردا تکرحو
 | قلوا دیعبو عشاخحت و للذت اذآلج لا عضاوتلاق ردهنسانعم كمروتسوک قلقچلا هدنزو لعافت (عضاوتلا)
 .لدکوا بودا ثح هدصوصخ ر هدننزو هلعاش (فعضاولا# دعب ادا ایام عضاوت لاقب ردلمعتسم هنسانعم
 هکرات اذا عيبا عضاو لاق ردلمعتسم هن انعم عیب "هکراتمو هنهار اذا هعضاو لا ردهنسانعم قموق

 هلرخا امهدحاو هقفا و اذا سالا ف هعضا و لاق ردهتسانعم كليا تقفاوم هنر تندی زا هدصوصخر و |

 (عاضيتسالا)كبأر ىلع ینعلطتو ىبأر ىلع كم یا یا كعضاوا لهلوقت رد هنسانع«ثاباق والطا بسک هنأژ

 هل د دشت ڭكنىعو ی ۳ واو € عولا) طحصایاهنم عض وت دما لاقت رد هنسانعم كلا بلط صیقتت دن ساپ كن هنس ر |

 عوع و بیطخ لاق روند هبیطخ رونض و غیلب عوع وو هنسانعم یول نبا روند هلاقچهدنن ز و دفدف (عوعولالو

 هنسانعمنایدب د روند هى زوكو روند همدا نوب زو فیض و رونی هبوکلتو هنسانعم هزافم روند هنابای ویلا | 2

 عوعولاقب رد هنسانعم كمور وایعسق لاقج و كب وکو دروف هلی واو (عاوعولالوەدننزوهلزاز (ةعوعولا] 5
 عضومر هعوع و و هئوص یاهعا وعو وب ذلا ةعوعو تعم” لوقو تاصاذااما وغ و و ةع وعو عولاوبلكلاوبئذلا ۱ ۳

 ىج ك ناھ ىس هلگانههدار و + هعوعولاج نعانهوانه ± لثلا هنم ور رد دا لج رر ندنس هلدبق هلظنحن سیقوردیدآ ۴

 ] تمام نیم رک اروب نملثعهرلضعپ و ردناکمرب هعوعولاج و ردکع داهنع دعبا ردلاد هدیعب هکر د هلب د دش كنونو |

aندن ابق » سر لا عج والو“ یش لک* سدرابددرونلوا برض هدر كج هد یا تالابم هب هنسنیریغنكسپا رول و  | 

 | ردندنلسق» ل الج هللا الخام یش لک + رود نه ل اثم هکیدید دب ز وا ر ککع د ردناسآ یسادعام ندسأر عجو هکرولواآ 2

 | همت تلخ ندا را خال نست كن کراس نددنموع و لاچس س سپ ننک 5
 | رد پاتم مزو شوک هنری و یو نو ای هعوع و رول وا كيد ملی تالابم هک 2
 |نالوا ا هرزوا اغوغ و هباغو یتلفج لوق ىلع روند هیناسنا تعاج عاوعوو مهعزعز اذا موقلاعوعو لاق ق 2 :

 هنس هطاعش كسان و راذهم یا عاوعو لجر لا روند هزاغو شوب وک هوایو قاشکیو رونل وا قالطا هتعاج
 ردیدآ عضوم رب و رونل وا قاللما هنعچ و درفم هنسانعم نابدد روند «یزوکو روند هنسافوغو یتلغجو |
 م وق لا رون در هک یرج ورل دو ءادشا یاعواع و مه لاق روندهرامدآیتوف و ددش هلن سنک وا و عواعولال | ۲

 تن یا ("یعوعولا روند هرازابهش ندا دادماو هئاما لوا لا ندنار واکنج و ناربلد و ءایرجا یا عواعو 1

 يس ل وا و (هعفولا ) مهش فی رظ یا "یعوعو لجر لاق روند همدآ في رظ یحاص بلق تّوق ودتماهش |

 | روتختی تیر هشیش و ررونوک بوم وقشتآ هنجما هسکنافاب شن هکر ون ده «رواجم لوش هلبنوکس کن و
 | (ةعیف ول ال روت د هنجاقیط هشيش س دوب هدتنزو باتک (عافولا) روند هفوک و هدسشلر وا ندنعوبح امرخو | ۱

 رداطخ كعد هعہق و هلفاق روند هب هف وکو هدېس شمل روا ندنرلب وج امرخو روند هجاقیط جدو هدنزو هيف | ۱

 هلنیتحف (عفولا) روند هنسهچرابنو كجهروس نارطق ههودزواو رون دهن راهر واچ كج هلیس ۴ درلبتاکو |

 هلب رسک واو ردناعف و یعجب عف یا ةعف وو عفومالغلاق روند هناوجون یحاص لاب ولاب هناصف (ةضول و
 باصلاق روند هدولو لومآم یرومغیو عفت میا عفو ءان لاق روند هان كسکوب هدنزو عفر (مفولا ا
 بابلانماعوقو "یشلاعق و لاق رد هنسانعمكاعش ود یعاشاندن راق و هدننز وع وجر هلفاق (عوفولا) عم یا عفو ق

 REO ندنلوصح كنهدام یغعیدلوا ی نتضتم رذعقا و هد ةنأرق تابآ هکلوقلا عوقوو طقس اذا ثلاثلا

 :سانعم كکو چ هود و تدل یا "قلاعق و لاق ردلمعتسم هنسانعم توبثو بج و یا دی مهیلع لوفلا عق و و یلاعت ٠

 ar "باودلا تعقو لاق ردلمعتسم هنسانعم قماب راوطو تکر اذا لبالا تعقو لاق ردا
 لصحاذا ضرالاب عير عقو برعلا لوقت رونل واریبعت یدش ود روم هرب هکر دبعتسم ھن هنسانعه قمی رومیادتا

۱ 



 ی
 ۱ ندلح لوا دعب نم بونلوا تدث اص صخم هنناو دورفد تلابا و اضقرب هکر وند هن راما كنب رکسع ٌهَشاط لوش و

 | نکلفرصتم هرات هچ رک بول وا یسیهاپس دعاقنای هفناطوب راهلوا زا تع نع هنازغ و كنجرب و هفرطرب و ج ورخ
 ۱ ندنتالصاح لع لوا ىرلەفولع ردراذبعمو روم ام هنس هطفا تالحم لوا صاحب دوخاب ردرلنل وا زیما رفس رلصا ۱

 رونل وا ریبعت باب لوو قلرغآ هکروند هلاقنا و لاجا هکرولوا درفم ندنسهلک عیاضوو ردشفلوا هلاحا

 هذناط نانل وا باععتسا هلیقرط نهر هکیدیا هشاط لوش رونلوا تبسن هارسک نالوا جم هاش هکعیاضوو
 یدباردا نییعتدرو هران آ یی یضارا ضعب ندندالب ب ودا ناهت را هرز وا ط ورش ضعب یرلن آ هکراپد.ا هدنزرط ۱

 ردشل وا دراو هدنشدح هک ثاللا عیاضوو كرشلا عياد و دهن یتبای کل وبشا رد هل رسک كيم هکتاللا عیاضوو

 نامه هدهزکک الما لزس دهن ینب یا فیرش یانعم ردناکز نانل وا عضو هن راک الما كنهروکذم تعاجج دارم ۱

 زرطا لک و فیلکت هنسن هزسهدایز ندرلنآز ردبا فیظوت و عضو تاکز یرادقم زیکیدلبا عض و هنک الما نیسم ۱

 رد هنسانعم قمالت وا یرلقلت وا روش نالوا هدنسهروج وص نامش ر هود یدو هل ممکن هزه (عاضیالا) ردکع د

 لبالا تعضوا لاق ردهنسانعم كع رو هلتعرس هود و حربت لوءالا لوح ضعلا تعر اذا لبالا تعضوا لاق
 اهیف مسخ اذا لوهحلا ىلع ةراحملا ین عضوا لاق ردهنسانعم قماغوا هنایز هدتراج و اهریس یف تعرسا اذا

 ¥ مکلالخاوعض والو یلاعت هلوق هنمواهع رسا اذا هب ادا عضوا لاق رد هنسانعمكم ردشا هلتع رس بوتلب ی وک و

 ۱ روند هراه ود لوش هدنزو هنس (ةعضولا و (عضاولاژو (ةعضاولا) عیرملا ودعلا یلع مهباکر اولج یا

 ۱ هعض و روند هرا رنج هعضاوو رددآ تلایا رب هدنع عضا وو رل هیقک هرب یربغ بولت وا قالت وا روش هدنسق وص

 وصامناد(هع وضو لا ةرجافیاةعضا و ةأ ما لاقرون د هب یراقیسورو روند هرلد ود نابلت وا ریش یرلکدد

 بودبا كرت هدقالت وا زدن وکی ران ار لناپوج هکر وند هرلهودلوش و رون دهرا هود نالیدالت وا قالت واروش هدن رانک

 بويل وا رداصندب وب ترضحفرط هعوض وم ثیداحا وهلواراردیک بویاشو هن هر صندقدلقوب ب واکه کہ دعب

۱ 

 یا هعوضوم ثیداحا لا ردنرابع ندهبذاک ثیداحا یراکدلیا تبسف و عضو ءارفا و ابذک ك راضعب ندهرکص
 | هکر یکر وکذ معضو هبرسکهلداض (تعضلا)و ةليح#داض (تعضلا)ل و هدننزوح وضو (عوضولا) دلت
 | عض واه دا اد اةصبقدعض ودعض واعوض و واعض و هسفن نالف عضو لاقب رد هنسانعم كلاریتحت ولیلذتیتسفنیدنک |
 | رد هنسانعمقما ضو ا هنایزهدن راحت یک عیض و هل رکو ی داض هعض ورک ذیساکرد هنسانعم هعض و هلیصفءداض

 لجو لجوک عضو هنراجتیف عضو لاو سمخ اذا ةعيض و و ةعضو ةعض لوهجلا ىلع هت راجن یف عضو لاق
 ۱ طاطح ا یا ةعض هبسحیف لا ردهنسانعم تئاند و مۇل قفلچل | هبسکو هلرصف لداض هعض و عبارلا بابلانم

 ! لاو مؤل اذا سالنا بابلانم ةعضو ةعض هبسح عضو لاق رولوا ردصم هدانعم و و ةتساسخ و مولو
 ۱ 6 ةعض و لا ردیعما كن وارب هییش همام دوخاب هلرصش رب ندنعون تابنروش هلی كداض هعضو "راکه رغ ی
 | هکرد هنانعمو ځد هعض هکهتن روند هنسغوقو هفموق ییهنسئر ردردصم سا ندنسانعم عض و هدننز و هحرف ۱
 أ
 أ

 ا و ول اذا سمالنا بالا نم ةعاض و و ةعضو ةعض لج لا عضو لاقب یکه عضو هعض ود هنسانعم قمل ؤا |
 | ایعدیا ةعیضو ناك اذا روزلا بابلانم ةعاض و نالف عضو لاق ردهنسانعم قلوا عشان هلیساعدا باستا

 ۱ بوک اهر ییشاب بولاچ ه هکج یتبرالو هود یکعضو و یدنل وا رک د هکرد ردصم هنسانعم قع وق (عوضولا)

 |عرسا ودسأر نماطاذاثلاثلا بابلا نماءوض وم و اعض و هتمکحریعبلا عض ولاق رد هن انعم كتك قرشوق هلتعرس

 | عوضوم ةرادو عوضومو رساخ یا ةواصلا ین عوضوم لجر لاق روند همدا شماغوا هنایز هدنراح و
 ءافلا لتعم ردناکمےسا هدننز و سلجم (عضولا)ردراعضومررپ (ةعیض ولا یول لو (عضاولاةراد)ل ردرلعض ومر ر ۱
 | لوقتهنم و روند هرب قج هنلوا عض و هنسنرب رول وا حوتفء اضعب هل رامتعا ثلاث باب رد هل رسک ك يع نو غ يدل وا |

 ل واو(عضولا» رد هانکن دکع دردریکیاح بح هکر درا و یرب كن آ هدم ورد عب هتبحم یا هعق ومو هعض وم یبلق یف
 ةأرملا تعض و لاق ردلمعتسم هنسانعم قم غ وط رد عض ویلصا هکه با هعوعضم ةي وف یات (عضتلا و هلیعفو هل
 | هنسمروکض بح هدنرهط مای | رخا وا نوتاخ رد هلنیتمص هک ع ضت تالذکع ضقو عضوو هتدل واذا اعضت و اعض و اهلج |
 ةضبلنا لبقم ف اهرهطرخآ ىف تلج-اذا اعضتو اعضتو اعض و ةأرملا تعضو لا ردهنسانعم قلا هبکهدنقو بيرق |

 هبسحیف طحاو مؤلاذا لج رلاعضت | لاقب رد هنسانعم قمل وا هبام ورف وےئلهسکر جدو هدننز وقافت ا(عاضتالا)

 3 (كءهودو)

 ۲ ۱ جم رک هکنس رد دل و هب هنک ندبا اب هلح رک یتعی ةعضصلا و ةعضولاهذهربغ ةنبللا حص لوقت هنم و یدنل وا نوک.

 ٠ | هبامورف هسکرب هدننزو هعانق (فعاضولا) ردکعدیوقهلا شوق هقشب رب هکهلا لیدبت هرخآ عضو ییعضو وش |



 هيلع اع صمن یا هع غ نع عصو لاش ردلعتسم هنسانعم نسکا یکجهر و هج رادقمر ندناد و ه ردقنم 3

 و ۱۸۵ ون

 ہن رکچچ تا ور مشوو هدعص ذا لبطل مشو لاق رد هنسانعم قم الو هلطلخ !3ا تلاثلا بابام اعشو
 هلنیتعض (عشولا) رونل وا ریبعت سافا نوقروس هکر وند هنجاغا ناب وهرهز یا لوقبلاعشو فطلااملوقت روند

 مالسلا هيلع یسوم هلیصف كنيش و یعض كاي (عشوب ال توبکنعلا تیب یا عشولانم نه والا روند هن وا كحت روا
 (عاشیالا) مالسلا و ةولصلا ادلع و اندن ىلع ردروک ذم هدع رکن أرق یراهضق هکر دیعما یحاص كن راترضح

 كلا فحنز هسابل (عیشوتلا) ترهزا اذا راجشالا تعشوا لا ردهنسانعم كفلکح جاغا هل رسک كنەزمھ

 ردهنسانعم قم راص بورود نوا كمریکا هر رے دق داح الح یتوعو رلعا اذا بولا عشو لاق رد هنسانعم

 لاق رد هنسانعم ققوص ههروسام هرکصذ دقد ال وط هعمرپ هج رس و هغه رپ شا یکلہا قح هنل وا جد لوق ىلع

 لاقص و جاصو ةبصقلا ف لخديف رصنلاو ماهبال ىلع ديلاب لزغلا راد. نا وهوا ةفدندعب هفل اذا نطقلا عشو
 | هتسانعم ب تاک ناهظا دنر ولعقت (عشوتلا) هالع اذا بیشلا هعشولاق رد هنسانعم قعصاب یسهناشن تال رپ

 نیم ذخا اذا لبطایف عشوت لاق ردهنسانعم كمك قرهباص هنلوص و هنغاص كغاط و هب یکتاذا هب مشوت لاق
 (عاشیتسالا) هامل تدعصاذا لب ایف منغلا تعشوت لاقب ردهنسانعم قنآ هغاط نوعا قمالتوا نوبقو الاعشو

 (عصولار عیشولا ىلع ىتعإ قتسا اذا لجرلا عشوتسا لاق رد هنسانعم كجو دف هرز وا هعيش وندب وق

 یعجج رد راکدلیا ریبعت هتکسا هدیکرت هکرددآ شوقر, كچ وک ن د هچ رس هلنیتصتف و هلن وکس كداص و یصف كوا و |
 ىلع * یوخ و یولقاام مق خانا دا وبشا یکیدلیا دانا هدنعص و یهود ال عاشو هدننز و نال رولکن اعصو

 دب دبات یهنسنر ردندلاث باب ردع راضم ندنظفل عص و یم هک نعصب عقأو هد * بوبطخا یصح نعصت سج |

 نده و یوخو ردهنسأانعم قمروط كسکو و نسک و ردیضام ندنس هلک ءالبلقا یلولقاو ردهئس انعم کالا

 كنه ود دا رص ندسچج و رد هنسانعم كليا ولنادیم بوم ردٌشقص هت رلثاب ییرقتل وق هدقدروت وا هکر دیضام | 0

E 
 هنن رره رانو ردیس هرهم نالوا هدنسک وک یسیر و یرازوکز د ترد هکردیساضعا شب نالک ر نکرروت وا ا
 یی ر اقتل وف هلشيامن و تعفر یسهود روند 4 هظیلغ ضرا هلیص# كيج بوبج و ر واک ت انفیعج روند جد د ۱

 ردا فص ویتفیدل وا رروتابهر یتیراشاطلقجنالوا هد ر كب یشانندنن وق لاک هلا یسجخ تانف و بوک و چ ق هلی -
 ۱ قرف ردن س انعم قد رفت ردد وخام ندنظفل ی هکر دقل وا نعصد هلع لداص نالوا تاوص هدن ول نکل | ۳

 كن رلیر واب هح بت هلنیتصف (عصولا) و هدنن ز وریما (عیصولا) رول وا هدن ر دقن بوبا یصحسخلا تانفثلا 8

|  ۳ ۰ 
 همرکو دب ز یتبحا د هرابعو اهراغص و رفاصعلا توص یا عصولا و عیصولا عم“! لاق روند هن رایدل وج 1

 هدن ران ز ودعقم و سلح (عض والو هلن وکس ك داض وحك وا و (عض و لا یدنل وا ناس تاعفدل اب هکهتن ردندنلسق
 اموضومواعضوم و اعض وم و اعض و "یشلا عضو لاق ردهنسانعم نداهن قموف هدنز و لوقعم (عوضولا لو |

 ردهنسانعقمروا نوی واهلذا اذا اعض و هسفننالف عض و لاق ردلهعتسم هنسانعم كمنارقح و لیلدت عض وو اثیش ۱

 ردهنسانعم كلی طاتسا ندننوم كنهسکرب رخآ دوخاب ندیدنک مدآرب یجوصر و اهب رض اذا هقنع عضو لا
 لاقب ردهنسانعم كمك هلتعرس بوک | هرب یتشاب هود عوضومو عضوو اهطفسا اذا هنع ةيانطا عضو لاق ٤

 ةقانلا تعضو لاق و ردشم لا هئطخت یتسهضسف شاط حراش * عرساو هسأر نماط اذا هتمكح ربعبلا عضو
 (فعیضولا) اعیضو هلعج اذا هعضو لاق ردهنسانعم كلا تپ ینیردق كمدآر و اهرسف تعرسا اذا

 قمالتوا هداروا اٌماد بوبقک هر یریغ ندقالتوا روش نالوا هدنفارطا وص یععقءود ردردصم هلی وا و ۱
 لوقت رول وا یدعتم هدانعمو و حربتلو ءالا لوح ضعلا تعر اذا ةعيض و لبالا تعضو لا رد هتسانعم | ۲

 ةعيض و لوهحا ىلع هتراجتیف عضو لاق ردهنسانعم كما نايز هدنراحت و یعرللا اهتمزلایا انا لبالا تعض و ]|

 کلات روند هب هعاضب تیقنانلق لیتو طح ند هام رسو هنسانعع ضچ روند هتوا روش هعیضو و مخ یا ق

 ندب ريم بناجو ةلنا ىلا ةعزانیا ةعیض و لبا لاق روند هرلهود نانیکچ هغالتوا ولتط و ةطبطح ةعيض ونم |
 ناطلسلا هذخ ایام یه و هتعیض و نالف یطعا لا روند هنسهلوقم راشعاو موسر و جارخ قجهنلوا ا |

 روند ه هسکنالوا قالوغوا ونال واد ودعمندهلسقرخآ وندا امدا تبشت هنبسن كنهسکر و روشعلا و جارنا نه |

 یبنجا هک ابوک هرجا هب ع بتک هلوا بوتکم هنسن واد ەتكەن آ هکر ون د هباتکل وشو "یعدیا ةعیض ووه لاق

 | راردا یک همالو و ایل بوتاق غاب هوکیصت دک ید یادغب هکر دیسا ماعط ولردر و ردعیاض و یعج ردشغل وا عضو



 گآ ٩۸۸ زقس

 | هداموب هروکه ناب كحابصم هکر د ح راش+رک ذیساک رد هنسانعم قمل وا عاس و یمسق تا هعس و هقبطاام یا اڌ عساام

 هعس ثالذک مسا ندرلنو و سمامن| بابلانم ناکلاعسو لاشو یدعتالو یدءت عستا اذا ناکلاعسوو موقلا

 "دضعساٍو ناکم لاقب روند هب هنسن شیککو لوب (عساولا) ةعسوو ةعس عض وملا ف لاق هدنزو هفرغ ردهعس وو

 كنالع ولج قح ترضح نال وا ءاطملاریثک یفاک یناسحاواطع هنالوئسم عیجب ندنتیوبر هکردمساوو قیض
 بعوتسم ییابشا ةفاکیتجرو لماش هناقولح عیج قزر دوخاب طبع یی اشا "هلج یلع دوخای ردندنسانسح ءاعما |
 هفزرحس و یذلا وا یش لکب طبصما وا لآسیال عسییذل ءاطعلا ریثکلایاهعلع عسا و ملا و یلاعت هلوق یناکردکعد |

 هلی الثتاکرح كوا و (عسولا ) یدنل وا فالتخا هدنتبص فرش نابح نب عساوو “یش لک هتجرو هقاخ میم
 یک هعس ردلهعتسم هتسانعم تقاط و باتو ةدحا یا عسولا لها نموه لاق ردلهتس هنسانعم راش وا تور و انغ

 مالغ لاق روند هراکتمدخ كلالاچ و تسج هدننز و باح (عاسولا) یتقاط یا یتعسو یعسویف سیلوه لاقت
 سرف لاق روند هلآ ندرکس قرهیلجالوق بول وا شیکک یراعدآ لوق ىلع هنآ هدنود لرکو و بدن یا عاسو

 ناکم لاق روند 4 هنسن شیککو لو دوب هدنن زوریما (عیسولا )عرذلا و وطنا عسا ولا وا داوا یا عاسو

 (ذعاسولاو ردن د| كب وص ر هدننش رشق ون هلبا دعس ونور ون د هت شیککی راع دآ دوخاب رکو بو قیضذضعیس و

 | سرفلا و مالغلاعسو لاقب رد هنسانعم قل واعاس و یم تآ تالذکر اکتمدخ هلص كنيس (فعسل الو هدننزو هعانق
 ردیمما ناشیذ رغب ردیمجا مسا هدننزو عضی (عسب) اماسواناک اذا سمانا بابلانم ةعسو ةعاسو
 | شه ا زفلوا لاخدافیرعت فرح هن راظنكنوب و ردشفل وا لاخدا مالو فلا نالوا فیرعت فرح ااو
 سا عسیلا هروک تن هدرتاصب كفلۇم + ردیءارق یئاسک و هزج هکرلیدلیا تمارق هدننا ونع عسیلا هلمال یکیاءارق
 فو هلغل وا حسو ىلصا لوفیبع یدا یعسب یلصا وو عفن رذیص ضعبلادنع و ردفرصنمربغ ردیمجا

 ۱ هداروب كفل وم هکر بد جم × ردیس هفیلخ كمالسلا هيلع سابلا ترضح هبلا راشم و نوجا نلک تعضسو یدالمب

 | هعارصم وبشا هکردلقم قمل وا لاثم هدهیفن تالذک ه نم یلوق دب ریکم قا و هدنترابع دیک اظن یلع لخدالو

 ۱ هنسانعم كالا یحاصناماس و تورتونورداقءانغا یادکنوعس ولانا وې یلاعت هلوق هنم وةعساذ راص اذا لجرلا عس وا

 ۱ دورص دص هعس و لاه ردهنسانعم ققلالو هدنزو لیعفت (عیسوتلا) هانعا یا هيلع لا هعس وا لاش ردا عتسم

 ردهنسانعم قلالو هدنن ز ولعف (عسوتلاژ هانعا یا هبلع هللا مس و لاقت ودة اتعم ىل یحاص تیهافرو انغو

۱ 

 | یرلکدش ود هفقس ییکك نرم و لطخ هد را وا ربکر اکب وز د یک يصح هکرون ده راجاغا همراب شلراب ندنرلخاش امرخ |

 هک روند هولوح یراکد ر وچ ندي رچاو ندیلاچ هنفارطا ناتسب وغابو راردبا دس هلا قبتق یرلکدید مام
 بوی روق ندجاغاو روند ه هنن نانلوا ج هدنز رط ریصح ندقلت وا یرلکدد ماش و رونل و اریبعت جایس

 هجاغا نوغ وب یرلقدوق هنآ وبقو روند هنفصس تایو یسهلوقم هجا رف و كناتفقو روند هراخاشو كرب نشود
 لاش روند هتلآ یرکدد قاغا نیمرس كرلهالح و رکچ یوص بوصاب هنتسوا كنآ مدآ نکجوص هکروند
 ه هیسعش و هناباس نالیروف صوصخ نوجا رکسعرس هدرب كسکو و فلاب یاعیشولاب بوثلا كالا

 یرافدراص كالبا ناولا كراهال-ج و روند هرابغ شمزوت لو لو هدننزو هنیفس (فعیشولا 2 هیلع هنم فرشپ ۱
 هشماق یرلقد راص حاغرا لرلجاسن ثلذک رول وا جاغا نالیراص قمو هنرزوا هروک هکوب هکر وند هتلآ ندجاغا ۱

 روند هلفو هغوبچ نالوا هده جالآ شففوط لو لو و رول وا شیماق نالوا هزچلا هروسام هروک هکو روند
 قّثارط یا عیاشو وذ درب لاقب هنمو ردعیاش و یعجج روند هعیشو هب قراص شلراص ره ندکلپا و ندقوع وا
 هنسهچرات ت واشغ هدنک ارپ هدراغاطهدننز و روبص (عوشولا) ةفيفل لکیه و عیاشولاب ب وا كن اما مچ 1

 *یشلا عش و لاق رد هنسانعم قمردش راق هل وکس كنيشو یصقل وا و( مشو لال هنسانعمر وج ورونی ده وا نغآ وروند

 ۳  لاقبردهنسانعمقل وا یحاصتورت وانغ هر رسک كن زمه (عاسبالا) هاکرابمدب نیل ندیلولاتیار × رولواتراشا |

 : 3 | قلچآ بوی |قییضت یرنیشنمه و قمرو وا هرزوا تعس و زس هقاضم هدسلح و قبضت لص ناکلاعسوت لاق

 قالو هدرانو (عاسيتسالا) و هدنزو قاسفتا (عانالا) اوهسفل اذا سلحما یفاوعسوت لاق ردهنسانعم

 1 | لوشورددآ عضومرب هدننز ورما هلا هع نیش (میشولا)اعساو راص اذا عسوتسا و ناكملا عسا لاقت ردهنسانعم ۱

 سه رال نب شیعوهو اعیشو اویصن لاق وها شامت ینرکدمع لاوحا بوروت وا هدنآ هکروند
 3 رکسعلایف

 | ییرتلارا بوصابهرزواریصح و هرزوایرچ و یلاچیراهمراب لوا هکر ول وا هاکو ارش ود هرز وا راک رد وراچاغا ۱



AAV Re : < 

 | عب یلام كمدآر عوروو هلی لواو عروو هعاروو فعضو رفص اذا عروو نالف عرو لاقب رد هن انعم
 سمافنا بابلا نماع وروو اعروو ةعارو لجرلاعرو لاق ردهنسانعم قمل وا فیعض وریقح یسیشاومو باود
 ٹر ثروک عرب هنع عرو لاق ردهنسانعم كلا تعارف توروط وریک ندنسژرپ هعاروو اعاروا هلام ناک ادا

 لاق ردهنسانعم ریغص هکردیعج كنظفل عرو نانلوا رکذ هلی ىف كنءزمه (عار والا هنع "فک اذا ةعارو

 میرو وه لاق روند همدآ نالوا غراف بوروط و نو هدننز و ربما (میرولاژ راغص یا عار وا هلام

 ےئف ون و و یدنشلیا شڪ هرو ن الام هکر دیعسا یسرف و ورع نت صوحا هدننز و هنفس رولا "فاک ی ا

 لاق ردهنسانعم قملوا لئاحو زجاح هننایم هنسن یکیا هل رنک ك نەز (عارالا) رددآ عضومرپ هدندرو

 اذا هنع هعّرو لاق ردهنسانعم قمرد روط ورڪ ندهنسرب یدسکر , (عیروتلاو رج اذا ا عروا ۱

 هدننزو ثدح (عرولا) اهر اد ذا ءا لا نع لب الاعّرو لا ردهنتسانعم كمر وچ وریک ندوص یهودو هفک

 هقطاب اذا هعرا و لاقت ردهنسانعم لعشیوس هدننزو هلعاف (ةعراوملا) ردندح عرولا نرضاح ردندایسا )

 عبطلاب ندناینموازسان هدننزو لعفت ( عزتوئلا ) هرواش اذا هعراو لاقب ردهنتسانعم هرواشمو لو
 وریک ندهنسسنر یهدارب هدننزو ع زن (عزولال ج رع اذا اذکن م نالف عّروت لاش ردهنسانعم كما ریھرپ |

 ثلاثلا بابلانم اعزو هتعزولوقت رونل واریبعت كلنا قاد هدزمناسل هکر دهتسانسم كم زدن تغارف توز رو

 كعزو هدننزو قافتا (عاز 9 د نأرفلا عزام رنک | ناطلسلاعزبام و ثیداهنم و ح راشلالاق هتففک اذا

 | لاقت رد هنسانعم قم ردنق ه هنسن رب یهدآرب هلب رسک كن هز( عازب الار "فکف هتففکی ا عزتافهتعز و لوقت ردیع واطم |

 یاهرکش هللا یتعزوا لوقت ردلمعتسم هنسانعم ماهلاو ه یرغا یا لوهحلا ی ء هب عز واف هارغا یا * شلابهعزوا |
 هرکصندکدلیا رکد هلبا هلم8* نیع یثان ندنطلغ یرهوج رد هلا هم نیغ نال واهنسانعم قم آ لوب هقان و ینا
 (عزولا) ءوعفو ءوق "رف اذا هوعز وا لاقت رواکه نسانعم میزوت و ردشلیا تدث هد هل ا دمتم نيغ لا مکح هنتعص

 او E وه لاق روند هب هنسک شلردنق بونل وا بیغرت هب هنسفرب دو مر

 | لتا (فع زولا) هارغ ا اذا اعوزو هعزب هعزو رولوا ردصم هدااعمو و روند هغمردنق ردع هدننزو |

 |یکیدلیا عرحتو یه كن رات د: رضح لاعتم یادخ لا هقالعو ردهنسانعم رجازو عام هکر دیعج كنظفل عزا و

 ۳ نمنعنام ءال و یا ةعز ونم سانلل دن ال لاق روا یزید رج ز و عنم قلخ ندلاعفا و ءایشا |

 ۳ ییرواط بو هصب ینیالآلرکسو نوجچ کیدلیا منم نیت وی یدروق رونلوا قالطا هکبوک عزاوو هللا مراحم

 شیطا عزا ووه لا رونلوا قالطا دنس هل وقم یشواچیالآ ندا ر ذب تیشع و ریبدت ییراروما یسهلوتم هب وست |

 ]نداد مزار رکیق قره و |بوسنمو عارذلان عزا و ردناعآ عزا وو مهم : ذشنمدریو مهرومارت د ناکاذا | 0

 | لیذهو ردرایعبات "یب سارلا راح عزاولا وا و ربع عزاولاواو "یدملاعزاولاوا و ردندتعبات هللا دبع نت عزاوو | 24

 ۳ لاق ردەنسانعە چ هلرهف كنهزمه (عاز والا راربد عزاب هلا تاق هاب ی وا و هدنظ# عزا و سابق

 قجلادبنع مایا ردسبقل دز ن درم نالوا یرد كنطبرب ندنسهلسق نادمه و تاماج یا سانلانم عازوا

 تنی E 4 رقرب هدنچراخ نیدارفل تاب هدنساضق قشمدو + رد وسنم هرو نم نطب یعازوالا ور نا

 هکر ده رق مدنع هدننزو عجب (عزومل ردنداروا یدلیا لاردا یعارک باص رفن كي هک عازوالا یھ ن
 | (عایتساا) یدیا عیزو یصا وام لجرر هدننز وریبز (عیزا ر ردعقا و هدنسهلح رم یا كنجاج ندع |

 2 یهنسنر (عیزوتلاژ ریهلتسا اذا هرکش هلا عز وتسا لاق ردهنسانعم كايا زای ماهلا ندقح اکیا

 | یهتسفرپ هدننز و لعف (عزوتلاو همس و هق رف اذا ما لالا عزو لاقب ردهنسانعم كمردشل وا بولو هصح ۰

 ی ن هدننز و قفتم (عرلاو ءومسقا اذا هوع و لاش ردهنسانعم كم هصح هصح ۱

 ك شیکک هئیشر هنسنر هدننزو هنز (ةعسلا)و هدننزو هعد دم سفنلا دیدشلایا عّرنم لجر لاق

 ترعلالوقت و قاض دض عب الا بابلانم ةعسو ةعس هعضیک ةعسل * یشلا هعسو لاق ردیلباقم قیض رد هنسانعم |

 ندکعد لوا هرزوا م ارآو رارق هدنآ هک ن وسل وا شیکک كنکسم اکس ییمب هبف رارقلاب رما وه و كتي ت

 RR ردلمعتسم هنسانعم قع هناقرب هنسئر وهنسانعم ۳ هنگ ین هلکلک لو هتیشر هنسذر و رد هاند

 | عمو لاو قورو منبت یا راک ن ورشع هعسب اذهو نیرمشعل مستی یا الکی رمشع عسب هال

 | فوت لۇ نەپ كتج رعب عسو و یا انیلع عسمهالا لاق و طاحایا " یشک یعو" یش ٌنلکل و “یش لکا جر |

 | لوه و ورده ند واو هه یدناعسو یصا ردلهعتسم هنسانعم تردق و تقاط وبات هعسو هکردیدعتم رول وا 1
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 سگ A روح

 1 تقفاوم نالوا هدننلب یقام و هلدفل كعدوا ام یهروک ذم تعءارقو ررهح هدسایق هد هسا "داش دلاتا |

 ربج یرلتعنص عیصرتو ردصلا ىلع زا در نال واهدنرلهرقف ره كموقرم ثیدح هک ردشلنا نیسحت ذب مس
 | ناس (ناعد وال یهتنا رد رماها كرت اعلادعب یسهلکرذ و مما هلبا رت لعلالبق ییشرب یسهلک عدو ردشلانیزتو
 ردهنسانعم قموق تناما هدنناب كمدآ رب هب هتسارپ هل رسک كنهزبه (عادالا) ردیعمامضومرپ هد رق عیلبهدنازو

 یا هتعد وا لوقت رول وا دض هلغل وا هنسانعم كما لوبق یناماو ةعيد و نوكيل هيلا هتعفد اذا االام هتعد وا لوقت |

 بول وا غاص یم هام ءاضع | لوق ىلع یحاص تبهافرو نوکسوتحار هدننزوقفتم (مدنملا) هسنعد وام هتلبق
 جد هراس و اوضع وکشی وا ةعد بحاص یا عدتم لجر لاقب روند همدآ شلوا كاندرد یوضعرب نامه
 اذا ةعید و هتعدوتسا لوقت ردهنسانعم قموق تناما نوا كلنا ظفح هنناب كنەسك رب ی هنسن ر :(عادینسا) |

 لا ىضر بلطلا دبع ن سابع و روند هناکم نانل وا عضو هعید و هلیس هيب لوعفم ےس | (عدوتسلا ) هایا هتظفصسا ۱

 فصخ ثیح ۵ وی یو لالظلا یف تبط اهلبق نم * وبشا نهم یییوب فیرش تعن كن ات مضح نخ
 قرولا فصخ و ردبراهاکرارف نالوا هدتنج كنا وحو مدآ ترضح دارم ندعدوتسم عقاو هدنتب * قرولا

 یاعت هلوقیفاک رایدید رد ردام حر دارم راضعب ردصلت هنآ هک هنا قرونم ا6یلع نافصخ اقفط و 9 یوق

 مهعدا و لا ردهنسانعم قمل قلوا حمص بودا كرت یت وادع هدننزو هلعافم (فعداولا) هل عدوتسمو “رقتسف

 لاق رد: :سانعم قعش رابفرطیکیا بود ارت ییموصخ هل رب یرهدننز و لعاش (عداوتلا) مهحاصا ا

 ا هع دوت لاقي ر رد هنسانعم قلفاص هرڪا فرظرب یهنسار هدد زو لعفت (عدوتل وتلا اطاصت اذا اعداوت | ۱

 لاق ردهنسانعم كلا لذتبم هلغلتاللوق ی دشا ینەسکر , دوخاب ی هنسن ر و ناوص یا تو ف ۱

 كما ےل تو ی هدنتف و عیدوت ه دسک رب و رول وا نددادضا هدنروصو هتجاحیف هلذتا اذا ات الف عدوت ۱

 هنمو ردلمعتسم هن دانم قلوا جرتسمو عیدوتلل ینعی ىلع لس یا لوهحلایع ینم عدو لوقت ردهتسانعم
 | اولذخ و هنم عرتسا یا د مهنم عدوتدق ماظ كنا لونا الا باهت تم تیار اذا م لسو هيلع هللا لص هلوق

 ۱ تباهمو توطسس راکتسو ملاظ رب تعب سانلا رارش نم قوت اک قوت و مهنم ظفت وا یصاعلا نیب و مهنب خو
 هل رال وان هدا تراسج هکع د نسروبهدبا روج و اظ عرشفالخ نساک اتما یشانندنفوخ هلغل وا رادغ یحاص
 هد وسا هل رانا تردابم هراکنا هل رابلق نامه و توکس دعب نم ندقل وا راتفرک هتقشم و تنح هل.تهج داشرا و حصن

 هب هیهلاتب وقع و قرغتسم هنالذخ وین زخ وب دام اه ال و یاس هک دنک رلقلوا ميار زول واچ نمو

 ]نفت و قوت یکی بدن وا قوت ندسان رارشند راند ات وکسندداشرا و راکناهلوقم ل واد وخاب رارول وا حس مامت
 ءاملا عذو لاق ردهنسانعم كتا نالیس هلا هم لاذ (عدولا رز ردیهن ندلساکت هدف ورعم ما یساضتعم رول وا |

 9 های زاسم رز وارلشاط قالر نیچلاب و روند هبوصرآ وکشوخ و قاص (عذاولا و لاس اذا ثلاثلا بابلا نمامذ و |
 ۱ هدنن زوهعانق (فعارولا یوقتلایاعرولا لهاوهلاش رد هنس انعم قفقاص هلنرتعف (عرولا# رونیدهبوصقاص | ۱

 ۱ | ندرهنش ازسان و ندمراح و ندهانک هدنرانز و عوجرو لوبق (عورولا) و هلنیتع و هدننزو عرز (عرولاز و
 ] عروومضوکعروولجو و ثروکل جرا عرولاقردذوخ ام ندروک ذم یانعم رد هنسانعم كلبا ربهرب بونقاص ۱

 | رکذیساکرد هنسانعیلواقفروق عورو و هعاروو ج ّرحاذا +اعورووءاعورو وامر ووءاعروو+ةعارو مرکک |
 | ندم راحو تایهنمرد اعم |ندنسانعمج رحتواقتا رد هب ولقم ند هعو ر هربخا تفل که ب رسک رلار (تعیر الو ذع را

 هب هئسح تایه و بوخ تریسهعروعرولا لیلقیا ةعيرلاو ةعرلا ىس نالفلاقەنمو هنسانعم ریه رب رود ەغغااص

 رد ەنسانعمەراب وما و ناش واهءوس وا ةه نسح ویده یا ةعرهللاقىر ول وادض هلکع دهن كا كنو لوق یلعروند

 تانتجاو ریه رب , لب ندم راحو تابهنم ردلعاف ےسا هدننز و فتک (عرولا) مھ ماو مهناش یا مهتعر نسح لا

 رفض نالوا زک و ناو شار هشدا ر الصاونابجیاعر و لجر لا روندهمدآققروق و روند همدآندنا

 عرو هدانعمیکیا وفل وم هکر د ح راش * هدنع ءانغال فرغضریغص یا عرو لجر لاق روندهمدآ فی عضو ربثح و

 هنن دیت تاحاصص ن نکلرارول وا هدنزو فتکه دران و ارهاظ هلکلیا دارا هدنلیذ عرونالوا هدننزو فتکی یظفل

 (ةعارولا لر ارولواهدردصم تر وص بولوا فوطعم هنس هلجب یوقتلا عرولانال وا هدام سر هلفلوا هلنینصف ا
 (عرولا )و هدننزو دوعت (عورولاژ و هلیعصو ىح كوا و (ذعرولار و هدننز و باح "(عارول ا) و هدننز و هعانق

 * ةعروو» اماروو ةعارو عروو لجرلا عرو لا ردهنسانعم قلوا ققروق مدار هلنیتعصو هليعص وا و
 [9 یا از یاو هیلوچ و فوق وقح و ناج ادا ثلاثلا بابلا نم × امروو * اعروو + امورو و * ةعروو

۱ 
۱ | 

۱ 

 ) رد هنس انعم (



  aلاق یک هعید و رونل وا قالا داچو دهم دوو روب د دن شلوا رقتسمو نک اس بولوب مارآ عداولا) و |

 (فعادتلا) و هدننز وهزمه (ةعدتلا )ومدنزودفخ (فعدنلا )مهد ود ىا عدو و سرف لاق ۱ 3

 وه لاق روند هسهافر و تحارو روضح و دلو نالوا شام صا لف فكللاد (تعدلا و هدننز و. هاه 3

Eهدنح راخ كنهرونم ةن دم (عادولاذی) دنسانعم عوا روند هنناشوط بص و ضاب دتلص وح ق ناک اذا  

x 

 | رد هنسانعم قل وا رارفرب و نک اس بولو مارآ هنس رب یدو هدننز و قافا )ماس ال ع رسم یا عودوموآ ۳ 3

 را رکتین وی فل وم» روند هنآ نک اسؤ مارو زاقولاو ةنیکسلایا عود لب ايام لوقت راو ا و :

  شلنوف تناما هدننز و هنشس (فعیدولا) ردیعا یسرف كن هسک مان مضعم نمره و روند جد عد ومت دشا 2

 | همالک لوشو لمعلا نع هنوصبو هعدب یتعی لمعلا هیفکی نم هلام یا عدیم هلام لاقت روند همدآ ندا تیافک |

 f Ao> رب

 بوقلاق هقنبه ندحابص یدلیا قیلعت هنندرکی دنکب ولاچ نهدالف لوا یردار هصک رب ردندتفاج "هلج راما
 ندنسفن یدنکو د یک اما ےن نس ییعی + انا نف ا اتنا ی ا اب ٭ هدکد زوک هند روا و یرو نم "هدالق

 بابحا نکر دیک اس هدننزو عدر (عدولا) یدلوا لثم برض هلتفاج ینبم اک | یدلیا هانکتسا هلهابتشا

 مهفلخ اذا اعض و هعضوک اعدو رفاس سا مهعد و لاقت یک میدوت ردهنسانعم للنسا ینآ ید رانا و یتاقلعتم و

 7 و و عید وتلا ین رکذس اک ةعدل هغلس ناو رفسلا ةباک هنع هللا لن ناب هلاوعد اذا هوعدو لاق و نيضفاخ

 *یشلا عدو لاق ردهنسانع قملوا رارقرب و ااو مارآ هنسف رب هدننزو هما رک هعادوو عدوو رد عادوا

 .یهنسنر و ر کذیساکرد هنسانعم كما كرت عدوو "رقتسا و نکس اذا ثلاثلا و سامنا بابلا نم ةعادوواعد و عد وو

 أ

| 

 هنسهروچكرف لوق ىلع را نمو رۆ عد وو هناصاذاامد و بولاب بول عدو لاق رد هنسانعم كلتا ظفح را هنس رب

 | هد هلي الاد هدن و هنسانعم عوب رب رار د ید یناجص 0 رت هکر وند هنن اش وط بیع و ردیسهرظحو ولوح درا

 لاق ردهنسانعم كلئسا یرارفاسم رادسک نالف و یراهسک نالق رفاسم جدو هدنن زو لسعفت (عیدوتلا) ردزناج [ ۱

 هنوکر , یا لفف اذا اهبلا ریضب قلا ةعدلاب الاف رفاس اذا هوعدو محو نیضفاخ مهفلخ اذا سالا رفاسلا عدو |

 هدعینشتل ر هیلنسا یرفاسمهدعب ردندنسانعم هعد هر وک هنئاس , كبعا ر نکل * رول وا بعشنم ندنسانعم ل رت سپهرفس و

 ردن رابغ ندکلیا ظفح و عضو هر گم انادماح یسابل بول !میدوتورکذ یسایرد هنس شه

 وربک ر هایم ردعا ندعیدوت وعد و هدننز و بام (عادولا) هن وصد هيف هلعح اذا ناوصق بولا عدولا |

 E دورد هد زا هکر ی جد هنسا و روند هکعشلنسا هلبا رفاسم هدرلنآو ها راتالق |

 عبدو سرف لاقب یک عودوم روند هتآنالواتحارو لهس بويل وا شکم س و هشالآو دهم یا ةعيدو و |

 مارا و نیک (عودولا) رد رارکت نو فلؤم یا عمو یلصا كن تقتسا و نکس ا یشلا عدت | لاق | /

 ةعيدوو م هلن فها عوض وم یاهدنع 2 هعبد و وه لاق ردندنسانعم هعد دوخاب لر ردعیادو یج روبد هوا

 روند هنآولتحار نابلوا نش مو ادوات هدننز و مرکم (عدولا) رد ریاص ورم نیعید و و ماج نم |

 هی هد :وکهلبرسسک لری (ةعا دیلا) و(تهدیلا )و( عديل ا شیملا ف: ةعس و ضخ یادم دوعا هت ود ا

 اهدشیا ل وا و تنابص ندکلشل | یا [بوروک شدا هر كمدآ رب عدیم و رولک عداوم یعج روند هسابل نالیک

 ۱ دال نزع یاعدیم مالک لاقل وابجومیلاعفنا و نزحبویل هشوح هلکطا نیا ضابقناو ایحندن آهکر وند ۱

 ا عدوا ماج لاق روند هنحر کوک نالوا ضاب یرایوت ثنغسروف هدننز و رجا (عد والا) نسحهسبال و هنم مشق

 (هعاد ورد ا عید وت هدا ر وا یران ادل وا و عییشتر دق ها وا یتاقلعتم و بابحا ی رلن دما تع نع ه هکم هکر دک الی ر

 ۱ د زییا ی ةعادو ومارحنا دوخا ماذج ن ةعاد و ردنداعا هعادو و ردندآ هان هدنساحا ون نمی هدننز و هاه#

 عدار (عداو) ردهعدا وو دوخاب ردیردب هلببقر و رع ن ةعادوو ردندیاصصا یمسلا ةعاد و ىنا ن ةعادوو

 | ماش رهتشم هللا یّرعلا ءالعلاونا یّرعلا هللا دبع ن مدا یو نه ناوي دوسالا نب عداو ردنداعا هدننز و |

 ۱ کوا ایاهعد لوقت رد هتسانعم ل ربا رد رضاح صا RE كعو یصف تللاد (عدز ردنسهداز ردار كورا ۳

 ندلامعتسا ایسنمایسن ینعی ردشفل وا هئاما یسیضام نکل یک عضی عضو ردغوصم ندنسهغیص عد عدووبو 1

E.هدنل وعفم مسا ردشملوا دراو هعد و هدرعش ترورض اضعب و رارب د هکوت هکلب رازید مهدوی  | 

 :ءارفیه و هک یلقام وكر كعد وام اذاشیلاعت هلوق "یرفو روند راتهدنلعافسا نکلهرز وا یصا روش د ع ودوم | ٠

 كرك هلغل وا لبا و محصفا ىراترضح مالسلا و ةولصلا هيلع مانا رخف ی دی هيلع ىلاعت هللا یبصیلا
 ردقنرهارب ز ردلومت هلام عتسا تلق هدنش دح هک کو کر تام رل وکر تاؤ رکو عد وام شبل ااوع دو ك رکو ہر وک ذم ٹءارق
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 ] ءرغ (ةعونلا) ردذآ عضؤمر هدننز و باتک فایل امون واع وج هیلعاوعداذا ءاعدلا هنمو روند هغلزمسوص
 هکر ديف دارعو هدنن زو لاونم ( عاونلا  رددآ هردرب هدننزو هنیهج ( هیون  رونبد ه ههک اف شاپ هدننزو

 بولساو هقرطو هجوو هلاونم یا هعاونم ىلع هج لاش روند هنجاغا نلس یراقدراص زب كلراهالج
 رد هنسانعم قلاص ه وا یرب یرالاد راکزور (عیونتلا) هجو یا وه عاونم"یا ىلع لاق ردلمتسم هنسانعم ۱
 *یشلا عّونت لاقت ردهنسانعقلوا نوکان وک هدننزو لعفت (عونتلا) هتک رح و هترض اذا حررلا هتع"ون لا

 هدکع رو و كل رحن اذا نصغلا ع"ونت لاش ردهنسانعم قفلاص هتوا یرب یرالاد كجاغاو اماونا راص اذا

 هللا ع ونت هدننزو هدافتسا (فعانتسالا) مدقت اذا ریسلا ىف عّونت لاش ردهنسانعم كما مدقنو قبس هراس

 هکایوک دیعب یا عونتم ناکم لاق روند هرب قارا هلیس هی لعاف مسا (عونتلا) ردف دارم هدریخا یانعم یکیا

 (عوهنلا )رد دآ كخاطكچ وکی کیا .دیالکنرفعج بیدا و (ناعئانلال ردلقشم یب یضاراولردول رد هدنراقلا را
 ثلاثلا بابلا نم اعوجن لجرا عج لا ردهنسانعم قعص وق هلفلکت نکیغو یتلاح قجهصوق هدننزو عوجر
 نصغلا عان لاش ردهنسانعم قفلاص اکی یکیا هکردتفل هدنظفل ع ون هدننزو عب (عشلا) هلسلقالو عوېناذا

 یلاعتو هناصس هن وعبزحت لئا ومیا عیاون نوصغلاس روند هرالاد ندا لیامتاکی یکیا «عیاونلا و لاماذا اعین عین
 تبذک لاق هنمو هنسانعم تسا روند هربد هلدیدشت كناب و ىح كوا و (ذعابولا ) چ واولا لصف روح |
 )م ونلا) رونیدء رب رصم و قشم و را + یبهدلقمهدنشاب كف وچ یبصلا ةءاناو و طرضیا قبحاذا هتعاب و ۱

 كناب و ید لوا و € ناعب و قبح اذا اغوا ةارماب یاا عبو لاق زدنا عم قل ەطرىض هدنزو لیعفت |

 هدنن ز ولابجا رولک ع اج وا یعج رون ده یرغآ هلیحصف كيج ول وا و(عجولا) ردبدآ هب رقرب هد را فانک | هلرسک ۱

 ا عجوو عمك سأر عج و لاقب هنسانعم قیجآ بوب غآرول واردصمعجوو ضم یا عجو هب لاق رواک عاحوو
 ءالا رسكب مت نولوش دسا ون وافلا ااقب عجايو ءايوا ولا بلقب عضی و عميك عجوب ةي در ةغلىاةيغل یهو دع وک
 سر نیزسکم روتک بوصنمریعض كسیا رد هسأر عجوب نالف رکاو ضم اذا اعج و ٹریک عجب لاقبو یلوالا

 هدیسیکیا كن و هلیعف ر كنس هلک سار نسر د هسأر هعج وب ك سرا رر وتکه ل وصنم ری رک | و نس رد | ب وصنم نس هلک ۱

 | ردنخ یم كناي ارز نسزعد ییعجو هدننزو عنع نسرید یمأر ییعجوب و یسآر عجبا انا تذکر د هدننزو عنع
 ۱ و6 هسفن هفسنمالا  هدفاشک ی رش ز ردندنلسق هر هفس رد هلیبصت كسار هک کر هسأر مجوب وبشا هکرید حراش
۱ 
 ۱ لهح دوخاب رد هنسانعم دیسفت نما نم یسهلک هوس هکردوب یسهصالخ كنکیدلبا گر هدنس هم رک تیا ۱

۱ 

۱ 
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 دشر و هسار عجوو ما وه ارنیغ رد هفرعما ریز رد ريم هرزوا ذ وذشیسهلک هسفن و ردمزالدوخاب ردنع ۳ ییسانعم

 .  6° ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰به ^ بس ۰ وب ۰

 | هدن ر دقت هسارنم عج و هسأر عج و سپ ردهدن رب دقت هسفن ف هفس رد وصنم هرز وا تیضفاخ عز دوخاب ردندنلسقهرما

 | یعجب رد هنسانعم ضیرم ردلعاف مسا هدننزو لصخ (عجولا) ردکعد یدل وا كاندرد ندنسبغا كايا کرولوا

 | روند یعاجو هدنشؤم عج تلذک هدننزو یراکس رولک ی عاجوو هدننزو یرکس رولکیعجو و رواکن وعج و
۱ 

۱ 

 ۱ یکی نبدا وا دنسانعم لوم ملا روده هنس یک دنا لایدرد هدننز وریمآ (عیجولا رولکتاعح و وهدننز ویراکس ۱

  هلسفربندنر هلبقدزا ورونلواقالطاهر د ورد دآعض ومر هدنلزو ءارڪص (ءاعج ولا )عج وم یا عیج وب رض لا |

 | هدع (ةعلاۋرايدليا قالطا هلغلوا فاش هنسبغا رکج یل وانت ردبسهبنک كنار (دیکلا عجو ما ردیدآ
 ردهنبمانعم قعغآ هل رک كەز (عاحالا) ریعشلاذیین یا هعج |یناقسلوقت روند هه زو شبا نده راهدنزو ۱

 قعرغآ یربرب دوخاب ردهنسانعم قلوا كلاندرد هلسبس تبیصمرب هدننز و لعفت (عجتوتلا)ل هل اذا هعجوا لا ۱
 ردهنسانعم قمنا بویجا بویکسسا هنلاح كنهسک رب و یکشتوا عج اذا لجرلا عجوت لا رد هنتسانعم |

 یراکدبد یفحوب رطاق ردزناح هلناصف و هلبنوکس كلادو یصف لواو (ةعدولار) هلیئر اذا نالفل عج وت لا
 [] نع تباصا رولوا قیراب ېک یغیرای كنکد رکچ امرخ یسهنرواو ضاسی راقیچ ندایرد هکر وند دفن و
 ( عدولا تاد ) رار د هرهمرخ هدیس راف هدننز و تاکرح رولک تامدو یعج رونل وا قیلعت هراقج وچ نوجا

 ردشلعا فیصوت هلثوم درفم اربتص یتظفل ناثوا هدارو فلوم هکر د حراش » هنسانعم ناثوا روند هرات هلنیتح
 ردشل وا عقاو هدراعشا صضعب رونل وا قالطا هنس هسفس كن رلترمضح مالسلا هبلع و اتیلن ىلع ر حونو

 يبد هجو د كنا وا كللذک نوچ رلکدلیا قیلعت هعدو هنتسهدرب هدفلس رونلوا قالطا هب ههظعه ةبعکو

 ود مرول وا عیاض ردسقل كنا ورث نب دز نب ةقنبه نالوالثم برض هلتفاج هدننزو تاح (تاعدولاوذ ردوب
 هک ی دا نوز وا تیام یلاعص و یدبا ردا قیلعت هنندرک اعاد بواب هدالقرب ندهعد و و هرابفزخ و كيك ضعب



AT B=هک  

 نالسک و 9 هزاواو توص ِ لس الا ردیسهبنک ثراا لار 5 ندیاصصاهدننزو هعفنم (("یراعغالا ةعفنلا و )

 ردهنسانعم قلزو بورا صسص هلءمر وط نامز فوج ا وص و عهن را اذا توصلا عتننسا لاق ردهنسانعم

 لاق ردلهعتسم تم ان قغکیا بوشا هنگ ثلوک دوخاب كضوحو رغت و "رفصا اذا ءا 1ا عقنتسا لاش ۱

 یاد نا یو یلدا دن یبکوص نوچا دمت هک بوک هيف لستعا و لوز اذا ردغلا ىف عقتسا

 عقم وص ین را بولیروشود ندندب ناح لوق ىلع Card ۰ ناح ندند و عت اذا ر دعلایف ءالا عقنتسا لاق

 تعقجاوا تحرخاذاهح ور تعفعشا لاق ردلهعتسم هنسانعم قمل وا عت هدا تبواک ی سازجا ن نوش ی را

 لوهحا ءاش ىلع هن و عن هنس | لاق رد ات قلزو نول و ردهلیلب وات سفن د دنا ناکم ف ءالا عقنتسب اک دف یف

 هلی س هين لوعفم مس يقتات یا 7 یفلا عقنتسا لاق ردهنسانعم قلدالصا هرجا وص هنسار و ریغت اذا

 ۳4 روند هنسهع راوط لوس هرس هیس لعاف مس (متتسلا) روند هعضوم كح هیلبا لاسدغا هدل وک و هدص وح

 تق هدرتلف كندوس ادا و ول لا د وس هدقدنل وا هلو تویلعاص نوک چاق ر و بولاشو مامت هدق دلغاص

 یدار هر یکم كفاکو یھ كنون (کتلا) تلفح اذا "یلتع و تبلح اذا واڪ ناک اذا عقنتسم عرض لاش ردا

 املا بابل ع نم اعکن الان ° دک لاق رد هنسانعم كليا عفدودر لوق ىلع قماموق رکلسدا ییشیا هلکم ردوبا

 هصعناذا کت لاق رد هنسانعم قموق مامان ییشیا نالوا هدندب هلکمرد وا یدسکر و هعفد و هدر وا هنع هلحما اذا

 PA 7 وهرد ىلع دمدق رهظل برص اذا هعکن لاق ا قو زا نوک تام هل رص كغابا و لاحمالاب | 0

 | مکن لاق رولوا لی هلل وا هام كمر و قح لوق ىلع ردهنسانعم كليا ريخاتو قوع بوم و وا

 س ىسەلج بوشلاچ یدوس نالوا هدهم هدننز و راک ب عاکن و مکن و هاطعا وا هنع هسح ادا هقح ای الف ق

 مکن لاق ردهنسانعم كليا لوکت ندشیارب و ابلح اهدهج اذا اعاکتت و اعکن ةيشالا مکن لاش رده

 انعم لوک ردکعد یدل وا یعادهکر د هنسانعم لازام ردندهصقان لاعفا )کام اع لکن ادا ها ۶ ۱

 رددنسانعم قلو وا عنام هنشلا بو ردوا ی هکر یجدو هل رسک كنهزمش (عاکنالاژ لازام یا هلعش : عکنام لاق ۳

 | زجام بو رو و هعفد و هدر اذا هعکنا لاقت  ردهنسانعم كل عفدو د رو هنع هلحما اذا مالا: نعانالف مکتا لاق ۱

 | للخ هنتمصم بو وق مامان یتشیا هلکم ردوا یهدآرب (عیکنتلا)هایعا اذا همکنا لاق رد هنسانعم كلبا هدنامردو |
 مکت یعج روند هتروع رودو هدننز و روبص (عوکنلا) لاعالاب هصعن ادا هعکت لاق ردهنسانعم كمردرب و

 . ندنرب لوف یلع همدآ قجا و نیقشاش هدننز و هزمه هلبعط كنون (ةمكنلا  ةریصق یا عوکن ةارما لاقبهلیتعض رول" ۳

 هکرونید ه هک لوش و حرب الف هناکم تبش وا قجا یا ةعکن ةمکه لجر لاق روند همدآ نالوا زلرآ الصا |

 | رکذپس روند ید من کنا هلوا رال واق قوبق قوبق ینورب ندنغللزق هلغلوا لزق تیاغب یک راپ یسهرهج
 SER ب هکر ون د ةکچچ یزمرق نال وا ہدنشاب كتابن یراکدید ی کی ناغل روقثوت طلا مکن و |

 هر وع ولزکب لزق هدننزو هحرف (ةعکنلا) ردیدآ تام عور هبلش هل و رط هدنن ز و هرم : (ذعکنلا) رونایوب هنس | ۱

 (عکنالا) ةرجلا ةدیدشلا ىا ةعكن ةفش لاق رول وا فص و هغاد ود ىزمرق كب و ءار یا ةعکت ةأرعا لاق روید |
 هلوا رالواق بولی وص یسیرد كن ورب ندنتدش هلغل وا لزق كب یسهرهچ هکر وند همدآ لوش دو هدننزو رجا |

 لا ردهنسانعم قلوا مکنا مدار هلنیتصف (مكنلا) ةرجلا ةدشنم هفنارمشقت ناک اذا مکنا ورماک ذمکن لجر لا ۱

 | نانل واریبعت نوکو رد هنسانعثو رطلا کم دو هات (همکنا) مکان ما بابا ماکت لا مک 3

 رونل وا قالطا هنج وا كنورب فنالا ةعکن و روند هنشع كتاب یراکدید یواقنو روند هنغعص كنجاغا لاج |

 E OT E وند هنشع كحاغا سنجرب و هفرط یا دفنا ذمکت تر 9 |

 رود هکنر لزق كب هدننزو درص مکن لا رو همدآ یمرف قتمارف یمهرهچ هکر ول وا مسا ندنظفل مکا

 نواز ر لا ااو ین افکت هر لوقت روند همدآ شلئا تعج ر یرغوط هنس ورب کهدننزو مرکم (مکنلال

 فنص و برضو هل وکو ول ردهلینوکس ك وا و و یصفكنون (عونلا لطفا یا عکنم فنا لاق روند هن ورب ولکتا و
 نم عو لاق ردعون رجا و سنج نول كالذک ردع ون ناسنا و سنج نا ويح الثم رد صخا ندسنجو و رد هنسانعم ۱

 یشوق لول و هبلطاذا اعو هع ون هعان لاقت هنسانعم كلنا بلط رول وا ردصم عول و هنم فنص و هنم برص یا ق
 ییاو ضاضقنالل تهجااذا یاقعلا تعال لاش ردهنسانعم كلث و هکعا تولیزوس یرغوط 4 تاتا |

 ندقلجآ هلیسهدایز لوق یلع ردعابنا هنس هلک عثاج (مئانلا) لیا اذا نصفلا عان لاق ردهنسانعم ی ۱
 هلیفص نون (عونبا) اوج باا را اکا عثاح لا نکا هجوب a کب شوخسم |



< AY 

 هنورپ و هابخاذا ارتش هل عقلا لاقب رد هنسانعمكانا بیقرت هېرکو تشرب هجول ریک هدنفح هسکر و ریغت و رفصا اذا |
 عقنا لاق ردهنسانعم كلا نفد یتیمو هعبصاب هفنا برض اذا انالف عقنا لاقب ردهنسانعقمروا هکسف هلقمرپ

 تیبلاعقنا لاق ردهنسانعم كمرب وچ هب یعاشا یتسیرافو لوق ىلع كالتلیز ینکسمیغنیدل وانک اسو هنفداذا تبلا

 هدننزو لاعتفا (عاقتالا) اهعرتفا اذا ةيراطاعقنا لاقب ردهنسانعمقمزوب يقو هلفسا هالعا لعج وا هفرخزاذآ
  ۱لوهه ءان ىلع هنول عقتنا لا رد هنسانعمقلوا ريغتم نولو اهرحناذا ةعيقنلا عتنا لا رد هنسانعمقلغوب هعيقن

  ۱روند 4ءوازودو هلوارولیکرا وص هدنا هکر ون دهض را صلاخ و غاصیغاربط هدننزومارعص (ءاعقلا) ریغتاذا

 طهار حرم هدماشو رددآ هرقرب هدندرو ورع ن فللامنب و ردعقا و هدنسهقرا كن هندم هکر دندآ عضومر و

 مسا (عقانلا» ردشانآ قالطا ءاعقن هدنعاصم * طها ر ءاعشن مو قالت كوبا * وبسا عاش مان ریثک هربیراکدید

 ردطاص هد هبانعم جواو تباثغلابیا عقان مس لاشهنمو رول وا ذوخأم ندنرانعم عاقجا و ءا ورا و لتق تلف
 رول وا كم د یجل وا عقجم هدنس هبل دب یا زجا كن هسکن چا ب ویل وا عفدنمی ربثأت هلا ءا ودرب الصا هر وکه انعمینچ وا

  ۱ریما( عیقنلا )ی رطیاعقان مد لاقنر ونل وا ق الط ا هثیش هزات ورت و عجان یا مقا ءام لاق رون د هب هنس یګ ردناقعقان و

 رواک هعقنا یعج روند + یوق قوچ ی وص و عجان یا عین ءام لاق روند هب هنس یحردناق یدو و

  ۱لوقىلع روند هارشنالوا بتم هلةمتالصا ت وصیمز وایروق و ءالا ة مثکلایا عیقن رب لاقت هدننزو ه رشا

 نانل وا ریبعت باشوخ و روند هنسهلوقم بانعو مزوا و امرخ شادالصا ه وص نوجا قفلا یسهریش اقلطم

 ردهنسانعم ناغف و دایرف و روند هضوح یراقدتلصا امرخو روند هدوس صااخ شم وا دربتو روند هب ورشم

 هدون م دالب هدهفاسم قانوق یکیا ههندمو رددآ عضومرب هدن رانا فئاط و خارصلایا عیقنلا اذهام لاق
 | یدا راشلیا قلیروف هلبا اجا یاروا هنع هّلایضر رع ترضح رارد ید تاعصطتا عیقن هکرددآ مضومرپ

 لاق هيل وا ندننریشعو موقیدنکی سهدلاو هکروند هب هسک لوش عیقن و ردعضوم رر هجهقشب یرب ره لوق ىلع
 همام (فعاقنلا)ل روند هیوصنالواروش هلو ولتط هن لوق یلع ذذلو درابو هموقربغنم ها تناک اذا عیقنلجر

 هزوسرپ هدنزو عوجر <عوقنلا) رونل وا ریبعت یتنالصا هدیکرت روند هوص شلدالصا هنسنرب هنا هدننزو"
 هقذصا ۸ یا اعوقن هرب تعقنام ل وقت رولوا یک شمناق هوص هسک زسوص هکاب وک رد هنسانعم قمنانا
 یا عاقن لجر لاق روند ه هسک ندا فاذكو فال هلا لئاضف یعیدمل وا فصتم هدننزو نا (یاقنلا»

 شلاق وراد زاد هبط هنجما هکروند هیون لوش هدننزو روبص (عوفتلا)ل لئاضفلا نم هدنع سیل ام راکم |
 شلدالصا بولیقار هوصو روند هبوصنالوا روش هلو ذیذل هل لوفیلع روند هبوص ذیذل و دراب و هلوا

 رول وا قالطا همدا نالوا رونانا هثیشره «نذالاع وقنال نوسل وایسهلوقم اود رکو ذینن لرکر وند ه هنس
 (دعتنلا )و (عقنلا "یش لکب نموب ناک اذا نذا ع وقت لجر لاق رول وا عوقنم هدنس هعماس “یش ره هکابوک

 ۱ عقنم ورونید هفرظیراکدلیاعض و كلهوچ مربلا عقنمو رود هاق نالیدالصا هنس یسهلوقم اود هلی رممک ك رای
 | ندشاط و روند ه هیه و هلضف نالق هدکلیوج و هنسانعم ند رونل وا قالطا ه وک ردهدننزو مرکم هک ربلا

 ۱ هرکصندکدریک | ینآرلتروع هکر وند هکلپا شل ریک !ندیکی بولیزوج ورود هب هب شم و هساطكح وک شلزود

 ردلکد بودم هرناسوهن ردب ردي اجو یی هدننز و مرکم عقنمو ردنا عضو هرجا تالموچ هلغمالوا ییاقرباسقج هب وق

 جت رت رملظم هلکلناتافو هدنداعس نامز كلام ن غقنمو رددنزب نت نیصلانا دوخاب ردطلغ ددشت ینفاق كنو و

 شف وا هیرت و روند هدوسصلاخ شغل وا دبربت و روند ه هنس شلدالصا هرجا باقرب عقنم و ردشلوا یرلیلام

 | (مقنلا) و ردیلقن یوغل عا رکو هکهدنز و هلح ر م( ةعقنملا )و هدننز و هسنکم( ةعقنملا )ی رم یا عقنم ےس لاق روش دهرهز

 هدننز وع (عقنلا لرد هلافطا بو دالصا هدوسییامرخ هدنچا هکروند هکلم وچ كچ وک لوش هدننزو لم
 هتفایض نالوا بت م نوچ ام دآ ن الک ن د رفس هدنن زو هنفس (ةعیقنلا )ر وند هر نالیکر اوص و رونل وا قالطا هاب رد

 هدفافز هلملو توملا ةعبن سانلا مهلوف هنمو رولک یاقن یعج روند هب هودشم وا جد نوجا تفایض و روند

 (فعوقنالاژ ردیدآ عضومرپ هددنلب یدالب هبض لبق هلا طیلس ون هعیقن و روند ةماعط وم نوا داماد

 ۱ رونلکا بوشیریک شی ورچ هداروا هکروند هکنهزوک نالوا هدنسهموک د رت هرجا نعص هدننز و کوا
 هنسیدنک ندراهنسن راسو قولوا و دولا امف نوکی یتلا ةبقو یهو د ژلا ةعوقنا ىلا هدد تعرسا لا

 دنداهش و هنأر هدنن زو دعقم (یتنلاژ هیفلیسیام یا بارما ةع وقنا لاق روند هلح نال وا رولیکر ابوقآ وص

 رولاقبولیکر با هدن آزوس هک ایوک ع نقم یا عقنملدع لاقب روند هنسهلوقهدهاشولتلادعنالوارونل وا عناق ویضار

 (و۱)

۱ 



e ۱۸۱ Be 

 برقع و یعیدرصا كى وک هلبازوط یغاریب و ردندنس هب ودا عفنا لریسا وب داص غا هت ایات نان اشارا

 یکلس برطضمیادنا هدننز ودهده ( عنعنلا ر دعنام هلحیسهجزرف مدتمندعاج و عفان تیافبداعض هر ینیدلاچ

 1 ی نوزوا هاو قلا برطضم لیوط یا عنعن لجر لا روند همدا نوزوا زسقتقاب

 عاش وف هلیصف كنو (مناعنلا) هنسانعم هلص وح روند هغس روق هلص هل ران ون (فعنعنلا ) روید هجر ةنال وا

 سرد یا ةقطنملا عثاعن لاق روند هن رلهلوقم قایعص و لوکسو و هنراجوا قفراص نال وا هدنجوا

 قفار | هدننزو لزازت (منعنتلاا) ردیدآ عض ومر و ردعاعنیمنج عج روند هاب نالوا هزات و را هدننز و همام

 اذا "یشل لا عنعس ت لاق ردهنسانعم كليا تارطضا و لیامت هفرط یکیاو یانو دعا اذا هنم عنعنت : لا ردهنسانعم

 ۱ | رایض عن ن دم هم ال رفع روند هکلی هب . نالوا هدناسل هدننز و هزاز (ةمنعنلا) لیامت و ترطضا ۱

 "یوف و دنوف لسان ت تلآو عن ىلا هناس ہا بهذ عل لوق دارا اذا یه وا ةتر یا ةعنعن هناسلیف لاق روند هغلوا

 هکر دش ولعم هدنن ز رو ۳ (( عفنلا Ja وق دور فعص ادا هل ومرغ عنعذ لاش ردهنسانعمقل وا فبعض و تسس ن کا

 ۱ ۹ ۱) و هل هلرصف كنو و كچ (ةعفنملا ]ل هرمص" دمخ ثلاثلا بابلا ن YET عفت لاق رد هنس انعم كم ردنل هدناف 0

 | ردندنیعبات بیلک ن 2 دعونم ردن دایسا دعفنم و رو % نا روا ری هلی رو غ تىلا تام |

 رد هنسسانعم كفل ءاف هدنز و لاعتفا ( عافتنالا) و ڪک ىرامنالا ةعفنم و و ردنداعصا لا ةعفنم واو |

 نور ولکعف یعجج روید همدا | مفنلاریثک ووا غا و و رو

 ناي ددوام هکردبر اکدید ی ترک تو هک هکر دما نادنزر و ردیسایزتلوک تن ا ۳ ۳۷ ا

 هدنآ یعوزخم ثراح هکردیذآ كغاط رب هد هکم هدسننزو رب( عیفتا) رددآ تیالو رب ندرت الو نم و ید وا

 e ۱7 رددآ ه رق کو .ol :ساضف ناص هدننزو هینلسح (فیعیفنلا ) ىدا ردا سبح یتساهفس كنموق یدنک | 1 ۱

eاو ینه رض ره هدعب ردهنسانعم كمار دل ها اف 7 1 رده ءان لصالاق رونلوا قالطا هکنکد هدننز و هرم 7  

 | (عافنالا) اصعلایا ةعفنلاب ه دا لاق ر هدنن زو تاکرح رولک ت اعفن یچج یدل وا مع هدنآ هلغل وا نمت ییهدیاف | ۳

a ۱ةعفتلا ف ر تا اذا لحرلا حفنا لاه ا كلا تراح هل.تهج قاص بوسک اصع هل سک كند  

 | قلب رولک ع یجب رونید هبیر ردنالیکید یک ز ربت هنفرط یکیا كمول وط و كغج رافد هب رسک كنون (ةعشلا) 0

 , اعهن لج را عف لاقب رد هتسانعم كما دایرف هل و € كفاقو ىف كنون (عتنلاژ هدننز و بتع رولکعفن و هل رسک

 ر و ی یه ناز رخ بس ری و o نشه د هاتم طا لوو ممشاد ا 6 E ہراذا ثلاثلا بالا رم ت

 | | ردهنسانعم ثكع وا یشوفهود و هععنلا رع اذا لجرلا عقن لاق ردهنسانعم قلزغو هعم و هو اذا ات الفعقن لاقت ۱ ۳ 21

 هدر رب عهن و دف ی هعج اذا هه ر عقن لاق رد هنس انعم قمب 1 رکو هرڪا نغآو تتاص اذا ةماعنلا تق ا ۱ ت
 | با رشل ها * لثلا هنم و هدنن ز رو سلفا رولک عنا یھ ردل وعفم نعم ذوخ امندربخا یانع روند هو شکر آ |

 |دوخایرونلوادار | هدر كج هد ردشعا هب رحنلاوحا و روماتاعفدلاب هکر دشمجا نی وص ك رب قوچ ىع * عقاب

 شکر یا وص رب وا | دته هن ليل د نال یناباب هلفار طا ارز رونل وا برض هدنوح دک 6 یهادونطف و كر زتیاغب |

 روکجاقنیج هنسانعم رابغ روند هزو : عن و رول وا لصاوبودا ولس هلتقاذح و تلوهس هنقبرط هاا | 1
  ییجروند دض را عاص و صلاح یتاریط نالوا رولیکرا وصو رددآ عض ومر بیرق هب هکمعقنو هدننز ها ۱ 8

  لثلا هنم و رد هنسانعمقم رها هو عقن و روسد هب ه وا زود یک هب وچ رولکعقناوعاقن

 فلات و چر دن هلا هلحم لر رد رۇم كى هدکلن امف یفلزسوص كجا هجز هجزآوص نیم * عقنا فشرلا + ۳ 1 1

 كلبا مش اا زو افا اعقن توما عقن لاق رد هنسانعمقل وا عقاوریثک تویمعقنو رونلوا بر 8 ۱ ۳

 هنم یتش ۱ادابارمشل اعف لاق رد هنسانعمقعاق دبیحس و ابق اتش رتساذا مشلابا الف عفت لاق ردلیتسم دنا 1

 و سا دی | ریطناپمقن لاقت ردلمعتسم هنسانعم قلوا هاک آ بوبوط هلبفرط ره یک کرک ی رخ ریو

Eلاق ردهنسانعم كما ناغف و دابرف یب ردب و هيف هرفا ادا ءام لا ق ءا ودلا ۱ عقن ز لاق ردهنسانعم قعالصا هب وص |  | 

iكن ەز (ماقالا)عفترا اهات ولامن لاقب رد هن انعم ك لسک وب دا وتوو دعب ات اذا هن وص) خراصلاعقنا  

 رددنسانعم قم الصا هب وص یی هن سرب و ةعرقنلا رحم اذا لجرلاعقنا لاق رد هنسانعم قلو هعیقن ج دوب لرم |

 دعب ات ادا ه وصب خ راصلا عقنا لاق ردەنسات 7 كلا ناغف و دایرث رو یوم و دف ° فا ادا ءاملا یف ا ودلا مقنا لاق |

 ءالاعقنا لاق ردهنسانعم م قلزو بورارص یول كوصو ءاورا اذا ءالا هعقنا لاق ردنا قمردلاقو | و



 7 اه ی
 | هنسیدنفص توم هسک رب هدننزو عوجر (عوشنلا) اه هلاغا اذا ةبرشب انالف عشنا لاقب ردلمعتسم هنسانعم
 «عوشنلا) اج مت تولانم برک اذااعوشن نالف عشن لاق رد هنسانعم قلتروق نکیشل وا فرشم هنوم بوشود
 هن هنسف یکیدلیا در ب ون رکيا كتعبطو ردزتاح هدهلرعص كنوئو هنسانعم روج و روند هنتوا نغآ هدننزو رونص

 ه هک نالوا نوکش ود بول وا صیرح تیاغب ه هنسنرب (عوشنم ال سفنلادربام لک و ه و عوشن “یش لاقب روند

 روند هبهنسن شمهاق بولاموط ( عشانلا) هب عل وا یا عوشنم وهف لوهحا ءان ىلع اذکب نالفمشن لاق روند
 ه هنسن نالبنآ بولیرا وق بولیکچ هللا لا هدننزو همام (ةعاشنلا ) یتا یا عشان “یش لاقب یکی کیک قون وط ۱
 هلا روز یبهنسفرب و طعتما اذا لج را عشتنا لاقب ردهنمانعم كمکچ وراد هن ور هدننز و لاعتفا (عاشتنالا) روند
 هتل خر راد هن ورب هدننز ورم ( عن شنل فتعب هع نا اذا یشلاعشتنا لا رد هنسانعم قمراقیچ بو <

 هنصلاخ كتيشره هلبا هلمم داص (مصات) هطعسم یا "یبصلا عشنم اذه لا رولوا هدنزرط ینوخ هکروئد
 (قعاصتل ) فاصیا عصان ضیا و ءاملاقب رون ده هنن قاسوآیروطو فلاتتما مصان بسح هل لاقت رونید
 اموصت و ةعاصن ؛یٹلا عصن لاق ردهنسانعم قل وا صلاخ هنسلرپ هدننزو عوجر (عوصنلا) و هدننز و هعانق

 اعوصت رسالا عصن لاق ردلهعتسم هنسانعم قل وا نابعو جاو هنسلرپ عوصن وصلخ اذا ثلاثلا تابلانم

 قمروعوطو هضاب یا ادا هن ول عصن لا ردهنسانعم قلوا ۳ ك یول كئيشر عوصنو هعاصت و حت و اذا

 | لاق ردهنسانعم كليا عفد ینغلزسوص بولاق هب وص مدآ زسوص و هندل و ادا4 مالا هتعصذ لاقت ۹

 عصن و هادا و4 فا اذا قطاب عصب ز لاق رد هنسانعم تلتا ادا و رارقاییقح لو هلملع یتشادا براشلا عصن |

 ح | کردیم كغاطلزقرب هلبصف كنون عصن و روند هو نالواقآ كي لوق ىلع هیرد قآ هلال تاکرح توت
 أ س ردهدنندب ءارفص هللا عن لوق یلع ردفرشم هرزوا روغ هدنراسپ كنصح مان عش هدزاچ لاا

 ۱ | هسک رب و ادا و ه رقااذا "قطابعصنا لاقب ردهنسانعم كلا ادا و رارقا یتقح كمدآ رب دوب هل رسک ك نزم

 | هدنن ورد مدار یأر یلعو ردهنسانعم كمر روا کش عوط ہی ید لوق یلع دانا ورم ءروشو شر
 "عشقا وا مشالیدصت اذا لجرلا مصنا لاق ردهنسانعم كليا دصق هلاتق و كنج هلا راهظا یرعصم نالوا

 1 تان تسصنا لاق ا شل ر زا قوت تونی كلشک ی هکک را دقان و لاتفلا دصف و هسفن قام رهظا وا

 رد هنسانعم سلاح هدنزو عفانم (عصانلا روند هب هنس اص دون هدننز وریما (عیصنلا) ترفا اذا ۱ لحفل

 ((عصنلا) هدننزو دعتم ردعصنم یدرفم روند هعضاوم قج هقیج نوچ تجاح یاضقو نوجا لوب لوق یلعا
| 

  یداور هددماع هدنزو باتک (عاطن) ردداوصرب هدننز و باغ (عاطن) رد دآ عضومرب هلال تاکرح كنونو

 شف وا اقلا ههرفس یسهیشب هرکصندقدنل وا لکا ینصن هکرونند هب همت لوش هدننزو همام (ةعاطنلا]) ردیدآ

 بولی زا هلنیتط (عطنلا) ناولنا ىلا درف اهفصن لكا ىلا ةمقلا یهو كتعاط لک لوقت ردجراخ ندندب هکهلوا

 ندخ عطن نانل وا رکذ رول وا قالطا ةر روش A PR كار ون هژفلکت و قمت دره زو

 7 ندنغامط تسوا اعاد یماعط هدننز و دادش (عاطنلا) نوفدشنم یا عطف مه لا شود خم عطا لاق ر ردذوخأم

 عطق (مطنلا) صلاخ یا عطات ضاس لاق ردهنسانعم صلاخ (عطانلا) روند همدا ندنا یا رھا هليلد

 هلفاکت و قمت هدننزو لعفت (مطنتلا)ریغت اذا لوهجلا ىلع اعطن هنول عطن لاق ردهنسانعم قملزوب نول هدننزو

 عطنت لاش ردنا ماکت قرهلاچ نخ عطن یتناسل هک اب وک اودهنشانعم كنا ماکت هلزهدنا نان و تحاصف راهشا
 ق ذح اذا هلع ىق عطنت لا ردهنسانعم تای زاهط قلز وا هدنعانص ل لع تلذک قنات و لات و یت اذا مالکلایف

 هدننز و رار (عانعنلا ) فیعض یا من لجرلاق روند همدآ نوب زو فیعض هد دشت كنبع و یه كنون € نر ۱
 ۱ هکر دعا ف ورعم * هربس رد ده هم ۵ و كن رهوج یم لوا هدننزورفعج دوخای هدنرانزو دهده و رفعج (عنعنلا) وا

 ( هلفرحم )

  هلیصف و یرسکك نون (عطنلا روند هنسهلوقم كشودو ردنم و هرفص شلپاب ندناتعم و ندنیشیم هدننزو بنع
 ۲ عوطن و عاطنایعج روند هطاسب راسو هردنمو هکشودشلزود ندناتضه و ندنیشیم هدننزو بنع و هلنیتصف و ۱

 | عوطن یعجج روند هس نالوا روو روو كغاط تسوا هدننزو بنعو هل رسک كنون حطنو رولک

 | نانل وا رکذ یأدبم (ةيعطنلا فورا ززا راثآ هيف ىلعالا راغلا نم رهظ ام وهو هعل یکتشا لاقب ر واک

 | كموق رب هل رسک كنون (ماطنلا) ردنرابع ندهبق وف یاب و دا مهم لاد و ول هم یاط هکر دف ورح نالوا ندو عطنا

 [ ءدنزو ماطف (عا ) مهضراوا مهب - یا موقلا عا : رونل وا قالطا هنیراص را دوخاب هنرلل رتم و ن ۱  هدنز و ماطق (عاطن اوا ےھبانح یا اطن لام رول وا قالطا هنر لص راد وخاب اتسا
۷ 

2 
 بو ور اس



 لاق ردلهعتسم هنسانعم لوانت و ام لصت یا مکضرا عزان ی طرا لوقت هنمو ردلپعتسم هنسانعم قلوا 2

 نالوا زمستنس دوخای نالوا نوزوا یئاز م دوخای یترصو یان یا عسان "یش لاق روند ه هنسف ناروط و

e ۱۷۹ 2 

 ربغ یلا بلع تناک اذا میازن بئاحت لاق رونلوا بلج ه هراس دالب یشان ندنرلتاح هکروند هر هود سنج

 (عززلا) ر ولك یازن یعجج هلوا شاراقیچنیلکه یریغندنتریشعوموف هکر ونلوا قالطا هنوتاخ ل وشو اهم واهدالب
 (عزنلا» لصفلا بلطت تناک اذا عز م لاق رونل وا قالطاهرلیچ و هرلنوبق ل ونس وکن ابتساتاکرا هدننز و مکر

 یشیک هدنزو هرظنم فعلا هب عرش ىذلا مهسلاب یا عرنلاب هامر لاقت روند هنق وا لام هدنز و ربنم

 ا رکفو یأر یکیدلیاتعجا رم هدننعص یطاصم و لاوحا كنهسکر و روند هاب نالوا ولنادیمو قجآ ندنرغب

 | ك نەسك نکچوص هدنرانکو قو ءرعاو ها نم لج هیچ ربا وهو هتعزمعجارلاقب روناواقالطا هرییدنو |

 ردهدزنابز هد هل رسک ناز هدنوب ردلمعتسم هنسانعم تمهو روند هشاط كوي یعیدروط بوصاب نکر کچ وص
 هد ضآ یداد هکرونلوا قالطا هنذل نالوا هدتقو یغیدل وا عطقنم یسلا كیارشو ةمهلا یا ةع زنا بيرق لاق |

 ندنران ول وط یکیاهکروند همدآ لوش هدنز و رج( عرب الا) برشل | عطقم بیط ىا ةع لا بیط بارش لاق ر ولاق |

 | ةأرماو عزنا لجر لاق ردلکد راج كعد ءامزن ردءارعز نم هلوا زاط بویلوا لبق كنشاب یراقو كىد ]
 | رددنسانعم قل وا عازنا هکر هل رسک كنهزمش (عازنالا) هته یناح نمرعشلا رم ناک اذا ءاعز |

 تعزز اذا موقلا عزنا لاقب ردهنسانعم كفکج هننرزدروب یرهود كمدآ رب و هاتعزت رهظ اذا لج زا عزنا لاقت
 ةموصخ یا ةعاز انب لاق ردهنسانعم لادجو تموصخ هدننزو هناصم(ةعا لاو اپئاط وا ىلا مهلب

 ةغلابمددش عوازم ىا عزام مام لاق روند ههنسن شلیکچ بولیراب وق ندنرب یک کرک هدننزو منم (عزلا)
 لصتم دض را رخآ ضرا رو اومصاخ اذا اوعزانت لاقت ردەنسانعم ERIE هدننز و لعافت (عزانلا»

 عرست اذا هيلا عزت لاق ردهنسانعم قعشوق هم ه هنس ر هدننزو لعفت (عرنتلا) ه هول وانت اذا هوعزان

 رولکع سن یعج روند هع هنن رب نع هنس هعطق ر روند هننالوقرعم نالوا ندشیات یصبهلبسک كنون (مسنلا)

 ردیتبم هنلوط قالطا عسن اکاو هلم كنون رولکعوسنو رولکعاسناو هدننز و بنع رولک ع سنو هلیعص كنون
 | ةيعسن مر لاق یک ع سمروند هنلی زار وږو روند هر قان واو كا نالوا هدننی یسایا لا هلا ریکلیپ عسنو
 ِ كشيد هدننزودومف (عوسنلا و هلیصفكنون (عسنلا) ردیدآ كخاطهراترب دوخاب رددآ هدلب ر عسنو ةيلاقش یا
 بابلا نم اعوسن و اعسن نانسالا تعسن لاق ردهنسانعم قلریص یراقو هلکمویلوس بویشوک ی رتا

  قاچآ 27 یک یراهناد قاسمرض رشید هلغلریص یرلتا هل رشید و تخّرسا و اهنع هلا ترا اذا|

 ٍت ف مسن لاق ردهنسانعم كملا تحایسو ربسو رم رل م نم اتجرخ اذا هاتی تعسن لاق ردهنسانعم

 . لاطاذا ءا تعست لاق ردهنسانعم قلوا نوزوا ی مم دوخب یراشیداب یسهقرآ كنوتاخ و بهذ اذا |

 لا نودا قماژ وا اقلطم عو سنو ردشملا هتل یس ەە اهنطب وا حراش × اهرظب وا اهنسوآ اه ر

 | (میسنتلا ) ردیعما یس رف كسيق ن ماطسب (عوسنلا تاذ) ردیدآ لرصقر هدهماع و لاط اذا اموس "یشلا مسن ۱

 (عسنلا ل تعسنییعع نانسالا .تعسن لاق ردهتسانعم قمقیچ هغیجآ رشید هلغل رص بویشوک یرلتا شود یر

 ك لاق ردهنسانعم كمربک ەنليزازروب هل رسک كنهزمه (عاسنالا) روند هنلیزارب و دو هدننز و رېنم

 عسنا لاق ردهنسانعم كلا هدير قوج ینیراوشموق هسک رب و لاعشلا مر یف یا عسنلایف لخد اذا لجرلا

 | لامى بوموت و لیوط یا عسان قنع لاق روند هندرک نوزوا (عساسنلا# هنا ربط هاذا ژک اذا نالف
| 
 أ

 هدننزوهسنكم (ةعسنم اإل تتخ ۸ یتلا وا رظبلاوا رهظلا ةلبوطلا یا ةعسان و عسان ةأرما لا روند هتروع

 ردیدآ عض ومرب هدنعلا را هرصب هلا هکم هلا هح وتفم ةت یاب (هعوسنبلا# روند هضرا نالوا تبان كا ۲

 ردن رابع ندقمالت وا قنغاطهدف رطرب یرب ره هکر دهنسانعمقل وا هدنک ار هدن ام رم رم ودءدنز و لات ( عاقل

 هدننز و دعقم (عشنلا) و هلی وکس ن هم نشو نق كنون (عشنلا) اهیعارم ف تق رفت اذا لبالا تعسنا لاق ق

 فنعب هعّا اذا ثلاثلا بابلانم اعشنمو اعشن هعشن لاقب رد هنسانعمقهراقیچ بوکچ هلفتع و روز یەنسنرب |
 | هنساتعم كلا نیقلت زوس همدآ رب و هرجوا اذا "یصلا عشن لاقب ردهنسانعم قققآ جالع هنن زافو كفجوچوآ

 اش ذالا ) قهش اذا اشف جا عشن لاق رد همان قمرقحه و هانا هنقل اذا مالكلا االف عشن لا ر تم ۱
 ترحا هثهاک و هرج وا اذا یبصلا عشنا لا ردهنسانعم كکودوراد هن زاغو كغح وچ جد و رک كمر

 كلا ددم هلاوص مار ه هسک شهای ندقلزسوصو هلعج هاطعا اذا یزاا عشنا لاق ردهنسانعم كمر و |



 # ۸ رز

 یمن دل هاشنهاش و لوللا كلم نالوا صوصخم ۵هزعلا بر یرهقا و رقحا یلاعت هلادنع كناعسا هلیتسهدایز

 | | مار ولواثید یکلها ولتقا كناعسا رول وا غوصم ید ندلعاف و رول وا كم د ردي كن هسک نالوا

 | قنعلا نیب ةقهفلا لصفم وهو هع” باصا لاق روند هنرب قان واو لا یکیدشتب کک نوب هلبا شاب هدننزو
 امن دوبل من لاق رد هنسانعمكع رو وص هحاغا لخت( عنا ردبدآ عضومر هدنن ز و عنع (عنی)سآرا و

 ۱ ردقج هل وا ددان تام نب دلج ن ةلع نب ورع نیا هکر د ذآ هلمبقرب هدنع عضو ءاملا هيف یرج اذا عبارلا بابلانم
 هتعاخ یر اذا لچراا عت لاقت رج هتسانمم كم روک وت غلبوید چ دوخاپ كمروکموس هدننزو لعفت (مختلا)

 رطملا نم هیفام ءاق اذا بالا عت لاق ردلمعتسم هنمانعم راظما باح” نعوم روغي نالوا هدنجاو

 ندنرقمو هدلب هسکرب و رطملا نم هیفام ءاق اذا ناعسا عن لاقب رد هنساتعم ت هدننزو لاعتفا (عاضنالا)

 هل هبامورفو مئل هلیرسسک كنءهزمش (عادنالا) دعب اذا هضرا نع لجرلا منا لاق رد هنسانعم قلوا رود

 | راضعب هلق كنون (یدنلا) ماشللا قالخا عبا اذا لحرا عدنا لاقت ردهنسانعم قع وا هنراوطاو قالخا

 | سوپ انا ها هقان مایق راضعب و رد هما هڅه نیغ نال وا باوص ردفڪګم رایدلیا ریسفت هلتابت یرلکدیدنعص

 | كنم لاذ (عدانلا ردقل وا هلباهدح وم یاب نالوا باوص ید هدنو ن کل رلیدلیا تد د هدماقموب ییظفل عادنا

 | قمتیچوص ندنرو رت ندندب : هدننز و عزا ((عدلا) روید رص ناقیهع ندنمینم اک زت ناقیج ندندب هلیرسک

  هتسنرب هینوکم كن هبت» یا ز و یصق كنون( عزا )لاج رخ اذا ثلاثلابابلا نمامذن ءاملاو قرعلا عذن لاق ردهنسانعم

 یا وچه د عزز و یلاعت هل وقو هعلق اذا یناثلا بابلا نم اعز هناکم نم هعزت لاقت دهام ك تورا یک نر
 ۱ یهغوقندیوق و اهدماذا سوقلا ق عزت لاق N OEE هیبشت و و هسجنماهجرخا

 دک بزودرکس شابر هز ودر تو اه قتسا اذا ولدلا عزنلاق ردلمتسم هنسانعم قمراقیچ بوکچ
 ۱ | ناکمیلا ناک نم عزت موج اهنا رکذ ةيالا 4 اة تاعزانلاو یلاعت هلوق و اقلط یرجاذا اننسسرفلا عزن لاقي

 | قمتیچ ندند كحور ةايحاعزب و خابشالانع حارالا عزت یتلا هکشاللا | لبقوح راشلا لاق +یتسقلا تامزاسنلا وا

 | هدننز و لاعتفا (عازتنالا]) اهملق یایط | عزن یفو علا قوه لاق رونل وا ریبعت كعشکچ ناج هکرونل وا قالطا هننلاح
 | تغارف بوروط وریک ندهنسنرب و هعزن ینعع هعّرنا لاق ردهنسانعم ق قمراهفن توکچ نم یهنسار یدو

 | هنسئر و عنتماو فک اذا "یشلا عزنا لا رولوا شا علق یتسفن یدنک ندنآ هکر دلهعتسم هنسانعم كلیا
 7 <عازلا) و هدنزو هعانق(فعازنل)علتقااذا ؛یفلا عزتنالاقب رول وا مزالهلفلوا هنسانعم قمتیج بووقندنرب

 ۱ لاق رونل وا رببعت كنکچ لکوک هکر دهنسانعم كلثا وزرا ه هنسنر هدننزو عوجر (عوززلا) و هدننزو بانک

 ۱  هکردهنسانعم كيلکچ ورک بودا تغارف ندهنسفرب عوزن و قاتشا اذا اعوزنو اصازن و ةعارت هلها ىلا لجرلا عزن
 | هنسانعم كمزکب هنسهلوقم یردامو رد دلوو امنع یهتنا اذا اعوزن رومالا نع عزت لا رول واریبعت كل زاو
 قا هدننزو هلعافم (ذع زانلا) دهشا اذا امور هينا یلاو هابا دلولا عزت لاقب رونلوا ریبعآ كيکچ اکا هکر رلهعتسم
  آ ردهنسانعم كليا عصا نر هک هلا کرم و قاقتا اذا هيلا عزان اقم رد هتناتعم یلاوا دتسرودنآ دونا
 ]] دوخایهظطو (عزانلا) هذا اذا بوللا هغزان لاقب ردهسانع لوثکچ یهنسنرو هعصاخ اذا هعزان لاق
 | هد بیرو اهاع رمو انا وا لا تنح اذا عزان ةا لاش روند هب هقان نالوا و سکس بیاد ولت

 | همدا نالوا رهام هدکمگچیاب ردیعچبكنفلعزنهناصق (ةعرنلا) بیرغیا عزان لجر لاقي رونل وا قالطا
  ریدتا مایق هنحالصاو تیشمت كتحصم رلمدآ نالوا ییابرا و لها * ةع لا یلا رمالا راص × لثلا هنمو روند
 ۱ | هدر كج هد یدک هنلا كن ابرایدراو هنلهاقح » ةع لای .هسلادام + لاساذک و رونل وا برمض هدر كح هد

 ۱ | قالطا هلو :تج ها نال وا ها وا رددآتابنرب و ردیدآعضومرپ هع رون وادار

 عزت نالوا هدنشاب كناسناو لبملا ف قيرطلا ىا ةعرلایف ذخا لا ردعماو و رونل وا ریبعت رغیچ هکر ونلوا
 هلا هض راعر ؛دوخاب بوی الصا حاصیراقوب كد رونل وا یبعتنول وط هک دنف رط یکیا كنهمج هکر وند هنعض وم

 عازن یعجج روند همدا بيض هدننزو ریما (عیززلا)ل روند ناتعزن هنفرط یکیا ردر نالوا شلک ود ندهرکص
 هما تناک اذا عز / لجر لاقب روند هب هسک نالوا ن ندنسههاط ربسا ییعب ندایایس یسهدلا وو هدننزو عاطق رولکا

 دیعب یا عیزب ناکم لاش روند هر اقا راو "ییجم فوطقم یا عیزا رم لاش روند هشم شلروش ودو ةیبس

 نا نابلس نب عیزاو رعقلا قلا یا عیزن ژب لاقب رونلوا جارخا هی لا وص هکرونبد هبوق نیقب ییدو |
 لاو صاخ لوش هدننزو هنیفس (فعب لا روند هی وق نیش یید یدو هدننزو روبص (عوزلاژ ردندارعش

 ( سنج )



F=و ۱۷۷  

 هقرع لئاسم یا ربعبلا عباون تحت لاش راردا قالطا عباو هرارب ندا نالبس بوقیچرت ندنند كنءهود

 رکذ هداروب ردتبثم هدنس هدام عو (عایبنالا# هنسانعم تسا رونلوا قالطا هربد هدننز و همالع (فعاسلا)

 یک یدنزص ردهنسانعم قمعبچ بوانیف هجا هوا ف ندراکب هدننز و لعفت (عیننلا) رایدلیا مه و راندا

 ندنلح هج زا هجزا هنسن نالوا یراح هدننز و عوجر هلا هیقوف یات (عوتنلا)) الیلق الیلق ءاج اذا ءاملا بنت لاق

 لا اذکو الیلق الیلق حرم لا نم جرخ اذا ىناثلاو لوالا بابلانم اعوتت مدلا عتن لا ردهنسانعم ققا بوقيچ
 اذا لجرلا عتنا لاقب ردهنسانعم كلرت قوچ هلک كنهزمه (عاننالا)ل ندبلا نم یرعلاو نيعلا نم ءاملا متن
 هدننزو عاتنا هلا هثلثم یا (عاثالا) عطش اذا "قلا عتنا لاق ردهنسانعم قعصوق ههزودرو ارشک قو

 هکه ل وش ردهنسانعم كلک ناق قوچكی ندنور وا رشک ءاق اذا لجرا شا لاق ردهنسانعم قععوق قوچ كى

 مثنا لا ردهنسانعم كلك ناق ندن ور نکسصوق و هبلقف هفنانم مدلا ج رخ اذا لجرلا منا لا هیلبا باتیب یمدآ

 (عوفلا) ردلقح ید یمانعمقمتیچ ناقندلحم ر دوخ اب ندن ور تال ذکی دنصوق ند نخآ هدا ر واج رخ اذا م دلا و قلا

 هک انهاذا ثلاثلا بابلانم ام وج ماعطلا عج لاق ردهنسانعم كمکس هنا ویح و ناسفا فلع و ماعط هدننزو عوجر
 راک باطخو ظع وهمدآرب و هنع نیس و هب یرق 2یا ه و هنع عجب ماعط اذه لاو دن ادلا ف فلعلا محن اذک و

 هل رسک كنهزمه (عاحنالا) راف لخد اذا هيف باطلنا و ظعولا عجن لاش ردلمعتسم هنسانعم كلتا ریثأت و
 | رادروخ رو خو عج نم ف باطلناو ول ار تماس كار ۹ ُأ

 (عیعتلا) هعضرا اذا ليصفلا عجنالاقب ردلمعتسمهنسانعم كمرزما و عفا اذا لجرا عجبا لا رد هنسانعم قوا "
 قمارب بوکیس هدوج و ماعط (عاجنتسالا) عجبا یتعع هیف ظعولا عجب لاق ردفدا رع هدل وا یانعم هللا عاحنآ ۱ ۳

 مضاه هدننزو روبص (عوهلا) هنع نعسبو هنآرقسی یا هب عيني و هب و هنع عح ماعط اذه لاق ردهنسانعم

 | كلنيرس هکرون ده وص شل وا ځالو هلبانوا دوخاب هللا مختو ريم یا عوج ءام لاق رون ده وص راوکشوخو 1
 | لبالا تعجن لوقت رد هنسانعم كمروجما عون هه ود هلنوکس كيحو یصف كنون( عجل ا )ر ولير وچ ا هود نوا

 قالتوا هدننزو هفرغ (ةعجبااال لبالاهاقست قيقدوا رزرپ ءام وهو عوجلا اهتيقس ادا تلاشلا بابام امج
 ۱ الکلا بلطل یا فعل اوج رخ لاق هدننزو درص رولکع جم یعچب ردعما هکروند هفمردشارا قالتوا هدنرالحم ل

 هدننزو عاصش (عاملا) ردلمعتسم هدهنسانعم قلتوا نانلوا بلط هدقالت وا هعک هکر د حراش × هعضومق ۱ 1

 روندهنحمالونوا نالیدیقاهن زاغوب كنم هود هدننزو ریما (عیتلا) عاج عاض لا رونلوا رکذاعابتا کاو "
 (غا ال » فوم لا مد وهوا دوسا امدیا عیجلا مت ةنعطلاق روند هناقنالک ندنفوج كناسنا لوق یلع هناقهایس و ۱ ۱

Eدمدآ رب و هعضومیف ءالکلا بلطاذا لجرلا عنا لاق ردهنسانعم قمردشارا راج هدنرار قالتوا هدننزو لاعتفا |  
 عاجتا هدننزو لعفت ملا هفورعم ابلاط هانا اذا انالف مصنا لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلك هلببلط ناسحا ۱ ِ

 یاخ و یصتف كنون (عهلا روند هلزم و ناکم قجهریدشارا قالت وا هلیسهین لوعفم سا ( محتمل ال رد هن رااتعم ۱

 ندين یانعموب و رقا یا تلاثلا بالام اعضن ع ىل عن لوقت رد هننسانعم كا رارقا هنر 2 6
 ققوص قاچ هن روقچ كن زاغو نوجا قغ بوقیچ یناقكنکر وهرکصندکدزو ینوبق شغل غو و ردبعشنم 1

 نده ندقلزغوب یناویحو بلقلا مد رخل اهرع ىن اهاجو مث اهل اذا ةاشلا عن لاق ردي ا
 ةحبذلا عض لاقب ردهنسانعم كعمک ردق هطیخ یراکدد عاضت بودا طارفا یشان ندقمصاب هلت دش یغاجم دوخاب [
 تمام ى دوو وا صالخاو توفص ی ٹتبح ه هسک رب و اهعاخح باصاف ع,ذلا یهتنم زواج اذا |

 مخان وه لاقب رونلوا قالطا هبانادو ملاع (مخانلا) امعصلخا اذا ةحصتلاو دولا انالف عت لاق ردلعتسم
 هدننزو همان (فعاصلا) ملام یا مخان نالفو الع مالا عخت ساسالایف لاق ردذ وخأم ند هذ ع ماع یا

 یر لاق روند هکوعم ناقبج ندنورب دوخاب همغلب ناقیچ ند ردص لوق یلع روند هکرکوت نالبتآ ندزغآ|
 یک لت ضای لوش هلال تاکرح كنون (عاضلا) موشیلنا نموا ردصلا نم جرخاموا همانا یا ةعاَشناب
Eهرجا یرلکیک هغروکواج وا رب بولوا هدغامد ی وارب رولوا هدنجما كنکیک هغر وکوا نالوا هد هقرآ هکر د هنسف |  

 طیلنا ةثلثموه و عاضتلا ىلا عدلا فزاج لاقب رونل وا ریبعت كیلیا راقوق هدیکرت رول وا ق رفتم هند یراریلف بونا م "
 لعفا ندروک ذم منم هدننزو لضفا (عخنالال بعش هنم بعثت و غامدلا نم ردح راقفلا فوجف ضیالا ۱ م

 | ةللادنع ءاصسالا منا نا ل ثيدحلا هنمو رولوا كعد كللهاو لتقا سپ رد هنسانعم طرفم لتق هکر دلیضفت |

 | رولوا غوصم ندلوعفم لیضفت لعفا هروک هکو اهرهقا و اسهلذا یا + كالمالا ثالم مساب لجرلا یعني نا

 ی مته حر E ما

 يب ا



 و VN ون

 "یاسا عانم و عنام و عنمورونل وا قالطا همدآ یحاص تیج و تّوقو هرب برص نالوازعشربا لا ردفص و ندعانم
 | هنع عئتما لاق ردهنسانعم قمروط یک وا تغارف ندهنسن رب هدننزو لاعتفا (عامالا» ردندلاحر

 ۱ | لاقیرونید هنالسرا نالوابلاغ و تسدر زهدنسفن بر ول وادنمر وز ویتوق هلیسهین لعاف مما (عتما) فک اذا

 | رد هنسانعم كليا غیرد نددسک رب هنس ر هدننزو هلعافم (ةعناملا )و هس فن یف ز نع "یوق یا منت دسا ا

 | قلوا راوتسا و نمتم لص الایف 6و طدخماتعم قم روق ندهنسن رب هدننز و لعفت (یتقا» هعنم اذا *یثلا هعام لاق

 | کم یک جک ھا ود چک هلیسهین لعاف ے ا (ناتعنعلا) هب یقتحا و یومن اذا هب هنع علمت لام اا

 رازلوالاله بودم دراین یوقو جک ریز رونلواقالطا رونل وارببعت شبچ
 ندنتهج یرلسفل یشان دنتوقو ندنراکلمتک دوخاب راروعبلآ یرلنآ بودا مذ ینیراولشاپ یرابحاص دوخاب |

 مدقم ندن رلکوب هلن رلل وا ردا علب و لک | كياچ دوخاب رد ینبم هن ر وصت یراقدلوا ردا هلناقم و هعنام هلا نامز

 هلن وکس كوا و و یه كي(فعولا)قانعلا و ةرکبل ایا ناتعنقمهللاق رار ول وا شع | تفل اخت ه رانا یشان ن دن راق د وط

 (عهلا) هخرش و هل وا یا بابشلا ةع وم لاق رد رلنامز یکیدسا یی قاوق هدشاب هکر ون دهنلئا وا كنماکنهقلناوج

 وه و ههج وف عهلا اذهام لاق روند کمک کز نوک وک بولیزو هرهچ هلسبس هرم هضراعرب هلنیتصف

 عیه نالوا باوص نکل رلیدیدآ ندد وختام ندنو قالطا عیهم هلو شیکک راضعب حداف ضراعنم هجولانّولت ۱

 قیویص هدننزو عب (عبلا) ردعونصم یظفل دیهضو ردقوب هک هدننزو لیعف هدیع مالک ارز ردندنسهدام

 اطسبنم صرالا هج و ىلع یرج اذا اعیم عیع "یشلا عام لاق رد هنسانعم قه بولباب هجا هګاب هنن زوب رب هنس

 تست سس

 هنسانعم رو یر اذا سرا عام ادم هنمانمم اقکبودرکس هبهزودر او ناو تنه :

 نسا عاما لاق ردهنسانعم كعرا ځد و هدننزو لاعفنا (عایغالا باذ اذا نعسا عام لاش ردلهعتسم

 [تفازوا یرغوط هب یعاشا كن هلتبسانمود ردرظات هفوصوم قنات روند ه هنسن قیویص (تمبالا) باد اذا

 ۱ هدنن زو هرم (تعیلا ) دل وطلا ةلاسلا هتبصان یا سرفلا اذه ةعيام نسحاام لاقب رونل وا قالطا هنجرب ناقراص

 ص وصخ هن رایدمور هکر دغعص ولرذر و هدندنع راضمب رولوا یوبشوخ تیاغب ردیعما رطع عونرب (ةعیامل الو
 | قصم هلاوصرادقمرب رو نم ی وراد هکرد ریفز كنسهزات كن وراد یراکددربصدوخاب رول وا لصاح ندرهشر
 هنجاغا الا دوخای ردیف كنجاغا اوبا لوق یلع ردیس هراصع نالیقیص ندنزاغو قیبنا ر هرکصندقدنل وا

 | ناقیچ بولیقص هلغل وا ولغابیز وا كنکدرکچردلوک ًامهکرول وا یشم ضاب كجوب ندزوج هکردجاغارب هیبش
 نمد یصلاخ ردشوشغم یک | كن هلن اس ٌهعیم رار د هاب ةعم هن رشق كنرصثو یاس وعم هنسهراصع

 یم هار و لهس یمغلب تیذاالب لامتسا ینلاقثم یکیا هبا راحءام هبق و چ وا و ردعفا هلاعس و ماکز و نمو نیلم و

 هعیم و رد رکد.د یاب كلن وک هرفو یتبل لسع هلاس ٌهعیمو كالن وک رق سباب ةعیم ردعنام ییابوو عطاق یتنوفع
 قبویص هر كنءهزمه (فعامالا) ام وا یا رابنلاو بابشلا ةعيم لاق رونل وا قالطا هنلئاوا كنهنسنرب
 ۱ قا بولیاب هلتعببط هن سن قیویص هدننزو لعفت ( عيقلا)) هتلس | اذا هتعما لوقت ردهنسانعم ققْفآ یدنسن

 | هدنزو عوجر (عوبلا) و هدننزو عبط (عبنلا) مچ نونلا لصف زه ليست اذا “ىشلا عيت لاق رد هنسانعم

 حرخ اذا ثلاثلا ویناثلا و ل والا بابلانم اع وب و اع ءالا عس لاق رد هنسانعم قمیچ بونانیقوص ناننزوک زاکی

 هدنس هب كغاط راردا رکذ ولرد چې وا یرهثو رارزود قواو یایندنا هکر ديما رجش هن وکر عین و نیعلانم
 جاغا هخ ا هديکر رار د طح وش هنالوا هدرلر قچل آور وقچ ونایرش هنالوا تبان هدنکتا كغاط و عبن هلال وا تبان

 هلبرلعا ذاتضنا ندجاغا یناستچ یمف بق نارعا ردقو تیرا اعطق هدنتعبط كحاغا و رارد تاغا نیاقو
 * ارا یروال عبنلاب حدتقا ول » لثلا هنمو یدنل وا نایب هدنراهدام رافعو خرم هکهتن راردا تق د ههدام و

 هآرتدوح و تنطف تیاغب رراقبح شت "[ندنا هتسلا هسفاج قابتچ هاکنآ بودا ذاخا یامتچ ندنجاغاعبن ی عل

 قوچی وص لوقیلع روند هراکی هدننزو توبن (عوبنیلا ژرونل وا برمضهدرب كج هد ردمدآ ی حاص تناهذو

 هدنشرط رصم حاج هدننزو سصس . ( عب ءاماریشک لودج وا نیعیآ عون هنیعناک لاقر وند ووا

 كن هنندم الاس ردلقشم ییهریثک تاراعو ع ورزو یراقلامرخ و یرل هعشج ناوارف هکر دینا نصح رب
 93 یداو رب رارد ځد تاعیابن هکهلیعض كنون ( عیابن و ردلوادتم هللا عوبن هدماوع نال ردنسلکسا
 یکیا هدنافص هدننز و هنیهج (عیبنلا) وهدننز و هرم :(ذعا) ردیدآمضومرپ هدننز وربز (عبن) ردیدآ لبجرب

 هلتیسانم و روند هرب ندا عب وص هکر دیعج كن هعبات (عباونلا) رددآ عضومر هدهندم (عبان) ردیبمامضوم

۰ 
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 عن و و »*عقماب بارش وه+لثلا هنمو هدنن ز و سافا رولک ع مما یمج وندها نالو | وصهدراغاط هکر د هنسانعم

 مارکت هر هظع روما ردق هصلوا لصا و هن دا مم یاصقا ردکعد ردمدآ را وص ندر قوجرددرا و هدهلبئاونع

 دمدآ رب یو رد روک ذم هدنسهدام عق مقن ییصف زوللوا برض هدنفح هسک ندا باکتراو تدواعم رار 9

 نول هدنزو لاعتفا ( عاقتمالا) هیر ee ءان ىلع "یشپ عقم لاق ردهنسانعم ا اغاز تتر

 نزح نم هنول ریغت اذا لوهحا ءان ىلع لجرلا عقتما لاقب رونل وا ريبعت كم زکب هکردهنسانعم قلوا ربفت
 هب رش یا هما عارض یفام لیصفلا عقتما لاق ردهنسانعم ۰ كما یتسهلجج كدوس نالوا هد هم یرواب و عزفوا
 ريما (عیللا) ردبا الها و روهظ هد شوک مود هکر دعا دردرب هدنزرط هبصح هدننزو ردیح (عقیلا) عجا

 د وخان روند هضرا زودب ود قارا یشر ندنشابرب دوخابنایل وا یرا تابارلصادوخاب هب هعسا و ضراهدنزو

 هرکصندکدتکهج رادقمرب رول وا ردقیوب مدآ رب یکل ردهکروندهرب هحنوزوا قجهراط هدنزرط قاقوس لوش
 ردنار وهظ هدقلا را یکی حا دن زدهکرول وا هدض رانوتم و هدار هصزود ضمیر والثمو راقیچ هزودهن تولپسک |

 ةعيرس یاعیلم سرفو ةقان لا روند هغارسق 2 رکو و روند هقانلرک وب عیلمو هدننزو بتک ر واکملم یعچچ |

 نوزوا و روندهغارسق ل رکو و هن هقان | رکو خدو هدننزوردیح (علیلا) زمسفیرعت فرح ردیجما كقر طرب وا

 ل” رخه یا علیم لجر لاق روند همدآ نالوا ردبا تکرح > اکی و کب وا اعتاد بولوا لار عیطلاپو روند همدآ |

 روند هناباب لوچ قالبچ ندنعنف توا هدننز و باح ( عال ۱ ریش رعت فرح ردیهسا هقانر و اذکهو اذکه

 رشد وار یقرصنمرغاضعب و هدنزو باح * وهدنن ز و ماطق (عالم) ا تابنالةزامفمیا عالمیف | وذخا لا ق

 كضرا یراکدد عالم یران آی مع رار د عالم باقع مه تدواهکهت ردفاضم اک |باقع هدنریبعت عالم باقعردیعمآ |

 + ءاقنعلا ه تراط * ردکعدرلیدل وا راتفرکه یناعتآ تافآو یناهک ان ثداوح دارم هکر دشلنا الها بوپاق یناقع |

 عالم ةمداق باقع س ردشملوا فاضم هنتفص ردندنفص و كناقع یظفل عالم صعبلا دنع و رد رق هنلثم |

 واش وم هدنشزاف هکر لیشوق قليچ ییعی بیقع عالم تاج لوق یلع ردکعد 7 فعل رس OA هدن رب دقت |

 صوصخ ر هلئوکس كمالو یت كم علما عالم باتع هنک القا شعب یلاراط لاقب ساسالاف لاق ررید 1

 علم هبلع مهلاق ردذوخآمندین 1یانعمو و یکه دحاو د رونل وا قالطا هتعاج نالواهرزواقافتا وه هدننک ۱

 اعلم اش علم لا نیا ینو ندنفرط ینویب ینویق زول وا ردصم علمو ةوادعلاب هیلع اوهم اذادحا و
 یراکدد قنع دوخاب كج ک دام رس هود هل رسک كنهزمه (عالمالا) اهقنع لبقنم م اهضطس اذا ثلاثا بایلانم

 اتهقنع هع رس وه وا ةع رسم ترم اذا ةفاشلا تعلما لاق رد هنسانعم كا تع ریس داد

 هدننزو لاعتفا ( عالتمالا ) ردموس رم هلبا علم نالوا یئالث رلادنعم و دساباو هد هان هکر د مجرما
 ردهنسانعم كمزو ندنفرط یو یویق شفلزغو و تعلما ییعع ةفا_لا تلعتما لاق ردهنسانعم عالما

 هسلتخا اذا “ىلا علتما لاقب ردهنسانعم قلآ بوپاق یی هنس رب و اهقنع لبقنم ايس ادا ةاشلا علتما لاق

 اعنم"یثلا هعنم لاق ردیلباقم iiy هکر دهنسانعم كلیا غیرد ینهنس رب هات یک نون و یعقف كيم (منلا) |

 "فک اذا هعنم لاق ردهنسانعم قمردروط وږکو قمواصند هنسنر یهینکر بو هاطعا "دض ثلاثلا بابلانم

 ردهنسانعم كما غیرد دوب (منقا) رولک عونم یعجهنسانعم ناطرس روند میکنی منو وه عتا

 دنمو هلناصفر واکهعنءیعج كعنام ردرالعاف ےس اهدننزوروبص (عونملا)و(معاتملا)و( منا ا) هعنم عع هعنم لاق |

 یماح یتتلود هزوح و تکو شو ع نالف ینعب هتربشع نم هعنع نم هعم یا ن نکسیو ةکرح ةعنم ورع وه لاق |

 رول وا جد ردصم یک همظع و هفنا و ردیعج كعنام هعنم هدارو ردکعد ردمدآ یحاص تریشعو تاقلعتم |

 جزم» رول وا كمد یحاص تّوفوروز عفاد یراندب اد دید E ردصمهن هکرلردنا ناکساینوت راضعب و

 ديرب نم عنع ا مهرصشو مهط وح و هتعاط لها نع عنع یذلاوه ةياهنلایف لاق ردندانسح ءامسا نام کرد

 اولا لااا "یجنم لجر لاق رون د همدآ ندا لکا نی هلتبس یاب( "عناد ربام هیطعب و درام هقلخنم
 | ماطق (عانم) روند هکلیا تعارف بوروط ورک نده ردعما هتسانعم عانتما هدد ژو ئز ینا

 ىس ەلىبق یط و عنمایا عانم لوقت ی ک یغیدل وا هنسانعم لزنا لازن رد هنسانعم عنما رد را لعف مسا هدنزو |

 لیذه هلق كم (ةعانملا) رارد نایان هال یکیا عقاو هدنآو ردیعسا كنه كسکو رب هدغاط رب هدندرو |

 ندنفلپرص یتعی قلوا عینم هعانم ارز رداع هللا ردصم هکردیدآ كخالب رب دوخاب هدلب رب هدندرو یسهلسق |

 هدننزو ريما (مینلا اعبنمراص اذا سماحلا بابلا نم ةعانف نصلا و نالف عنم لاقب ردهنسانعم قلوا زعت را لا ۱
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 لاق رد هنسانعم قلآ بوروپس بولیس نعوم كنهنسنر هدننزو لعفت (عظقلا) 4 ءاور اذا مسدلاب دلا
 r اذا لظلا عظمت لاش ردهنسانعم قملوا عبات | هسرولیکچ هتم هن هکل وکو هلک هست اذا اندنعام عظم

 نع رخت اذا یعرلا یف عظمت لاق رد هنسانعم كا رحأت ندنماکنهو تقو كشيار و عضوه ىلا عضوم نم

 هلك ك نبع و كم (عم) هتي یا مالکلا ةعظم تیدا لوقت روند هنسهیش زوس هدننزو هفرغ (ةعظملا]) هنق و

 راضعب و رایدلکه جرار و هج هل عب اعم اۇاج لاق رولوا نّونم هجهاکو رونل وا ناکسا یتیع اضب و ردعما
 ردع وض وم هنسانعم كلام هرخآ "یشرب ییهشرب هکرد هلک ر هدندنع راضعب وردنده راج فورح یس هلک عم هدندنع

 كنس هلک عم هروکه نایب هد راصب كفل ؤم + ردعوضوم هنسانعم تبحاصم ضعبلا دنع و رديظفل اعم هل ونت ىلصا

 یلوا نک اسكننیع و ردیلوق "یرمسلان دمو هکردا تلالد هننیعسا یسلوا ل ر نکیا ك رم یلبقام یرخآ

 لاصتسا قرهلوا فاضم « یرخا هک و ردشلبا لج هترورض هن وبیس نکل ردتفل كنس هلدبق هع رو من

 هلیسیدنک نوچکنآ هنسانعم ماقا عضوم یسیرب ردبا تلالد هانعم جوا و بولوا فرظ هدنروصو زونلوا
 یسیمنج وا یک صعلا عم كنثج ردا تلالد هعاقجا نامز یسیعنکیا هک مکعم لاو 9عوحترونلوارابخا ندناوذ
 لامعتسا هنسانعم اعیج یظفل اعم هلت ون و هنسانعم مهدنع نم نسربد م وقلا عم نم تمج رول وا هنسانعم دنع

 | هددحا و تفو تیشح هدنلوق اعیجن اواح هکیدد ریضعب و رول وا لاح هکهنسانعم اعیج نسرد اعم انک رونل وا
 | رولوا نوچ ا هصاخ تبحاصم هکرول وا صتخم هدحا و ثق و هدنل وق اعم اواح نکل ردلقح یغل وا هدنینق و دوخاب

 اعم امه رول وا هدناکم عاقجاو ردا اضتقا یتسانعم عاقجا یسهلک عم هکیدید هدنادرفم بغار هکر ید حراشو

 قالطا ځا هردارب یکیا الثم هکیک ناشاضتم رول واهدننهج انعم دوخاب یک اعم ادل و رولوا هدنامز و یکرادلایف

 فاضم هکر دا اضتقا یتسانعم ترصن اضعب و یکی لوق ولعلا یف امامه رول وا هد هبترو فرش دوخاب یکی غیدنل وا

 مهدنع نم یاموقلا عم نم ءاج لاقب رول وا هنسانعم دنع و »یهتنا یک انعم هللا نآ رول وا روصنم هلک یغیدل وا

 رد وقم یتتهج ییا عا یلوخد كن ونت نکل یدنلوا فالتخا هدنبارعاو ءان هچرکو ردرورح هللا نم هداروب و

 | اذا لوالابابلا نم اعم حلا عم لاق ردهنسانعم كع را هلد دشت كنیعو ىح كم ( عملا) یک یسک انیح

 | لغلوا هفرصتمو هردم عقح و ولکن ربد یلاوحاو ط وبضمیشیا هکر وند هتر وع لوش هدننزو دفدف (عملا) باذ
 ایش اهلام نم ادحا یطعت ال امت اهرما ناک اذا عمم اما لاقب هلوا زمتارچص هتسنر اعطق ندنلام ه هسکرب

 هدنتیشع حاصمو روما و ةدق وتم ةيكد یا عمم ةأرما لا روند هنوتاخ كالاچ نهذشت آو انادو كرز تیاغب و
 ربص وذیا عم وذوه لاق روند هکلیا یعس بوشرود هلمادقاو سفن بصن امن اد بول وا هرز وا تابلوربص

 ره هک ابوک هلوا اپمه هبناح نالوابلاغ ام اد هکروند ه هسک لوش هدننز و "یدفدف (یعملا) ةلوا نمو رومالا ىلع
 | 4 ها لوش و بلغ نم عم ناکاذا عمم لجر لاقب رونل وا فرصت و ذخا ندنلوق كعمانا ه هسک نالوا بلاغ

 ۱ ۱ مهرد هن وکرب هدفلس | رهاظ عمعم هلع بک ناکاذا"یهمعم مهرد لاق هلوا 2 یسهلک عم عم هدن آ هکر وند

 | فيصلا ناعمعم ف ءاح لاق روند هکلیسا كب هلتبسن یاب ( یتاعمعلا ) و هلیصف رای (ناعمعلا) ردصوصخت
 را ددش یا ةيناعممو ةناعمم ةلبل و یناعمعو ناعم موب لاق روند هب یسا كن و هّرح ةدش یا هیناعمم و

 عم تععم لوقت روند + یدرتاج ندا روهظ نکران یسهلوقمقلت واو قلزاس قرح هدننزو هلزز (ةعملا)

 رفسوریس هدکلیسا كن و رونل وا لامعتسا قرهلواردصمو قرهلوا هاکحوب و هتوصیا هو و بصقلا ف قبرطا
 لا ردهنسانعم كلشيا هلا هلع یشیارب و را ةدشیفیا ناعمعما یف اوراساذا لوقلا عمه لاقس ردهنسانعم كلتا

 هدزعاسل راردا مالک و شح راضعب هکر د هنسانعكلتوس قوچ ییظفل عم هدمالک یانا و لع یف لع اذا لجر لا عمم

 هنسسانعم هتاقمو ه راحو عم لوق نم کا اذا لجرلا عمم لاق یک یراکدید الثمو نالفو هتسن ك راضعب
 علاق ردهنسانعم قمرص بووص ییزو رب بوغاب رولو اولتاق اذا لوقلا عمه لاق ردلتسم

 قالطا هعباقوو روما ماظع و نتفو بورح هلي كي ( عماعلا) اهرشقف هبلح اذا ضرالا ىلع رطلا ءاعسا

 تیبصع و تريغو ملاظتو موجو لیم هرزوا یرب یرب كسانو ماظعو نتفو بورح یا عماعم مهنیب لا ونلوا
 ضعب ىلع سالا ضعب ليم یا عماعلا یف مهتکرت لاق روند هنتالاح یراب ّرص و عهج كولب كولب هلام
 ثیدلا هنمو ةياهنلا ىف لاق ردذوخأم ندران ٌةعم* رانعموب ةيبصعلا عوقول ابازخا مهب رم و مهلاتو
 عقن (عنلا) لاتقلا ىف داو برطا ةدش یهو هک عماعلاو راقلاو لیاملا مهن نوکی یتح یتما كلهت ال ۶
 عقن عقمو ادیدش اب رش همش اذا ثلاثلا بابلا نم اعقم بارشلا عقم لاق ردهنسانعم كمح ا هلئدش هدننزو

 ) هکر دهنسانعم (



٩۱۷۳ F-هد  

 اا هت وا یرب غیر وف راوط و عل اذا ثلاثلا بابلانم اعصم قربلا عصم لاق ردهنسانعم ققاچ كشت |
 دوخاب قمروا هلبجاقاب لق ییهسکرب و هن تبرض و هتک "رح اذا امندب ةبادلا تعصم لاق ردهنسانعم قمروا

 تاب رض ه رضوا واوا فیسلاپ ه رضاذا ان الف عصم لاق ردهنسانعم قمروا هعفد ترداب و چ وا هاب هاب

 قمرقج بومنغاص یعسق شوق كلذک كمرویلاص هدرب ندننراق یتفجوچ یراق ناروغوط و اعبراوا امال ةلبلق
 یشا نداصاقنو هلحم د وخاب ندنفوخ هکر و هایمر اذا هقرذب راطلاعصمو دلولاب ة أ رلا تعصم لاقت رد هنسانعم

 قرف نم هقبس اذا هبقع ىلع ریس) لجرلا عصم لاقت ردهنسانعم كمر وبلاص یغوط هنسهک واو هنعاح نامه

 رد هنسانعم كمترکس هلتدش قرهدانن وا بوق هوا یر یتغیر وق لوق ىلع كلتا روم هلتعرس هباد و ةلحموا

 بهذ اذا سرفلا عصم لا ردهنسان د كز و هبنحاک رج اد دش اودع ادعوا عرس اداهرورم سره

 | یدوسو ةلحوا قرف نم لاز اذا هداؤف عصم لاق ردهنسانعم قمان وا ندنرب كرو یشان ندهلحاب ندوقروقو |

 اپ ادا ةقانلا عرض عصم لاق ردهنسانعم قم راچوص قوغوص هنسهع كن هان نوجا كما بولاغوچ

 هل اذا لیلف ءاع ضوحا عصم لاق ردهنسانعم قعالصا بو رس وص هج رادقمر هنا كضوح و درابلا ءالابا

 دو هلیرمسک كن هزم (عاصمالا رک ذیس اکر وند هب هسک رهام هدقلاچ ملق رول وا فص و عصمو هنو

 الا .تاضتا لا رد هنسانعم قمرقج ىع“ ة شوقو كلا واترب هرشط هلی دنقص ندن راق نغج وج تروع |

 اذا € وعلا عصما لاق ردهنسانعم كءهرولب یثع كجاغا یرلکدید چ وعو هایمر اذا هقرذب را واهدلوپ

 كمدرب و مهلبا نابلا تبهذ اذا موقلا عصما لاقي ردهنسانعم نرلکچ یدوسكن را هود كموق و هعصم
 ردهنسانعم كقک هفرط رب هدننزو لاعتفا (عاصتمالا) رقا اذا هقح هل عصما لاش ردهنسانعم كلغا رارقا ی

 عصم لاق ردهنسانعم قاف فولک یدوس كن هقا هدنز و دوعق (عوصلا) بهذ ره يا ۳

 درنلا عصم لاق ردهنسانعم تویلاق یرتاو میم قانا راسودر كلذک یل و اذا اموصم ةقانلا ن

 لاعقا } عاصمنالا ر تهذا ضرالاق جو لاق ردهنسانعم كلبا ا تحایس وربس و ىل و رو تبهذ اذا را ی

Eعصع 1 لاش و بهذ اذا سرفلا حصع الاش ر ,د هنسانعم ( رک هدننزو  Eیتغالوف كشاو بهذ |  
 لق یک صم نانل و ارکذ هدننزو فتک (عصلا) هبذا "ص اذاراخا مصغا لاقي دینی قمروط بوکید

 مش وا د دش وا فیسااب براض یا عتعم و اک لحر لاش روند همدآ ناين وا هلا و هلا یار در دوس هد نالو 9 يبل حد دم 2 9 همدا دیدش و ز وا دوخان روسد همدآ نزغب : رهام هدقلاچ | 1

 E رود دمدآ ی RS ېک ناشوط هدننز و رویص (عوسنا) یار باو

 ماد E NEE زا ES ی سام الات روند هوش نا

 هدننز و هفض (فعصلا) و هدننز و هزه €( فعصلا الریغتم یا عصام "یش د لاق روند هبهنسن شلزو و قار یا

 هشوق لشپ هلوکر و هدننزو لفق رولک عصمو هدننزو دز رو جیم یجج روند هنشم كرجش مان جوع

 ق: وطر اغا شلسک هدننزو لیعفت ( عیصقلا) روند هنس وق هحرس كکرا هدنز و درس (مصلا) زر

 یش « رنشق للع کرک اذا بیضقلا یه لاق ردهنسانعم قم وق هشنوک هلبغوبق نوجا قمردنیس بولیکح | اب

 لاق ردهنسانعم قعناغواو كعترود ولفرط یکیا هلتقو كنج هدننزو لعافت «عصاقلا) هطیل بلع فک |

 | لاش زد هن سانعم كما ڭكنح قر هشب راح لق هد ز و هلعافم ( ةعصامما و | وطاعت اذا برا قاوعص ۲

 قلوا ددان تودیک هفرطرپ هدننزو عوجر (عوطلا) و هدننزو عطق ( عطلا ) اودلاجو اولتاق اذا اوعصام ۱

 هل راج وا راشید كوا ییهنسنرب و دجوب اف بهذ اذا ثلاثلا بابلا نم اعطم لجرلا مطم لاق ردهنسأت

 عطان ( عطالا ) نانسالا مّدقم نم اهيلي امو هایاثو هغ ىن داب هلکا اذا "یشلا عطم لاقب ردهنسانعم كق
Eهثدح ( ةعطمل اإ صلاخ یا عطان عطام ضا لاقت روند هب هنن قا نالوا قاز لات هکر د هنسانع ۱  

 ةغطع ةا لاق هلوا ردا نالیس اورق نە لزا قا ى هکر وند هب هقان لوف

 و شیر اک ها وکم كنة یاظ و ىف كوم (عغلا) اهل وذنتو اهدا ب تا لا ۱ 8

 ثلاثلا باسبلا |نم اعظم هریغو رتولا عظم لاقب رد هنسانعم كقلزود یک شف هرهم بود روق یه
 كمریدج هغاب ییس هلوقم نوک و شباق و رد هنسانعم عیصع و رد هنسانعم عظم (عیظقلا إل د

 س لاق رد هنتسانعم قمردن اق هښل ورح ید رو نه دلا هات ادا مد الا شا لاق زد هن اتم

 (۸) * ی *



e ۱۷۲ e 

 هعا رم هل رسک كن هزم (عارمالاژ الکا اذا سماملاو عبارا و شل الا بابلا نم ةعا معمو ع رمو یداولاعرم

 | یدنلرباچ یسهردكنآ ینعب » هبلح ینجا و ها و عرما + لثلاهنم و عررم یتعع یداولا عرما لاقب ردهنسانعم

 یحاصناماسو تور بولوا نا وارف یلامو لاح كمدارب لثموب یدشلش هکلرد بولافوچی وایرلکدید تلحو

 ول ریاچیرب ربو هنمژک | اذا نهدلاب هسأر عرمالاق ردهنسانعم كمروس غابقوچ هشاب و رونل وا برض هدقدل وا ۱
 * لزا تعا ۴ لثلا هنم و اعد ر هاصا اذا یداولا نالف عرما لاق ردهنسانعم قماغوا هر ولراج و قلو

 لوا منتمو فرصتم نامه لدل وا لئات هکدوصقم و دارم رون نع لثم ها لوزت نامه كدلور ولراچ ولتوا یتمی

 عما لا رد هنتسانعمكلنا لوبتدوخاب كمروس یکرو ندنفوخ طرف كنهسکرب عاا و رول وا دارا هدنماعم |

 هع وما ضرا لاق روندهر رازغ ممول وصولت وا هدننزو هکوصضا (ةع ورمالا) فوخ ه یمراذا هلو وا هطاغب

 بابلانم اع رم نهدلاب هسأر عرم لاق ردهنسانعم كمردج هغای یشاب خدو هدننزو عرف (عرلا) ةبصخ یا

 ۱ ولت وا هدننزو فتک (عرلا) هلحر اذا هرعش حس لاق ردهنسانعم قمارط یلاقتص و حاصو هم 2 اذآ ثلاثلا

 هکر دن رد نطبرب (هعرام) بصللا یا عرملا بلطي ناکاذا عرم لجر لاق روند همدآ نالوا هدنبلط ر ولوص
 .هفغ (فعرلا# و هدننزو هزهش (ةعرلا) هل. كو یدبا رول وا قالطا عراوم دناعاخ یدآ ثالم هدننف و

 هدنن زو هف ض (هعرعور) هل رسک ك چ" ردناعم و هدننزو فرغ ردع رم یعچج ردندآ شوقر هیبش هجا رد هدنزو
 قماراقللو قلزوجوا دوخای كمك هتمس ر هلتعرسهدنن زو لعفت(ع قلا )ر ون د هنغای لوط هدننز وباتک(عارما)و

 ردهنسانعم قمان وا توا كنور ندبضغ كمدا رو عرملا بلط وا عرسا اذا لحرا عرف لا ردهنسانعم

۱ 
۱ 
۱ 

 ] دالبلا ىف عرغآ لاقت ردهنسانعم كلثا تحایسو ریس هدننزو لاعفنا ( عارمنالا ) عمرت اذا هفنا عزم لاقت
 ۱ | دکي هکمترکس بویلشو زونه یکع رو لوق ىلع كمك هاتعرس هلن اه (فعزلازوو هدننز وعزا (عزلا ژبهذاذا

 | هعیاصاب هشفن اذا نطقلا عزم لاقب ردهنسانعم كمد یعوع هلقمرپ و فیفا ودعلا وا یشلا رخآو ودعلا ۱
 ۱ عزم لاق رد هنسانعم قیرفت و هع ییعع نطقلا عزم لاق ردهنسانعم كد یوم لقمر جدو (عیرقلا)

 ۱ هب ی رک دننز ودادش(عا لا ) مامن یا "عنهم لج ر لاق رونل وا قالطا ه ی وق هدننز و "یع مع ("یعزلار) هق رفاذا

 | هتطاقس یا "یشلا ةعازم لاق روند هنسیدنکو د نشود هرب كنهنسن ر هدننزو همام (ةعازملا) یکذفنق روند

 | عت ك هکر ون د هنس هکت تا نالی وق وا هنسهلوقمنیهاش و ناغ وط دوخاب هنس هچ راب تا هر سسک و یعط كی( ةع زلال
 | ءوس ملا رب و یزابلا اهب یرضی ةمحلاو هنم ةقسلا وا ةعطقلا یهو ةعم یزابلا ملا لاش رونل وا

 جوارب هلی رسک كم (ةعزم ال روند هنسهچراب یغاب لوط دوخاب روند هب هیقب شلاق ندنغاپ شیورچ و روند
 1 اظیغ عزت وه لاق هنمو ردهنسانعم كل وه رابه راب هدنن زو لعفت(ع لار ون د هغ وم هچلکر ب تال ذکر ون دهنوتشوق ۱

 ] ردیعما لالا میر روند هتلی زار وب هل رسک كم (عسلا)) هومسقا اذاءوع رم لاقب رد هنسانعمكاعش وب وعطقت یا

 | یس لجر لاق هلوا الاوت تیاغب هدکع روو بویرو قوچ هکروند ه هسک هدنور هلیصف كيم (یعسلا)
 لا ردهنسانعمقماق ییهنسنرب هلینوکس كنەجم نیشو یصف كيم (عشلا) هيلع "یوتلا ریسلا ریثکلا یا
 الهس اري راس اذا لجرلا عشم لاق ردهنسانعم كعروب های هاو هسلخ اذا ثلاثلا بابلا نم اعشم هعشم
 ردهنسانعم كفتچ هنسن لروک یسهلوقم رایخ و هعزم اذا نطقلا عشم لا ردهنسانعم كمتد قوم هلقمو و

 | كمردکو چ ینل وباب قمردنآ یتمو اهبلح اذا منغلا عشم لا ردهنسانعم قناص نویقو هغضم اذا ءاثقلا عشم لاق
 عشم لاق ردهنسانعم كک ود یهسک رب هلا هنس ر و ه یهر اذا هلوس وا هنع عشم لاق رد هنس انعم

 | بثذ لاق روند هصحت تسد بت و رهام هدقلیحماق هدننز و روبص (عوشملا هب هب رض اذا هربغ و لبطاب االف

 | (میثقلا) روند هنس هچلک قوم شلدد هدننزو هنیفس (فعیشلا) و هلب رسک ك ي (ةعشملا) سالخ یا عوشم
 هدنن زو لعفت ( عقل و اهیفام "لک لک | اذا ةعصقلا عشم لا ردهنسانعم كم یروپس یماعط نالوا هدباق

 لاق ردهنسانعم كلا اصتسا هلشاط ةصاخ لوق ىلع كما هلازا ندیدنک ی رادو ثول هلا اصتلسا هکر
 هدنس هغ را وط هدننز و لاعتفا (عاشتمالا) ةصاخ ةرادطابءاصتسالاوه وا هسفن نع ىذالا لازا اذا لجر لا عشم

 رد هنسانعم قماقو هلکه ذخا اذا عرضلاینام عشتما لاق ردهنسانعم قل آبوغاص ینعومج دوس نالوا
 كلياذخا و اعم هلساذا فيسلا عشتما لاقي ردهنسانعم قمريص ق كياچ وتسجو هسلخا اذا ه و عشتما لا
 هلي وكس كداصو ىحف كيم (عصملا) تدجو ام هنم ذخ ىا كلل عشمام نالف نم عشتما لاق ردهنبسانعم

 إً لواوهوا عرسا اذا ثلاثلا بابلا نم ةع مو اعم ريعبلا عزم لاقت ردهنسانعم كمتر كس هجفيفخ دوخاب قلشاب

Ek ۱ 



 ندنتقوو عا ذم لظ لاق هنمو تبث الو رودبیا عا ذموه لاق روډ ه هسک نالوا هرزوا مئادریسو رودتویلوا ۱ ۱

 ی ۱۷۱ و

 لاق رد هنسانعم قلوا یغتسمندهنسنر و همابش یهتن نا یلاءاشنا وهاشنا یااذکب هللا هعتما نول و هنم و رد هنسانعم
 كم (ماعللا )و هلیصف كن هثلثمیا و كي( عثم ) متماذا هلاع عتما لاق رد هنسانعم كفل هداف و یتغتسا اذا هنع عتما
 نالواباوص ردیسهطقس سراف نا هریخا تغل دوخاب روند هشب ورو دب و نیکرچ ص وصخ هنا وف هل رسک

 نیکرچ هرزوا روک ذم هجو تروع رولوا ردصم عثمو صف ةيدشم ىا ءاعثمو عثم اهل لاق ردقا وا عثم نیمه
 ةيثم یشم اذا لّوالا و ثلاثلا و عبارلا بابلا نم اعثم تعثمو ةأرلا تعثم لاق ردهنسانعم كم روب هلشیورو

 هکر وند هام رخ شلو رغو هاد وسهدننز وریما (عیجا) رون ده الترمص ایلام كازو درت (ءاعنلا) حبق

 روند هدوس نالیګا هن رزوا هرکصندکدلیا لکا ییامرخو نیلب نحر وهو عیحا اواک | لاق ردندماعط

 روند هنادان و لهاح ورود همدآ نیتشاشو قجانالوا زلربآ ندر یفیدروت وا هلرصف و یرسک كم (مها)

 هدنن زودف غ( ةع ال لها ااذکو هناکمنم ح ربیدکیرل سلجاذا قجایاةعح یهو مجموه لاق ردهعحم شنۇم

 (فعحا لو هدننزو هزمه ( ةعحملا إل روند هتروع نادانو روند همدآ قحا نایلرآ ندنرب جد و

 هدننزو عح“ ( عجل اإل ةنجام یا ةعحو ةعحجم ةأرما لاق روند هتروع نالوا هناسلاباال هدننزو هع

 سماحملا بابلا نم ةعاح و امحت محو لجرلا عح لا ردهنسانعم قمل وا هتايلاباال هدننز و هعانق (تعاما)وا ۱

 كما لکا هج هل هلا دوسینأم رخ یروق هعج و محو ردهرز وا شّوشم شن یببلرت ها ردصم نم اذا تلاثلا و 1

 لک !اداثلاثلا بابلا نم هعحم و اعم لجرلا عج لاق رد هنسانعم كهګا وص هنرزو | امرخ لوق ىلع ردهنسانعم | ۱ 1
 لاق وداع 0 جدو داو لعق (جقار 4 هیلع برشو را لک اوا اعم ناب سپایلا را ۲ |

 دن و امر تب یا دم 7 لاق روک 4 روع و ید سام ا

 هنامر (هعاحا) نیعطل اولا مقیقر وسح وه واعاح انلک | لوقت روید هنحال و و هنسابروج نوا هحروط |
۱9 

 سو داف لقب امد هلی كم نون اک رح نوری زن هلا روط ناب ۱ 3 ت 3

 لاق روک زر وضو (تعجالا) E رک )ودا (تعاملا ر ریا ا لکا 1

 لاق ردهنسانعم كمروجما دوس هللا باق دیک کم ود هلی رسک كنهزمه (عاحمالاا) ةيناز یا ةعجام ةأر 9

 شحم هال اله رب یرب هدننز ا لو هدننز ولعافت (عجاقلا) ءانالا نم نالا هاقساذا ليصفلا حال

 (ذعدلااتفارتو انجامت یا اعجام و اهجامت لاق نوسلوا یلعف رک و یلوق رک ردهنسانعم كلا هل ماعم ناذهو

Eهدننز ولفیص (عدیلارولیجماوص هکنآ یکه رشم هکر وند هن زوج ناتسدنه فوق شا راقیجیجاهدننز و هزج |  
 قرش( یعدملا)ر ددا نصح رب هدنع هدننز وبنع (عدم) رد دآ عض ومرب (نامدیم روند هنغلاب ب زکدهدرخ عونرب ۱ 3

 هوعدوب دوخاب ردلیجرات فوق یجما هکر د وسنم ه هعدم روند ه هسک مهتمو حودقم هدنصوصخ ېسن هو ۱

 لجر لاش رو وا ناز یم هکردی بم هتغل ناب د هیعد هدنظفل ه وعد لوقو روند هناعدا نالوا هدیسن هکر دندنظفل 8

 بویلب وسیتی زار كلربخ و مالکر هاه( ةعذملا) و هلین وکس كن هه لاذ و یصف كي ( ع ذم ا هبسن ین مهنهیا 7 يعدم ا
 یی او واجب eS NEREYE O رد هنسام كاا مک

iلابا تافعش یف نويعلا ت تعذم لاق ا قفآ رروص ندردعشچ نالوا ای ما و فلح اذا نیما  
 بول وا تقبعحو ءافوو بآ ذک یا عاد ذم لحر لاق روند ه یحالیهدننز و ناب (عا لا تا اذآ ۱

Eظفح ال و هلءاف وال یا عا د ذم وه لاق رونده هسک نایلوا یب یخ تیافر د عیملنو تریغ هناباغ هدسک ر وا  
 یرارقتساو تابث الصا و ملا تکیال یا عا ڌم لجر لاق روند دمدآ نال وا زافاص رسو بیغلاب ادحا | 1 0

 (یعذم) هنیح لبق هلو وا همنملسرب ناکاذا عا ذم لجر لا روند همدآ نال وا ردنا لوب دوخاب ندا لازنا م2م | 1

 راغ مولوص ولت وا هل رسک كيم (عارملا )و هدننزوریما (عیرلا) دد دآوص ر هدندرورفعج یبهدننزو یرکذ
 لاق ردهنسانعم قلوا رازغ رم ول وص ولتوا رب رب هدننز و هعانق (فعارلاو رولکع | ما وعرما ییجروند هر



 بک ۱۷۰ رس

 | یرقوبیرقوب بارس ندوشرقو ةياغل غلبو لجترتوا ربک الا یصضلادنعوه و هتاغ رخآ غلباذا یصضلا عنم لاقت
 || لاق ردلمعتسم هنسانعم قلوا ددشو کحم یکو كياو عفترا اذا بارسلا عتم لاق ردلمعتسم هنسانعم قوقاق

 كایاثلد موج و هنرج تذتشااذا ذیبنلا عتم لاقب رد هنسانعم قمرازق كب بارشو "دتشا اذا لبطا عتم

 یحصف كوم (عنلا) فرظ اذا لجرلا عتم لاقب ردهنسانعم قلوا فی رظو داج اذا لجرلا عتم لاق ردهنسانعم

 | كمروتوکب ول |یهنسفرب هلیفرح ءابو هبذاک اذااعتهواعتمنالف عتملاق رد هنسانعم كلتا هبذاکم هلا هسکر  هلیعطو
 لا رد هنسانعم قمل وا فیرظهسکرب هدنز و عانق (ذعاتلا) هب بهذ اذا *یشلاب عتم لاق ردلمعتسم هنرمانعم

 | ردهنسانعم كقليا یبهنسنرب ید وب یک عتم هلبع كيم (ةعتملا) فرظ اذآسمامنا بابلا نم ةعاتم لجرلا عتم
 رول وایساندنسانعم میت هلرسک و یعص كم هعتمو هب بهذ اذا ثلاثلا بابلانم ةعتم و اعتم "یشلاب عتم لاق

 | ردروکذم هدهتفع هکد عتم و مسنمیا هعتمهلام لاقب یکی ظفلعاتم روند هکمردنلعفن رولوا معاق هنماقم منم یتعی

 هيل یتلیبس هرکصندکدلبا عافتنا و عتم هلکنآ مایا رب بودا جوزت یوتاخ رب ردذوخأم ندنسانعم هداف
 ی هح ہم نب رعت كفل ؤم هکر دح راش + ةعتلا حاکن یعیشلا اهج وز لاق رونل واریبعت هعتمح اکن هکر دتررابعندکلنا

 [ هلئارببعت ضعب ذوخأم ندنظفل عتم یلباقم نیعمو دودعم غلبم هد هنیعم تدم ینوتاخ رب هعتم لصا ارز ردنعضتم

 ر الثم رد راج ضفا ورلانیب هدن اید چالا ردانعمرب یکكليا راصتسا وراحما یتسفن هکر دترابع ندکلیاهدهع رد

 [ اکب هش ورغ نواهدنعض قلوا عفتنم ندنس نوکق رق ل رهیلنا دارا تاریبعت رعشم ی وزت و حاکن هنوتاخ رب هسک

 یشوخنواهرکصند هلهاعم ېک تروعو را نوک رف هلتهج طازتشا وبشا بولوا یضار ځدلوا بو د نسیم رواک
 ردنلاخ رب یک راصنساو راحا هنیعب ردیکب وقار تروع نیزسکلغوس زوسرب راد هدییست وقالطا هلکلیا ملست
 | لام ما بج ومر ههجو هل رک لع ماما هرکصتدقدل وا تصخر نوک وا هدنهسمحریخ ردمارح حاکن ون و
 عت جا دعتم و *یهتنا ردط وسبم هدیهتف بتکی لیصفت رد هقشبندنق وم حاکن هعتموبشا ردشلا ادن هدنابیم رڪ

 نارف محو دارفا مح ردجوا یاونا كجا ز رد رابع ندکلیا مض هرع هج هکرونل وا قالطا هج نالوا هلیهج و
 | ردامج ین كجا رج هکر دکلعا هبل ند رب هج هلا هرع ندناقیمنآ رقم و + ردمولعم دارفا مح» رد هعتم محو

 . ] مارحاهجنزسکلنا لورن هله لوزن هننط وو لها بودنا لیلصو مارحا ههرع ادتنا هدهدحا و هنس عتمت محو
 . ] هدنو ویدلوا ع ورشمهمالسا لها یدیا رزللا هرعهدج ر هشا هد هیلهاج هکرونلوا عفتنم هلا هرعهدنو ردترابعندکلنا

 داری سه غلام یهو ةعتمهلام لا رونلوا قالطا ههشوت و داز ردق كج هدا تیافک هعتم و ردتفل هد هل مسک كم

 ۱ كنوبقو هب هبرقو هب هغوق هعتموهدنن زو بنع رولکعتمو هدننزو درمص رواکتمییج ردزتاح هل رسک ك ی” ید هدنوب

 هکیشقج هنلوا عافتناوعنمت اقلطمو رونلوا قالطا هشاعمو داز هج زآو نوچ راقدلوا عامنا ثعاب ر ونلوا قالطا هنسا
 ] از ندنفصن كنلثمرهم هن وتاخ شفلوا قیلطت ةأرلا ةعتمو ردتغل هل رمسک ك ي٣ دهد ران و یکم اعطو دیص روند

 1 كنو ورونلوا اطعا نوح ا بییطت و رج لباقم هنغیدنل وا شیحوت هلقللطت روند هثبش نانل وا هبطعو هلص

  لوخدلادعب ردبجاو هی لبق لوخ دلا لبق الثم ردتروص ترد یوم هکرد راوینالوا بصسمو تنسو بجاو
 لاق روند ههنسن نوزوا (متاملا) قالطلا دعب هب تلص وام یهو ةعتم ةقلطلا عتم لاقب ردبتسم هیع-لا لبق

 قثرآ تبسن هراس ندنان وزوم ودیجیا عتام وه لاق روند هنن تهبو هنسوبا كنهنسنره و لیوط ېا عت ام*یش
 رون دهب اشک و نیتمووا ومج اروا عفت رعلضافیاعناموهف هونزولاق روند هننالوا ولیتراطضآ دوخاهدایز و
 | تعفتم و هداف هدنن ز و باص( مانا ردیعسا یرارد كن رابانجربطا بعک تام و روند هذين وه ارش ین مرق كبو

 روند هنلآو تادا قج هنللوق و ةعلسیا ریثک عاتم هل لاق روند هشاق قلیتاص و ةعفنمیا عاتمهیف لاق ردهنسانعم

 دک عاتمو ا هضفو بهذ یاد ةیلح ءاغت اول یلاعت هلوق هنمو رد هعتما مج ر ون د هیش ولکر کن الوا عافتنا را دماقلطمو

 ¥ جا رخ اریغ لوح | یا اعاتم یلاعت هلوق هنمو رول وا مسا ندعبتت یک هعتمعاتمو صاص رو ساحن و رفص و دیدح یا
 هلیهج و هعتم هدننزو لعفت ملا » "نهوعفنا یا یاب یدع كلذل و عن عضوم اماتم عضوف اعتع "نهوعتم یا

 تم نعم عتقسا لاقب ردهنسانعم عتمت ( عاتقسالا) ةرملاب يح اذا جالا عتمت لاقي رد هنتسانعم كلعا يح

 عتملاقب رد هن سانعم كمر وهعتم هب ولاخ نانل وا قیلطت( عقلا )عفتنا اذا هلام متقسا لاقب رد هنسانعم كفل ەدنافاو

 هب ابشیهتن نایلا هاشنا و ءاقبا یا اذکب هللا هعتملاش هنمو رد هنسانعم كم دنلهنافو ةعتماهاطعا اذا ةقلطملاةأرملا
 | ج راثلا لاق» ردلمعتس هنسانعم قلقر معمول وط اذا ی شلا عتم لاق ردهنسانعم قمت از و|یداز وا نوز وا ی هنسنراو
 كام ردنل هداف یدو هل رسک ك نزم (ماتمالا) مهراعا انلطایا + نینس ےھانعتمنا تيأرفا ییاعتهلوق هنم و

 ( رددنسانعم )



e ۱۵ B= 

 ردهنسانعم كمن رد دلو هدننرق یسانا و تحدق اهنا لعيل هتعفر اذا اهبنذب ةاشلا تعم ا لاقب ردهنسانعم قمردلاق

 هسلتخا اذا.هيلعو "یشلاب عملا لاق ردهنسانعم قلآ بو اقیب هنسنر واهنطبیف اهدل و ك رح اذا یتنالاتعلا لاش

 كن هنسو نکیا راویراهچراب یکسا هلغل قانا وارف قات وا دارم هکر دهنسانعمقلوا دی قلت وا هچراب هچراب هدر ر و

 تبنلانم ةعل اهيف تراص اذا دالبلا تعلا لاش ردنرابع ندکلیا روهظ هچراب هچراب اناح یو یراهات
 یهنسنر دو هدننزو لعفن( ملتا ژروند هن وق هک نربدلاق ینغیرب وق هلن رل هين لعاف مسا (مللا)و سللا)

 قلواقل هجالافلاخحم هنکنر لصا هدندوج و كنآ (عیل ر هسلتخا اذا "یشلا علت لاق ردهنسانعمقلآ بوباق
 .یصقكمال(نعوللا) هن ول رتاس فلات مش هدسحق نوکینا وهو علت هيف ناک اذا حل سرف لاق رد ةنسانعم

 ةعول هبلق ف لاه. روند هغلقنا نالوا هدک روب ندهضراع یک ض مای هودنا و نزحاب ندقشع هوك ا |
 | یثان ندهضرام راس دوشان قشع رول وا ریه ولو نامه ھوا بح نم لاو بلقلا ف ةقرح یهو ,

  ۱ندل وا بابهدن و ضموآ عزج اذا هعول عولیو عالی لحرا عاللاش ردهتسانعم قلوا هتسخ دوخابقلقا توتات | ۱

 :(عولا) رد رابعندقمرا رف یرلشاب یراهع كنوتاخ هکردهنسانعم هوعل هعول و ردیشاور عاطقلانا یدوروآ
| 

 ان اعولهعولی "بلا هعال لاق رد هنسانعم كلا كان درد و هتسخ بوقاب ینکر و كمدآرب قشع هدننزو عون

 | عولپلجرلاعال لاقت ردهنسانعم قلوا یوخد و صیرح ذوخاب زسربص هدننزو ع وجر عوول و ع ولو هض ما |
 یتکنر هلکمردن وک بوقای یی هنسنرب شنوکع ولو قلنا یس اصیرحوا امزجیا اعیال ناکاذا اعوول و اول
 ردءابلا فوذحم و بولقم ىدا هعث ال یبصا (فعاللا ) هنول تربغ اذا اعول سا هتعال لاق ردهنسانعم قمزو | 1

 یهو هتعئالیااهشعج ىلا دا ول ادعال نانالاش ردرظان هفوص وم قات روند هب هسک قاي کرو ندو رهم آق

 | رد هری یک همس ندنسوقروق ود راغوا هدا یشان ندننبحم طرف هن سیر واب ینعی اعزف یهل و اھناک قلا ۱

 ا ندعو ردهدلب رب هدلبج مانریص هدنم هعاللصا ردهقشب ندنراکددنیپا ندعوب رده رقرب هدنم (دعالندع) | 2

 عطشوخو قا قارقشو نیش هک روند هتروع لوشو رک ذیساکرولوا عج ندنظفل عال هعالو رده رق ر فاضم/
 ةأرمالاق روند هنوتاخ داؤففلاةدددح ولتماهشو هلوا راک هیکچ نکل بودا حازمو غال اماد هللاحر هلغلوا

 ىدا عئال یلصا هدکنوب (عاللا) داوفلا ةددلا ىا ةعال ةأرما لاق و مهنکمال و لاجرلا لزاغت تناک اذا ةعال م

 عزجیامئالیا عالوه لاق روند ه هسک نالوا یوخدو صیرح دوخای ندا ع زفو ع زج بول وا زسربص
 عال عاه لجر لاش روند همدآ زس ربص ققروق عالو عاولا و هعال و نوعال مه و قلا یس صبرح وا ق 3

E(ةعالالا) روند لار نالوا هدنسهم كنوتاخ هدننزو رهوج (ملوبا) مئال لاه لا و عو زج نابچیا  

 (مالالا) دوسایا ریغت اذا ة ًارمل اید عالا لاق ردهنسانعم قلواقتمارق ینول كنسهم كتر وع هل رسک ك نەرم
 (تعیهلاز "مهلا نم قرحا اذا هبلق عاتلا لاه ردهنسانعم قلقا بوناب كروب ندهصغو هودنا هدننزو لاعتفا 1

 | ارشوعب هعیهلو ةلفغیا ةعاهل و ةعيهل هبفهل لاق ردهنسانعم تلفخ هدننزو هعانق (فعاهللاقو هدننزو هغ مش |

 ةرفلا و لسکلا یا ةعيهللا نم قوت لوقت روند هل ساکت و روتفو هکلنکشوا یوم هنارسخ و نېغ هدنصوصخ [
 فتك( مهلا )رد هبیصم رايد “یضاق ندنیثدح ةاقن یعرضحا ةعيهلن هللا دبع ردنداعما هعیهل و نیغبیتح عسلا |
 (یبلللدحا لکی لا لسرتسمیا عهل لجر لاق روند همدآ ندا طاسنا و تفلا و سنا اباحت ی هبا سکره هدننزو
 بویلیوسرازوسنب نم هلفلکتو اعهلناک اذا عبارلا بابلا نم اعهل لج را مهل لاقب رد هنسانعقلو مهلمآر لنت

 هلفلکتهدز وس هدنز و ج رحدن (عیهلتلا ) مالکلا فق دشن یا عهلپ نالف لاق ردهنسانعم كل راهظا تل رون |
 طرفا اذا همالکیف عیهلت لاق رولوا یّدوم هنایذه هکردهنسانعم كا هغلابمو طارقا هدنراهظا قورو شق
 روندهغلقنابنال وا ثداح هکرو هکردیفدامو هدننز و هعول (فعیللاردیدآ عضومرپ هللرسک كمال( عیللا)عتلبتو |

 اناعیل عبلا تعل لوقت ردهنسانعمقل وا لدکت و لولم هلناصف(ناعیللا )هنفرح و هتعولیا عوطا ةعيل هنذخا لاق ق
 عوج ر هرلن آهنەدعب بودیک و رايا ندراهود راس انادلوقیبع ههود نالوا راصوص كاج (عایللا) تره اذا ا

 اهيلا عجرت مث ةشاس لبالا مدقت قلا یهوا شظعلا ةعي رسلایا عایلم ةقان لاق روند ههود نالوا ردا

 ةددش یا عایل مر لاق روند هراک زور ددش هدننزو باتک ( عایللا 9 عایلم لباو ریعب لاقبو | ۱
 لا لصف ا ردندنسانعمدادتما هکر دهنسانعمقمرا و هن زکر م قلشوق ابق زدنوکهدنزو ع وج ر( ع و تملا )) چک ملا لصف زو 1

 هنسسانعم قمراو هنیزکم تیاهن یتقو قلش وق و لاورثا لبق عفترا اذا ثلاثلا بابلانماعوتم راهنلا عتم لاق
 ردلمعتسم هدقل وا نشور هلیلاک زدنوکبولسکو  شنوک لوق ىلع ردنرابع ندنق و نالوا فرمشم هلا وز هکر دلصتسم |



NAهک  

 ۱ با وط ارضا وایمر 4 یعرب یا مالکلاب عقلتن ةيهادیا ةعاَل لج ر لاق هلوا راک هتکن ووکلح و باوجرضاح

 هقلحیصقاب ماکت اذا تاماقل همالک یف لاقت رونید هرازوس نانلیوس ندقلح یاصقا هدننز و تانامتر (تاعالا)
 | هسک یکیا هدننز و هلعافم (ةعقالملا])ريغت اذا لوهحا ءانب ىلع هنول عقتلا لا ردهنسانعم قلزوب نول (عاقتلالا)
 هب ینبلاغ یا هتعقلف مالکلاپ نالفیتعقال لوقت ردلمعتسم هد هبلاغم بابو و ردهنسانعم كلنا هر واح هدقلبا وج سضاح ۱

 1 مکلا) ةشاحف یا ةعقلم ةأرما لاق روند ه یراق یوک دیو هشاخف هدنزو هسنکم (ةعقلم ال هتبلقف یا هتعقلف |

 فرصنهریغهدقدل وا هفرعموب وعکل یوداینینالل و عکلای ءادنلا فب رعلا لوقتورون د هب هام ورف و ےئل هدننز ود رص ۱
 هدقدل وا هفرعموب و رارید دعکل هغارسق و مکل هنآ تارا رابرعو ردل ودعم ندنظفل مکل یتآ یرکذ ارز رولوا

 ردهدنلاثمیراهلکر غ و درصوم هکلب ردلکد لودعم هرز وا یراکد د عاکل هدنفن ۇم یکی کل وا اریز رول وا فرصنم

 هکمرح شیاریو زوسر و قجا یا عکل وه لاقب روند هنادانو قجاو هنسانعم دبع روند هنسنج لوق عکلو
 روند هناط كنآ و هربغال و قطنل هال یا مکل لجر لاقب روند هب هسک ناشیرپ و هه نایلوا یتقایلو تردق

 ساب وریک هساپلاب هند هلنیت ( عکللا) روند ه هسک یلفس ولساب ولریکو روند هغج وچ كچ وکو هنسانعم رهم

 .هعانق هعاكلو مکل و همزل و ه قصل اذا عبارلا بابلانم اكل حولا هيلع مکل لاقب ردهنسانعم كعشلرب بوشالو |

 رجا (مکلالا) ول اذا روبزلا بابلا نم ةعاكل و امك نالف عكل لاقب ردهنتسانعم قلوا سک ان و مث هدننزو

 هبهامورف و سکانو ےئل هلیصف كمالو كی” (نامکللا) و یدنلوا رکذ هکهدننزو درص (عکللا) و هدننزو
 هسیسخ و هی هدننزو ماطق (عاکل) ردص وصخ هنماقم ءادن یظفل نامکلم لوق ىلع ردهناعکلم یینوم روند

 هب هامورف و مشلهدران و هدننزو ریما (عیکللا)و هدننزو روبص (عوکللا) ةي ىا عاکل ةأرما لاق روند هتروع ۱

 ناقیچ هج هلی هلا دل و ناغوط یکی هلي كيم (مک اللال ردتعاججو موقرب هدننزو هلیفس (ةعیکللاون ل روند
 :برقعلا هعکل لا ردهنسانعم ققوص نالیدوخاب برقعهدننز وعنم (عکللا ) رون د هنس هلوقم راد ووصیراص

 ماد وتدل وو ترنشپ و لک اب یا مکلی هتکر ت لوقت رد هنسانعم تمجا بوب و هتعسل ادا شلافلا بابلانم اعکل |

 نب دز هدننزو بارغ (عاکللا) عاضرلایف زہن اذا دلولا عکل لاقن رد هنسانعم قمردشقاق هنسکو ک كنسانا هلیشاپ
 اعل قربلا حل لاقت رد هنسانعم قماردلب هتاف (ناعللا) و هدننز و مج (یللا» ردیعسا یسرف كن دسك مان سایعا

 ه بهذ اذا *یشلاب عللاق رونل وا لامعتسا هنسانعم كقليا ییهنسنرب هلیفرح ءاب و ءاضا اذا ثلاثلا بابلانم اناعلو

 1 یتیرادانق نکراجوا شوفو راشا اذا 3 ع لاق ردلهعتسم هتسانعم كلبا تراشا هلیس هل وقم بوٹ دوخاب هلا لاو

 انعم قم هر شط ندوبفو ام قفح اذا هبحانح رتاطلا م لا ردلهعتسم ا قعان وا تولاص

 | هنشوق لجشوط هدننزو همالع (عامللا) هسلتخا اذا *یثلا عملا لاق ردهنسانعم قلآ بوق ییهنسنر و

 تناک اذا ةعال ةالف لا رونلوا قالطا هنابای ندا ناعل بارسو نوچغيدلوا رب ریت تیاغب رونلوا قالطا

 ۱ | زغل وا قالطا هرکصدکد شکب رود هر قشمو یرلکدد قیهدلقس هدنس هب كفجوح هزانو تمایل اف مل

 هکرونلوا قالطا هکشمُم زسرومب هدننز و عنع علما روند هر قشمو یرلکدد قیهدلشن دو (عمالل) ۱
 هب هسک باذک یغورد هلهیبشت هرلنو رونلوا قالطا هارمم و بلمنا قربلا وه و علل نم عدخا لاق ردادل ۲ یسان
 همدا رکف باهشو نهذ نیشتآو "یکذ تیاغب (یعلملا) و ("یعلالا) و هدننزو عجبا (علالا» رونل وا قالطا
 رونل وا قالطا ههسک یغوردو باذک "یعلتو "یعلاو دقوتم یکذ یا "یو "یعلاو عملا لجر لاق روند
 یک هفلغوترونلوا قالطا هنال او هسا ندانامل هلیف كن همتحن یاب (ممالیلا) باذکیا علو "یعلاوه لاقت
 باتکر واک ع ال یعجج هلوا شتوطزوبهفع روق بورارص هکرونبد هنسهچراب توا لوش هدننزو هفرض (فسللا)
 تعاح لاق رونل وا قالطا هبیتاسنا تعاجج و سبیلاف تذخا هنم ةعطق یا الکل!نم ةعل باصا لاق هدننزو
 هزکجر نالف یروف بوقت وطوص هدلسغ دوخاب هدتسدنآ هدندب هدعرش فرعو » ةعاج یا سانلانم ةعل
 هعم لاق رونلوا قالطا هکلرید ردق كجهدبا قمر دسو عضوم یا ءوضولا اصیل ةعله لاقب رونلوا قالطا

 هناصل تلآ هدننزو ربنم (عللا) ردترابع ندنسمادلراب تنسهمشپ كندب دسجا ةعلو ةغلب یا شیعلانم دم
 (عالالا) هیحانج یا هيعمل باطلا قفخ لاقي ردناعلیسیکیا رونلوا قالطا هندانق كشوف هلتبسانمو روند

 سرفلا عملا لاقب ردهنسانعم قمرارق یرلشاب كنبرل هم هلغلوا بيرق یبلتا لج عضو كنا ويح هلیرسک كنهزمه |
 یتغیربوق نوچما كمردلی یتغیدلاق هبکنوبقشلاق هبکو ناتلخ ا تدوسا و لمحل فرشا اذا ةءوبلل ءابطا و نانالا و

 ( قمردلاق )



e AV Fe 

 ةأرما لاق روند ا نالوا نمادک اب بول واریلد هلیصف كمال (نعللا) نابج ئا عالمل نشر E رزقا

 لوصا هلغل وا ربحا ندیقسوم هک وتو هناوخ هتسب لوش هدننزو همّالع (فعاعللا و تحلم 2 ةفيفع یا ةعل |

 ناخالا فلک ناک اذا عامل برطم لاق هلوا ردا كنهآو هنارت هفلکن قرهلوا تسردان و شاکی یراهزا وآ و |

 لوقت : رد هنسانعم كم د اعلعل دوخاب اعل هب دینک ن شود بوجروس یجایا هدننز و لزازت (علعلتلاو با وص ريغ نم
 قلجا و سسکتاذا "یشلا علعلتلاق رد هنسانعم قغافوا بولیریق هنسنرب و اعلعل وا اعل هل تلق اذا رثاملاب تعلعلت
 كىوکو برطضا و رّوصت اذا ع وا نم علعلت لاش ردهنسانعم كلا بارطضا و شالت بوناي ندشدش
 بارسو اشطع هناسل علدا اذا بلکلا علعلت لاش ردهنسانعم قمول وص بوراقیچ ینلد ندقلزسوص |
 قلوا فیعضو نوز,ندقلبغ روب دوخای نوھ ای الالت ادا بالا علعل لاقي رد سان قاره |
 ثالذک ( یعلتلا ل و هلیسهین لعاف ما (علعلتلا ۶ بعتوا ضم نم فعض اذا لجراا .علعلت لاق ردهنسانعم |

 بولوم هدقدنل وا عفرو ذخا با هنسنرببهلقمرپ هکر وند هاب قاوز لوش یدبا معلم یلصا کس هی لعاف ےس

 روند هنکمتا یراط هدننزو هنیفس (ةعيعللا) عفر اذا دتع ناک اذا علتمو علعلتم لسع لاق هلوا رولیکچ

 لاق ردهنسانعم قمریق یتسهلوقم كيک هدشنزو هلزاز (ةعلعللا) سرواجا بخ یا ةععل | نیا لوقت
 EET علعل لاقب ردهنسانعم قما ردلیا بارس و رسکتف هرتمک اذا علعلتف هوو مظعلا علا

 بواضوا هیدنقص لکوک نددتسنریو نزع اذا | ع وجا نم ا لاق ردهنسانعم قلفا بواب ندقلجا

 لوقىلع ریلکد وخاب هناغرو كجهنتروا هدننز وباتک (عافلا) ره اذا هنم علعل لاقب ردهنسانعم قلوا +

 عافل ف اناک لاق روند هادر نداتس ییرقو ندلب دوخاب روند هنس هلوقم كشودو ردنم شلباب ن

 هب عفت ام یا عافلاهلام لاق رونی هبوتروا یراکدنروب بوتتروا كنجق ناوسن و ءادروا عطن وا« ءاسکوا دف میا
 هنیفس (فعیفللا لو هدننز و هناتک (فعافللا ) روند هننال وا هدنفرط ورايا كس راهم كنهقان و ردیعسا كنءودرب عاف

 كعروا بویرو ه هنسنر هدننرو عفن (عفللا) روند هب هچراپ یراکدلکا نوچ قماز وا هکموکه مو

 بابلا نم اعفل هسأر بیشلا عفل لاقي ردلمعتسم هن سانعم كعزوب یشاب یک وتروا رالبق قآ هلتبسانموب رد هنسانعم
 كع قوچ یماعط و هعفل ییعع هسأر بیشلا عفل لاقي ردهنسانعم عفل هدننزو لیعفت (عيفلتلا) هلت اذا تلاقلا

 نالوا یتاب بور وچ هنسرت یتغج راغط قیزآو یمولوط و لک الا نم رنک | اذا ماعطلا حفل لاق ردلمعتسم + ۱
 مولوط یلاخو اهطسو ىف اهتبطا لعجو املق اذا ةدازملا عفل لاقي رد هنسانعم كمروتک هنسه روا یراشیاق

 هن رزوا یک نفر بوک شوف] دوب عن رره مرا ا

 هش روا هدننز و لعفت ( (عغلتلا) املع لقشا و هيل | اهم ادا ًأرملا عف لاق ردلمعتسم هنسانعم قاق بولی ر

 راثلا تعفلت لاق ردلمعتسم هنسانعم كفلولع شنآو تفحت اذا اهطرع ةأرملا تعفلت لاق ردهنسانعم كمتر

 بيشلا هلمش اذا نالف عفلت لاقت ردلهعتسم هنسانعم قمالبق یر ره یرثا بول وا ضراع كلریپ ماتو تبهلت |:

 ۳۹ هج رد زفلیت نولو هب فعلا اذا بوثلاب ا ند ناتھ روب چ نجت هدننزو لاعتفا (عافتلالا

 هلتعرس یک لی هدننزو نالوج هلفاق «ناعقلا) ریغت اذا لوهحا ءان یلع هنول عفتلا لاقي ردهنسانعم

 دی نام قسط منم (عقالا) ارسم ماذا ثلاثلا بابلا نم اناعقل لجرا عقل لاقي ردهنسانعم كلی

 قعوص نالی و هاصا اذا هنیعپ ان الف عقل لاق ردلمعتسم هنسانعم كمروکد زوکو هیعراذا اعقل "یثلا :

 بابذلا عقل لا ردهنسانعم كلعاذخا نس هلوقم لاب هلیج وا ین ورب كنيس و هتغدل اذا ةیطا هتعقل لاق رد
 ةشح افیا عاقلمة ةأرما لاق روند هت روعیحم اوس رازوسازسان و شف اع اد (عاقللا) هفنا تتع هذخا اذا

 نلاق هد زو باتک (عاقللا) رد دنتنانعم لیسخ عقل رونلوا قالطا هکنیس هدنزو دادش (عانلا) مالک اک

 هب هسک لوش هدننز و هزم (فعقللا) ردیفحم عافلو دوخاب ردیدآ عضومرپ هدننز و باغ عاقل روند.

 ردهنوک هنییفیک هقشب ندنکیدلک ندنسهدهع یدنک ك طا ارحا ییموهفم بوتآ لما ی یزوسرب نامه کز

 ناکاذا ةعقل لجر لاق ردندنو یریبعت هقول ارهاظ هلوا زلنا لا ردا ردیلکد ردیماسا ردیم هدناکما یوم

 "ول زوسقوج هل دی دشت كفاق و یرسک ك مال و كن (دعاقللا) و (عاتللا) مالكلا كلذ ءارو "یئالو مالکلاپ ۳
 اّعادو روند همدا قجا و نیقشاش هعاقلت و مالکلا رشکلا یا ةعاقلت و عاقلت لجر لاق روند هم

 یدو هدنزو هنام ر (ةعاًمللا سانلا بقلم اذكو قجا یا ةعاقلتوه لاق روند همدآ ندا عضو بقل

 هه ادبلاب لمان ربغ نم بول وا ندناهد هکر وند هب هسک لوشو روند همدآ ندا عضو بقلدب همان و ه هسک



 چ A) قو

 | بلا و برقعلا تعسل لاش ردهنسانع» قعوص نالبب و برقع هل وكس كنيسو ىق كمال (عسللا) ةع رسى

 | ردصوصخم هنسشوص كرولا نالوا یسهنکیاو 1 عسل هکیدید راضعب و تغدل اذا ثلاثلا بابلانم اعسل

 8 | جد شهنو "ضع هک یک هبح ردص وصخ هغ وص هلا شید یتعب هفقوص هلا نخ غدل و یک رونزو برقع

 هد زوریما (عیسلا )و (عوسللا ) بهذ اذا ضرالایف عسل لاقت ردهتسانعم كلا تحابس و ریس عسل و روند

 اووم یک هیحو برقع هلناسل یسان اعاد هدنز و هزمه (نعتلا) روند همدآ شخ ومص روناع نانلوا ز ۲ ذ

 ۱ عض ومر هدنز و یرکس(یچسل) هناسلبس انلل هصا رق ىا ةع هلا لاق روند ه هسک نابز د ویذ وم ندا هدرزآ

 مسلم داه لاق رونلوا قالطا هزوغالوق ذاتسا و زوا هدننز وربنم (مسللا) ردهدزن پز هد هی دم كفلا ردیدآ

 قالطا ه روع نایزد ناقوص هلیلد یکنالب اعاد هات وادع و ضغب هنج وز هدننزو روبص (عوساا) قذاح یا

 هراقالتچ و هراشراب هلیعص كمال (عوسللا ز اهتطالسب اهج وز عسلت ىنعي كراف یا عوسل ةأر لاقت رونلوا

 كمر وش ود هنن رب یر هل داسفا یتندب سان هل ممک ك ن هزم (عاس ]الا و قوقشیا عوسل هیف لا ردد رقم شرکا

 روند هتعاج نالواریکیاج و مقم هدررپ هدننزو هندح (ةعسللا) ىغا اذا سانلانب عسلا لاقت ود تازلا

 هد نالوا تک هربرخآ الصا بولوا ےقم هشيم هدرب رب هدننز و همضعم (ةعسلملا) نوه یا ةن مه لاق
 i یا Ere نمادلق نی یا E E E روند |

 | كمدارب هلقابا و هس اذا كلاثلاو عبارلا بابلانم اعطا هعطل و هعط) E انعم نم هدننزو تن

 | ردلهعتسم هنسانعم قمروا هلکنکد و 9 هرخّوم بر اذا هعطل و هعطل لاق ردهنسانعم قمروا هن

 دون من انعم كلا وع بوليس ندزفد ىع“ كندسکر و هبمض اذا ثلاثلا بابلانم اعطل اصعلاب هعظل لا

 پا عطل لاق رول وا دض هلغلوا هنسانعم كلنا تابثاو دبق هزففد یتعسا كمدآرب و هاح اذا معما عطل لا
 7 lu كمروكد هناشن قوا و اهمطل اذا هنع علل لاق ردلیعتسم هنسانعم قمروا راهش ههرهج و هتنئا اذا

 ردذوخآمندل "وا یانعم ررلیعتسم هنسانعم قععع وص یوصك وقو هباصا اذا ضرغلا عطا لاق ناتج

 | هعبصا عطل لاقب ردهنسانعم قلاق ندلع بوي روق قمر دم ترابا و اه وام بهذ اذا بلا ت تعطل لاق

 خدو هدننز و لاعتفا (عاطتلالا ل هکنح یا هعطل یکتشا لاق ردعاطلا یعج روند هغامط عطلو تام اذا

 ! یراقمرپ نکردبا ماعط هکروند همدا لوش هدننزو دادش ( عاطالا ل هسطاذا هعطتلا لاق ردهنسانعم قمالپ

 هلن (عنم) اهیلعامس لب و لکا اذا هعیاصا "صع ناک اذا عاطل لجر لاق هلوا رالی بوروص یتغشالو

 : ا مطب لا يادا ضرام هدنزلفادود ةلرابشز یک | زوند هضاب نالوا هدنزوب ما كغادۆد

 | رلیدد روند هغلاق یزلکو ک» هدنرار بولیک و دراشید راضعب و هنغل هج هتفو 4 رافاد ود عاما زات مشا نطابق

 Oot ها لاج ةیف لاق روند راو هنغلهرخ هلغل وا هجزآ یتا كح رف عطلو

 1 ةلروعولجرف كچ وکو ةلوزهملاوج رفلا ةسبایلایا ءاعطلةأرما لاقب روند هتروعنال وا یروق و قیرآ وز كب یتا

 یراشید ندقل هجوق كى هدننز و حر ز هلآ هیقوف یات  عطلتلا زا جرفلا ةربغصلا یا ءاعطل ةأرما لاقت روند
| 

 لاقي ۶ ردهنساتعن قل وا شلک ود یراشید نوت ندقل هجوق كنم ود هدننزو لعفت (عطلتلا) روند ههود شلکود

 | الموت تیاغب هدنروهظ ءادتا هکردن وا عونرب هدننز و باغ ( عاعلا )امره اهنانسا تبهذ اذا لبالا تعطلت
 قالطا ه این دو بصخ یا ةع اعلهدالب ف لاق رون دهغللو وهغلزوجاوروندهایدنه هدننز و هما (فعاعللا رول وا

 .هغالت وا فیفخ هج زآو ةعرج ىا ةعاعل ]لاءانالایفام لاقى روند 4 ورشم جا رب و ردذ وخ ام ندموق رتابن رونل وا

 | | هلنرسمک كند هزم (عاعلالا) فیفخ الکی ا ةعاعل الا ضرالاباملاقنوسل وا رکو نوسل وا شه وایعر كركر وند
 ىدا ععلت ىلصا هکهدنزو ىلج (یعلتلا) ةعاعللا تسنا اذا ضرالا تعلا لاقت ردهنسانعم كمروت هعاعلرب

 ۱ ةعاعللالوان ادا لجرلا یعلت لاش ردهنسانعم كمزوشود تاب یرلکدد دعاعل یدنلوا لادا هاب هیات ۳

 ردع كغاطر , علعلو بارم یا علعل هن اک لاق ردا ناعم یکوص هدقار | رود هب ارس هدنز وضدف (ملعلا)

 ۱ عونرب و روند هدروق ندعابسو ردیعا كیوصر و كعضومرپ هدهبدابو رول وا ثنۇم هلیلیوأت هعش و ردرک ذم
 وس یغایا كمدآ را هکردهنس انعم اعل قرهلوا بکنم ململو قرهلوا درفع علو ردیعسا یزاج رجش

 لاق ردکعد قلاق هلقاغاص ندر كکیدشود كر هيلا تباصا ررض رونلیوس هدنماقم امد کا هسشود

 ی یقین زور (مالعللا) رد لتعم یظفلامل کک اش ناعتن الاب هلءامد نعي اعل نعم : اعلعل و اعل رز اعا

e) 



e ۵و٩ Be 

 لجر لاقت روند همدآ شلسک یرللا دوخاب شازوپ یراق نم هدنزو مسو کوا اليف ردغلا ىلا هوف
 لدع اذا هنع عنک لاق ردهنسانعم قعاص بودا لودع (عش کت اهع وطقلا وا ديلا عفقلا ىا منکر عند کم

 رددنسانعم قلاح هل یتسههکلیب كن هکر و اهلشا اذا هد نکا ردهنسانعم كليا قالوج یا كنك و
 لاق روند هعاستوط شمردشقص تیاغپ دن و دیق یتسیدنک ( من زاکلا ) هع وکاذا فیسلاب االف عنک لاق

 هتسانعم كنع روند هنس هی وص نالق هدنسوش وق غاط رک كفاک (منکلا ) ديقلا همك اذا عناکریسا

 لاقم ردهنسانعم كکر سا بودا قلنابرهم هب هسکر ب وعقجا اذا موقلا عنتک | لاق ردهنسانعم كميرب (عانتکالا)
 لعفت (عنکتلا) اندورضح اذا لیللا عنتک ا لا ردهنسانعم قمتاج بوشیرا ماشخا و فطعت اذا هيلع عنتکا

 لا رد هنسانعم قعثرو بوطرد بولیزو و 4 :قلعت اذا 4 منکع لاقت ردهتسانعم لقا قلعت هئیشر هدننزو

 كعرو رهن روس هرزوا یکلی بلک ندن کنم کو (موكلا) ضّبقناذا هد یفریسالا عنكتت

 (عاکلا) و هلی كفاک (ع وکلا )ا شرف دم وک یلعیشم اذا اموک عوکی بلکلا عاک لا ردهنسانعم

 لصتم هکلی لصا هکر وند هنن راج وا یرلکیک ی کیا ك راکلس ندلوق لوقیلع روند هنفرط ندقمرب شاب كنج وا تالي
 ندنجوا نالوا اکی ندقمرپ هچ رس هکر وند هعوسرکعاکو ر وند هنج وا نالوا هنناحقمر شاب ع وکدوخاب رد ر |
 روند هننالوا یک زسولب كب هلغمال وا یمچ اعطق هل راکیک نالوا هدنفرط یکیا كز هیکلیب م وک دوخاپ ردترابع | :

 کندزوما یر دکل ن ديب وعاکلا ےظعیا ع وکا وهلاق روندهمدآیربایعاکنانل وا رکذهدننزورجا (عوک الا 3

Eنور نب لس ندناععا عوکاو هسکنم ىلع هاغسر لبقادق ناکاذا عوکالجر لاش روند دمدآ نالوا یزکاا ۱  

 هدنساغ نافطغو درف یذیدا زادناربتو رداهب و هدنود تیاغب هلس هبلا یوم ردسقل یدج كعوک ان نانس |

 یتقو ماهسیمر كر هد » عَضرلاموب 2 وبعوک الان واهذخ « بوش ود هنس دک اهن وكن راغ نا 9
 لحج لاء وک لاقت ردهنسانعم قل وا عوک | مدار , هلنیتصف(عوکلا) یدیشلنا دادرسا یه وهنم باوئاو ءایشا رفا

 لاق ردهنس انعم ن یرکا ینس ےک لیب بولاح رارلق كنهسکرب @ ۳ عبا رلا بابلانم اعوک

 هضرامرب یرهیکلیب كمدآ رب هدننزو لعفت (عوکتلا ) هعاوکا تّجوعا یتح هبرض اذا فیسلاب الف عوک
 هعوعیش (فعوعیکلا لو هدننز وعب (میکلا ) عوکلااهبباصا اذا هد تع وكت لا ردهنسانعم كلرک | هلو

 هتبه اذا یناثلا بابلانم ةعوعیک و اعیک هنع تمک لوقت ردهنسانعم كلا فوخ بونلتییه ندهنسئرب هدننز وا

 فذطا و بلقلا ىلع عاکو عیاکوه لاق روند همدآ شقروق بول آ تبه ندهنسنرب (میاکلا) هنع تنبج و
 لاش ردهنسانعم ثبعو لطاب هدننزو عب : (عبالا) سگ[ ماللا لصف يح یلاعت هن وعب زح ةعاب و میابلثم باف

 دن راف رح نیع هراء ینا له دماکت هکر ون د هب ی هی ل وش هدنن زو عتک | هلا هثلثم یا( مشل الا الطاب یااعبل اعمض بهذ |

 شید كنز وچ | كخادودهدننز و هرم ( ةعثللا )نیعلا و ءاثلایلا هناسل عجربناک اذا عثلالجر لاق رول وا رالج

 لج را عطلاق رذ هنسانعم قم وا ل وپلس و قلاص ندب هلي كن هه ی اځ وكمال( مخا )ر وند هنن رب نانق وط هن رام
 لاحر فون نب عين رتانشلاوذ ردندیماسا هدننزو هنیفس (عیلن) هعسج رسا اذا عبارلا بابلانم اعل

 لاذو یصق كمال (عذللا) ردها هدحوم یاب دوخاب رددآ مضومرب هدنع هدننزو منم (عنمب)ل ردندرج
 اعذل هبلق "بلا عذل لاقت ردلمعتسم هنسانعم ققجآ توقا یکر و تبحو قشع هلبنوکس كنه

 دتسمل اذا «یثلا رانلا تعذل لاق ردهنسانعم كمردن وک بولاچ ش | یهنسر و هل | اذا ثلاثلا یی ۱

 ريعبلا عذل لا ردهنسانعم ققلی تاتو غاد كرهترود هلیجوا كنرومد یغلغاد هنس دنسەدوك ا
 ندا فلخ تیاغب هندعو هدننزو دا ف (ماذللا) نیتزک روا ةزکر مسيملا فرطب هو اذا نیتعذل وا 2

 عاذم هدا روب دعولل فالخم یا عاذم عادل لجر لاق ردا عذل یهل دوعوم هلا فلخ هکایوکر وند ه هسک

 داؤفلا ددحو ریزو فیرظو کذو تنسج هلبسن هنسفن ("یعذوللالو هدننزو رهوج (عدوللا) رددیکا
 یکیدلیاریمط "هلاحا هلیساکذو نهذ هکا وک هلغلوا تنطف باهشو نهذ شتآ روند همدآ رونو صفر

 جن لاو دیدح نهذ فی رظ "یک ذ فیفخ یا "یعذول و عذول لجر لا ردارثات یکولع هلاوحا و ر

 هام ااذا لجرلا عذتلا لاقب ردهنسانعمقلقای بونایا هلپس مجوو دردرب هدننزو لاعتقا ( عاذتلا
 تفتلا اذا لجرلاع ذلت لاق یکمدآ هلاندرب زها نمو نالا: تاغتلا وص هعاص نزول (یدلتلا) و

6 

 (۸۶ ) + ی +

 ید ناک اذا عنکم ءاقس لاشهلوا رولیردل وط ب ورتوک نی هل وک دوخاب هب همش چ یرزغآ TITIES هب هب رق

 اتسحا ریش راس اذا مالغلا ع ذلت لاش ردهننسانعم كعرو توزک هناکز ان و شوخ هحولتعمم والا و انس در

 سگ ماللا لصف زوم



 دیه شوج بودهزوک هج وا ینلام ےل یک كفاک (علکلا ردا قراب قرای و هراقاق یتیرب و بوک ود یتیرلپوت
 یعج روند ه هام ورفو ےئل نالوا تیه تشزو تفایقدب و هّوازا یالام علکوه لاق روند همدا ندا راتو

 لاق روند هسا و هریک هدنزو رهوج (علوکلا) مش ةسهلا ینا لا یا ماکل جر لاقب هدننز و همنع ردهعلک

 | توق هدنزو باغ (عالکلا) روند هنسیروس یک و نویق هلناصق (ذعاکلا) حولا یا علوکلا هیلعالع

 لاق روند "یعالک هردا و ریلد هلیبسو رد هنسانعم تعاعشو تابث هدهفاحم و كنج نطاومو تدش و سام

 نان وا ریبعت ءاوذا عالکلا وذ) رددآ عض ومرب هدسلدنا هدننز و باح ( عالک ل عاجش یا "یعالک لجر

 هکر درفصالا عالکلا وذ یسیرب و ردنامعشآ نب د زب هکردریک الا عالکلاوذ یرپ ردببقل كلم یکیا ندنع كولم
 هرزوا قلوا قفتمو عقم سان هدنز و لعفت (علکتلا)) ردربک الا عالکلایذنب رفعی نب و رع نب روکا نب عفیعم
 ردذوخأم ندنو یقل لرغصالا عالکلا وذ موق رم اوفلاسح اذا مولا علکت لاقب ردهنسانعم كلتا نیع و دهع

 | ناع و دهع هدناب یتعاطاو عع هدن ر وضح موق ريج هلببق "هلج ادعام ندنسهلبق زارخ هلا نزا وه ارب ز

 ۰ ۱ (عیکنا و هل رک تفاک عمل ا) رلیدلیا فلاسحت وعم هنفرط ربک الا عالکلاوذ نیتروب نم نیتلببق و رایدلیا
 ۱ | مک هیلعو ءاح لاش روند هب هماپقو هن اتفق مک و هعرحخص یا هعیک و هعک و هلاش روند هشارفم و هشادقراهدنن زوریما

 كنهردیداولا مک ورون دهر یچلآ وروقچ لوق یلعرون ده ر ولقا روتوا قرب وا یس هنر وا كسکوب یرارانکو ءابق یا

 هتي یفیامکیننالف لاقت هنمو ردهنسانعم نکسموعضومو لو هتیحان یف یداولاعکیف اولزت لاقب روند هناجر
 همدآنال وار دنا تعباتمهسکر ه هدننز و فتک عمار ون ده هدقعنال واهدلی وا ابق هلنیتصف(عیکلا)دعضوم و

 ] سرفلا عا وق مک لاقب رد هنسانعم ك مک بویلریکس شرقی ال راوط هدننز وعق 6 عمکلا)لدعما یا مک لج رلاقترون.د
 | برش یاعرک اذا ان الا یف مک لاقت رد هنسانعم كم | نع وم كن وص نالوا هدناقو اهعطق اذا ثلاثلا بابل | نماعک

 | هدنز و هلعافم ( فعماکلا )هفیعض تشم اذا ةبادلا تمک لاق رد هنسانعم كم روب كر هیلکما هحاب هجایراوط و هلک

 [ لا دعط و دحا و بوآیف هعجاض اذا هعماکلاق رد هنسانعم قمتای بولی راص هدیو ر دوخاب هدناخروب رب هللا هسکر
 هبفنم برش ادا ءاقس دلا عت |لاقب ردهنسانعم كمحما ندنزغ آ كمولوط و كنه رق هدننزو لاعتفا (عاقک الا)

 | بول ومو بوط رطهدنن ز و عوج ر ((عونکلالریصف یا عتنکل ج ر لاقت روندهمدآ ر ودوب هدننز ونفنق (عتنکلا)
 ] لاقي ردهنسانعم قل وا بیرق و منا و ضبقنا اذا ثلاثلا بابلانم اع ونك*ىثلا عنک لاقب ردهنسانعم كلزوب

 توش الم یرما بیط نالن روس هسابل وعمط اذاهبف عنک لا ردهنشانعم كلبا عمط هب هنر و برق اذا مالا عنک

 | هلا عنکلاق ردهنسانعم كلنا عوضخ و تعالمو قفرو ه قزل اذا بوئلاب كسلا عنک لاق ردهنسانعم قعشپاب

 | ردنسانس قچاقبوقروق ندهنسنر و ب ورغلللام اذیت عنک لا ردهنسانعم قفل وط زدلیو نالو عضخ ادا

 ] لاق ردهنسانعم قموقل | ندلع بود روق هلقمروا هن راقم رب كمدآرب و نبج و برهاذا ضالانع عنک لاق
 1 بولیزوس یشوقلص"وط و فلح اذا یلاعت هاب نکا رد هنساتعم كلا نیم و اهساف ا رض اذا هعیاصا عنک

 ضاضقنالل اهحانج تعط اذا.باقعلا تعنک لاق ردهنسانعم قمردشان هنر یرب بور وش ود ینیرادانقنکرنیا

 | اف رشم هتراقح و تلذ لوق ىلع ردهنسانعم كمعا عضاوت و عوضخ و قفر یخدوب هل رسک ك ن هزم (عانک الا
 رد هنسانعم قمردشلق ولأ سوا 2 ذلا نماند وا نالو عضخ اذالجرا عنک | لاق رد هنسانعم كفلید دوخاب قلوا

 | ىلا عنكلاقب ردهنسانعم كلزوب بولیکچ هلغم روق هنسنرب هلنیتصف (منکلا) اهاندا اذا "لا لبالا عنکالاقب
 مدار و مادیامزلاذا"یشلاعنکلاق ردهنسانعم قل وا رارقرب و متادهنىنرب و جشن و سداذا عبارلا بابلا نماعنک |

 | یسیردهدننز و فتک (عنکلا ) هکنح یلععرصاذا لج را عنک, لا ردهتسانعم كەش ودبولیقب هر هرز و ایم هنچ

 | لاقب رول وا فصو هرلن ور نالوا قشپاب هزوب (تعناکلا) مچ یا عنك لاق روند ه یثکه جوق شمش روب

 ديلا روسکلا یا عینک ل جر لاقب روند هب هسک شل روق ىلا هدنن ز وریما (عینکلا) هجولاب ةقزال ىا ةعناك فون
 روند هغلجآ كب و هربغ ىلا هقن رطنع لداع یا عینک نالف لا روند همدآ شعاص هّس رط رخآ بویق یقیزطو |

 تفل هکردتعاجرب ن دندالوا مالسلاهیلع ح ون نب ماس نب ناعنک «نوینامنکلا) ددش یا عسنک عوج لا |
 لشایا عنک|لج رلاق روند همدآ قالوچ یلاهدننزو رجا (عنک الا یدنارلردبا ماکت هلتغل رپ هباشم هب هیر |

 | لوش هدننزو لج ( منكم ا) صقل یا عنک ا رما لاق هلیعص كفاک رد عنکی عجج رونل وا قالطا هشیا صقانو |

 ( هرق)
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 ندنرهسک | نکروئلوا قوم زانو نون ورک اینو هلوکو روند »رازه قمر 8 ۱3۷ فو درو دا

 شلرب و نوجما قلعاص ه هسکرب هکر د هنسانعم هحتمو ردا كغص ر و ردشفلوا قالطا نوح رقدلر وا کد |
 رد دا آ هلسق كچ وکر دون ةا وا رک روند هنغب راكع هدننزو درم( 3

 ردلثم برضهدنص وصخ تمادت هک یعسکلا ترا دماغ ردتعاج رب ندنالیغ سيق نیدعسنةبلعلوت دوخاب

 تیٍاغب هلغل وا فداصم هنجاغآ ناقالعارب هدلحرب نکر دیا یعرهودنوکر موق ص هکر دو یلصا ردندتعاج لوا
 نابهرجمایتاموکر هح دصک رب ید روتکه نادیم ب وشلاچ نام زرفا و بوسک ق وا هنادشب و یایرب ندن بودنا ناسا

 هناشن یی لک رورموروهظیراکش ناب یروسزماک نهال بودی كت وافتخا | ادصرنم هن راکشیکشا ۱
 مس

 یدل وا فس أتم هلیسهظحالم یدلیااطخ هدکدتا روهظ هرارشیک قامتچ هلکلنا فداصت هابقر هدقدن بول آ

 نون ور هرزوا قباس هویش یدلوا یدرویلاص قوا هن رب كلذک نکر بوک د یروسرب هرکصندتعاسو ۱

 بولاج هّشاط یاب نامه ندنلاعفنا لاک هلغمل وا هرز وا دورسم لاونم لاح ٠ اد شب كقوا هصالخ بولوا |

 نا ره هکندروک هدقدلوا هج وتم یضوط ه هراق وا یرلقدنآ کده ۲ بول وا حاسبص هک اتق و یدلیا تسکش |

 راروئاب بولی د سرب یک کرس شحو راسج هناد شب هلفلوا رونقوط هشاط دوفنلادعب و تباصا هراکشر قوا

 یسفن "ناول ةمادن تمدن * یدلبا داشنا تیز ی نشا ن دفا Jf دکدروک یلاحو | ۱

 لوش هلن يتصف (عسکلا)* ی بوق ترسک نیح كيا ر ل * یم ىأرلا ءافش یل نیبن × یخ تعطقل اذا نع واطت |

 ضای هدنتلا یعرب وق (عسک الا) رول وا هدنراج وا رایو ققراص نالوا هدنغ ومط كتا ضعب هکر وند هضایب

 الصا هدننز و مظعم ( ج كلا ) ضي. شیر هبنذ تحت ناکاذا عسک | ماج لا روند هننجرک وک نالوا یراب و |

 هن راقلپ وا هلیغرب وق هلکمرسا هود لکی عام ا ) جوزي اذا عسکم لجر لاق روند همدآ نالا ج وز

 قید را یا قخدیذف تو تاو هر هر بز وه مھ رد تست

 هدقدناب هرز والوبناوسن یھ ویروس ی هوا كجو یراکتد هردو

 هص رب سیلیف ةرحولا و ةصربلااهل لات با داهماص !تناکاذافنستکیهاشلاقننولوا ق رتو ٩ كجو لوا

 قلواروضح: بواضوا هنس دنعص بلق هل حف كن هم نیشو كفاک (مشکلا) یدنلوا ناب هدن راهدام هرح و و

 هلن وکس كن هجم نشو ی كفاک (عشکلا) رصض اذا عبارلا بابلانم اعشک لج را عشك لاق ردهنسانعم
 بابل ا نم اعشک لمنقن هع موقلا عشک لاق ردهنسانعم كك تولغاط رامدآ ناروط بوشقوج هنشاب ثال وتقم

 اعوعک لج.رلا مک لا ردهنسانعم قل وا نابج و بلقلا فیعض هدنز و دوعق (ع وعکلا) اوق 9 رفت اذا ثلاثلا و

 ثلاثلا بابلانم ییعب تل :تسک و تعنک تععک لنقو فعض و نيج اذا لیلق وهف لوالانم و یناثلا تابلانم

 مک لاق هنمو روند همدآ بلقلا فیعضو هرهز ی و قفروق ردرلتفص ( عاکلا)و هلع كفاک "مکلا) عبارلاو

 همدآرب هل رسک كنهزمه(عامک الا )ر ونده یشکه ره زیب قق روق ځد وب هدننز ودهده( عكعكلا))ەقيقر ىا هجولا

 دهج ونع هتسبح و هتف وخ و هتنبج یا هتععک | لوقت رد هنسانعم قم وقيل [ندندصقمیکجهدماتم نع هلکم ر ووق روق |
 عکعکتف هتعکعک لوقت ردیع واطم كن هعکعک هدننز و لزازت( عکعکتلا لرد هنسانعم عاعکاهدننز و هلزاز (ةعکەكلا ]|

 هغالتچ نالوا هدقاا هلنیتع ( ملکلا )ر ون د هنککرا كنبناباب لوغ هکرد هنسانعم عکنکع هلبکه رافاک( مکنعکلا)
 هدراانعم و و روند هنتلع ناغلچ نالوا ضرام هنغایا راوط وح“ و و قاقش یا علکه مدقیف لاق روند هکر چ ورکو |

 ایرج ببرج EES واذا يارا بابا نا رول وا ردصم

 ردهنسانعم قلاق بو روق یک روماجریک نالوا هدشابو عا اذاهسأر ملک لا ردهنسانعم كفن ریک شابو دیدش

 تملک لا یدنل وا رک ذ هکدن رد هنسانعم قمت وط ساب وریک و قمالتچ قابا و سس اذا محءولا دسأر ىلع علکل اش

 ردهنسانعم قمالتح بول وا ناغلج یراقنهش كنهود هدننز و عادص عالک و حاکو تقفشت و تحس وت اذا هلجر 1

 قع روق یریک كشاب دوب هدننزو علق (علکلا) نسرفلایف قاقش هللصح ادا اعالکو اماکریعبلا علک لاق ح
 | (نعلکنا) و هدنزرو فتک (علکلا) سس اذا.ثلاثلا .بابلانم املک دسأر ىلع مولا علك لاقب ردا

 علکو رول وا فص و هدهغایا و روند هنا ويح ناغلچ یغایا وهمدآ قالتچ ولساب رک اب رد راتفص هدننز و هح رف ۱
 | مولا هيلع دا اذا ولا هيلع دشلا اذا |علکعاقسوءانالاقهلوا شف هکچ بولیفبتاق تاق ساب ورک هدنرزوا هکر ونده هبرقو ه اق لوش |

 رولک ع سک یعجب روند هراب وت ضابب پوط نالوا هدنتلآ یغر وق كنشوق لک شوط و روند هب هطقن و هکن

۱ 

۲ 
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PEقلوا ڭا یربرافو كن رکيا مدآرب رو وا رام خو کو هنسانعم هبادلا ئاوق روند هنراقایا كرا  

 یراتعاو عقوو ینامزو تادو هامورفو هبقاس مدقم "قد ادا سوم هاو رک ل جا عرک لا ردهنسانعم |

 لفس یا عرک لاحرو لجر لاقت ردر ار یعجو درفم ردندنسانعم هاد ماوق رونلوا قالا هننکرتک نود

 نلتغا اذااعرک ةي را خا تعر ک لاق رونل وا ریبعت قم رق را هکر د هنسانعم كم هتسدا تاک را رق وناکلا و سفللا ید ا

 كمدآرب وعارکلا لک آنجا اذا لجرلاعرک لاقب ردهنسانعم كليا تعانق هکع ینسهچراب نامه راوط مدار و

 ودهنسانعم قمل وا ول هجا هجا نا ويح دوخ اب ناسنا و هعارک یکشاذا لجرلا عرک لاق رد هنسانعم قم ضآی سهچان

 تناک لب وطعرذالا و عراك الاقیقد راص اذا نأضلا و لج را عرک لا نوسل وا هصق هلرکو نوزوا یرللوق کا

 یسیراقوب كنکیک كتیا و لف ادا لج زا عر کلاس ردلهعتسم هنسانعم قلوا لفاس و "یتد هسکرب و ةربصق وا
 تعرک لا ردهنسانعم قمردغای رومغب تولب و اهمدقم قداذاقاسلا تعرک لاق ردهنسانعم قلوا ردهیا

 اذا نالف عرکلاق ردهنسانعم قمرا و هنرب شمتیج بوموت یک نورپ كغلشاط هراقرپ و ترطما اذا ءامسا

 بیطب بط اذا لج رلا عرک لا ردهنسانعم كعثپاب هنندب هلکع روس بیط یک یکرکو ةرطا نم عارکلا یراص

 | تهتشا اذا لجرلا ىلا ةأر لا تعرکل اش رد هنسانعمقل وانوکش ود هعاجبوربق هککر ا تیافب تروع وه قصلف
 رک ةأرما لاق روند هتروع نیغربق هککرا هدننز و هحرف (ةعرکلا) عاملا تبخاو هيلا

 كم اهلبغآ ب ولیک !ندنرب نی زسکمحاهلبا باقر دوخ ای هلج و آ ییوصهدننزوعوج ر (عورکل )لو هدننز و عرص

 E ثلاثلابابلا نماع ورک و اعرک عرکو ءان الاف وا | ءالا یف عرک لاق ردهنسانعم

 | امرک هعر کف هامر لاق ردهنسانعم قمروا هنسهچاب كناسنا دوخاب كناويح و ءانابالو هيفكب برشي ناربغ نم

 n روند هت راج اا امرخ شملکید ءرزوا وص (تامراکلا) هعا رک تاصا اذا ثلاثلا بابلارم
 u] ؟هلفس اعاد هدننز و دادش (عا ر رکلا) نوسم ا رکو نوسجا ندوص كرک روند وروعش

 | یسیشاوم و "تاودو ساسنلا نملفسلا ندا ناک اذا عا رک لجر لاق روند هب هسک تعىبط یلفس ندا ت ا

  هدننز وریما (عيركلا) ءاعسا ءا هلام قسب ناک اذا عارک وه لاتش روند همدآ ندا اقسا هلیوص رومغب یژکا |
EE۱ | براش یا میرکل جر لاقت هلوا رجا هل راج وآ ندربن هلغل واد وقفم یس ه رشم كج ها وص  

 هکروند دن . ر نال وا لر هحنا كن اقا كنس هل وقمرغص ونویقهدنن ز و بار ( عا رکلا )بمان الادقف اذا هب ديب رعلا نم

 | عرکایعج ردثومو و رول وایماعط صوصخ هکرونلوا ریبعت هچاب هدزغاسل نزدهدنل زنم فیظ و مدنعتق تآ
  سرفلان م فیظوسلا لزم مغلا و رقبلا نم یه واعارذ بلطف اما رک دبعلا ی طعا لاق دنم و رولک عراکاو

 ۱ بار رولکن اعرک یجج روند هننور شمناز وا یرغوط هفرطرب كنه قلشاط هراق عار کو قاسلا قدتسوهوا
 ۱ 8 ر قیا قبرا عا رکی ف شما لاق و هفرط یا "ثلا مارک ل اقب رونلوا قالطا هنج وا كتيش ره و یک ناب ضو

 | ما عارک)لیلنا یا ہللا لییس یف عارکلا سبحا لوقت ردلمعتسم یر ہل وا سنج مسا لماش نجس تآ عیج عارک ۱
 1 |ءاز زوج هلع كنا ر«ءازوحا عرکا) ردیدآ كعض ومر هدهفاسم لیم ج وا هلع مان نافسع هلق تن تم نرخ

 | نال وادیعبكب كنز (ضرالاعراک۱)ل رونل وا قالطا هنرخا وا كن هسک اوک تروص یتیدل وا لّقشم كنجر
 اتهفارطا ف ضرالا عراکا یف بلطلانوهر کی | وناک ا عو جیلیش !الاق + ردن رابع ندنناباغ و فارطا|

 كنکمایا دصلا كعرک ۱ دقف مرا لوقت رد هنسانعم كلک هنکل وت دایص وآ هل رسک ك نەز (مارکالا) ةيصاقلا
 یرانویب لررقوص هغاح وا ییراشاب ندفوغوص هکرونل وا قالطا هراهود لوش هدننز و تانسحم (تاع رکلا) |
 قالطاه راصما اسوامرخ شفا وا سض هرچا وص هدننز و تامرکم (تاعرکلا# هلوا شمرارق ندنوتوت و ندسیا
 اھد دش یا اولا عركم سرف لا روند اوف اتەش یوق یراهچاب هدننزو مرکم (عاوقلا عرکم» رونل وا

 لاش نوهکیدلیا ءام را ما دنع راکا فارطا یا هوا انام ملا تسدنآ هدعرش فررع هدننز و لعفت (عّرکتلا) 1

 كمدآرر یک وک كنابط .د وخاب هلا لا هلی وکسس كنیسو ىف كفاك (مسکلا )ةالصا اض وت اذا لجرلاعّركت
 یشرد دوخاب هقان و همدق ردصب وا هد هر د برض اذا ٹلاثلا بابل ا نم اعسن هع کل اق ردهنسانعم قمروا هن :ےف
 ا نیب امان ذا اتلخدا اذا ةنبظلاوا ةفانلا تعسک لا ردهنسانعم قم ردصبق هنسا را یعاح رشک

 موقت هیش نوجا قلوا هجهدایز هده افن نکیا را و ی درادقمرب نویمکچ اما زونهندنسهم كن هال و |
 ییریوق (عساکلا) اهربزغت تالدب ديرب اهفلخ ین اهنبل نم ةي كرت اذا اهرغب ةقانلا عسك لاقت ردهنساتعم
 نالوا هدنلا 7 كنهاد اقلطم هدننز و هف رغ (ةعسكلا) رونید هنوهآ یشید و هب هقان نال وا ر ردصی هنغلا را یا



< TY زی 

 یج روند هدروق ندعابسو روند هسکانو لیلذو مثل و روند دن تک تیتر تو اتم عجو

 نیعنکا نیعجا میر لوقت رول وا عابنا ادیک أت کاو هدننزو نومجیا (نومتک ۱)ءدننزو نادرص رولک ناعتک

 هدنن ز وهف (فعتکلا ا) ردذ وخ امندنسانعماعّصنا و ضابقناو ویدنل وا رک دهدنسهدامعت یلیصفتكنوب ادیک ۳

 ( عتوکلا)ل و هدننز و نسحم € مت نوت ات تاشو درس رک کی 0 ۱

 اعیرس یشع ءاح یا اعت وکمو اعتکم ءاح لاق روند هناوبحو هناسنا یورو هلتعرس هلرس هینن لعاف مسا |
 شفلوا عاجبا هدننزو مر کم (متکلا) دات یا هل هعتاک لاقت رد هننسانعم كلیا لتق هدنزو هلع ام( تعق

 هکر وند همدا لوشهدننز و عججا (متک الا ) عج یا عتنکم یر لاشه ردیلپاقم ناشیرب یأر هکروند هربیدت و یر

 ناک اذا عتکا لجر لاشه هلوا ققیچ هرمشط یراکا ككرلقمرپ بولوا قومو یرغوط هنسایا یرلقمرب كنلا |

 عبات اذ ادا ىلا تر لاق ردیفدا رمو هدننزو عبات (یناکتلا) هبجا ور ترهظ و هفک ىلا هعباصا تعح ردق

 زد اسما Pea (عکللا) هنسانعم هما رونلوا الا تیم اب دن( ان

 هنسانعم دعطق هلن سمک كفاک ردیعج كنهعتک هدننز و بنع € متکلا) اعطق هعطق اذا ارافص امتکم لا متک لا 1

 كن هالثم یا و یصق كفاك( مشكلا ESS وند ه هغوق كچ وکه دنن زو هرټ (تعتکلا |

 عشکو هت روثخ وهم“ دالع اذا ثلاثلا بابل | نم اعنک نیل عثکل اه ردهنسانعم كنه زو یشورچ كد وس هلین وکس |

 | لاش ردهنسانعم قعوط زو دکلکر ود هلغلو تظلع بولاغوج ناق لوف یبع قمرا رق قادود عوئک وا ْ

 هن زود یشورج دوس یدو (مشکتلا رب E ی یتحاهم دژنکوا ت ثترجا ادااعوثکو اعشک ةفشلا تعثک | 3

 تشوک لاوق لم تاماکشوک یر الاخ او تب E عثک لاق ردهنسانعم ققتچ ]|

 نابچ و هرایو تطلثف تخ زسا وااهنوطب تخرتسا اذا منغلا و لب الا تعثک لاقن ردهنسانعم كمروس لک اه 1 ۱
 ردهنسانعم ایا روهظ یاب كرب و هالعا ار لا عثک لاق ردهنسانعم قلوک و | یرلیراقو تو |

 مر | تعثک لاق ردهنسانعم قغآ نکو یک و ییفک نکیا رانیق ثالموح و اسمان م اذا ضرالا تعثک لاق ق

 وح افا يلا تعثک لاق رد هنسانعمقملاغوچ بوبا ز وا لوق ییع كم روهظ ندرب لاقص واهد زر تسر اذآ

 لکا اذا ءاقسلا مثک ل اقب ردهنسانعم كلعا لوانت یتفیق كدوس نالک هننزوب كمولوط و تژکو تلاطوا ةعفد ۱ ٠
 تویلکشوک د وخان نملکشوک ینرف كس هل وعم نوبف و هود یدو هدننز و عوج ر( عوثكلا) مسدلا نمءالعام ]1

 هلن .تحف (منکلاژ تطلنف تخرسا وا اپ طب تخسا اذا اعوشک مغلا و لب الاتعثک لاق رد هتسانعم كمروس ۱ ۳1

 تعثک لا ردهنسانعم قعوط زو هکلکر ود هلغل و تطلع ا یاق د وخان قمرا ريف قاد ود یدو 8

 فصو هننا شیدو هغاد ود لزق كب (ةعثاكلا ل بلقتتتداکیتحاهمد کو ا ت رجا اذا عبا را بابلا نم اهثک ةفشلا ۱ 3
 (ةعنکلا) روند همدا نملاق و لزقكب یرلنا شیدو یراقاد ود (منکا)2 “ر یا ةعداک هل و ةفش لاق رول وا ۱

 دوس هدنرانزو هفرخو هر (ذعنکلا) زونید هن وتاځ لزق كىو نیلاق یرلتا شیدو یراقاد ود هدننزو هم و

 تسوا دان زو هفغ هعلک و روند کوکو هفک ی فید آ كارت ناینیفو روند هسورح و هفیق نالک هنزوب | 1

 هدننزو باتک (عادکلا) هنسانعم نبط روند هفچلاب هزناصف (ةعثكلا) روند هوب نالوا هدنسهت روا كغادود

 هدلح مان فط هد رق هفوک بول وا رارب هلا هنع هللا یضر نیسح ماما کش هک فوع نب كلام نب مشعم | :

 هعفد اذا تلاثلا بابلا نم اعدک هعدکل اش رد هنسانعم كما عفدهدنز وعدر (عدکلا) ردیعسا یذج یدل وا لوقت وتتم |

 هر هدننزو هجرحد (تمب رکلا)لنلذ یا ةعدک لحر لا روند هب هسکریقح و لیلذ هدننزو هفرغ (ةعدكلا) |
 هعطق اذا فلاب هعب رک لاقت ردهنسانعم نرسک بولاح هلمق و دع یص اذا هغي رک لاق رده قمتم ِ 1

 رودوب هدننزو رفعج هلبا هیقوف یان (عترکلا اهنبا اذا همناوق عبرک لاقب رد هنسانعم قمربآ یتساجاب ثدار و

 زاد همام كود 4 ییعیالام و هدوهب هدنن زو هج رحد (ةعتركلازربصق یا علر ؟ لجر لاق روند ه ینک ۱

 لا روند 4 یناسنا تعاجب هلیعض كرافاك (ذعوسرکلا) و (ةعسرکلا) هدنعیال اي مقو اذا لجرلاعترک لاق | | |

 قمر هچ رس كنجوا كنکیک كالب هدننز و روفصع (عوسرکلا) هعاجیا بک و ات ةعسرک تءاج

 هک مو عقا وهدن زج وا نیش هنس هیکلب ندننکحنا كن -هلوقمیگ ونونق لوق یلعروند کیک هج رمو ناله ا ۱

 كنهسکرب و ادع اذا لجرلا عم رک لاقب ردهنسانعم كلی هدننز و هجرحد (تعسرکلا) روند هزکسکیگ تكچوک ]
 شاک ربا هدرب رب هلنیتع# (عرکلا) فیسلاب هعوس E ر نادا قلاچ هر 3 ٠

 یخ ءاموهو رشک عرک یداولایف لاق هلوا لباق تك ِ
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 چ فاکلا لصف مس

f e 
  یریوت كنو نکرروشکو د هر یر, سورخو هاش اذا طوسلابهتمأر منق لاقب ردلمعتسم هنننانعم قمروا

 | هئتشاب هدننزو مظعم ( عنقملا ر هالا هارب در اذا كىدلا عنق لاق ردهنسانعم قمت ر ابق یرغوط هن را هیت

 E ديدي ةضي هيلع ناك اذا عنقم لجر لاق ام واعد د مچل شیک فلوت
 سکانو سیسخ هدننزو ذفنَ (ېنقلا) بوش یشغت اذا نالف عنقت لاق ردهنسانعم كعرو راج هنشاب نوتاخ

 هذفنف ( ةعفنقلا ) ردتغل د هدنزو جر ز روند ههرافو سیسخ ریصق یا عفنق لجر لاق رونید هرودو

 تاکرح كنون و یخ كف اق ( عاقنیئون و هنسانعم هذفنق روند ه یی رکو هنسانعم تسا روند هتوک هدننزو

 كاکرا هدنز و باتک «عایقلا و هدننز و عون (عوقلا) یدبارارول وا هدهندم هکر ديما هلدبقرب ندنموق د وې هلبثالث

 نکردیک هرب ربدوخای ندهنسفر و ازت ادا اعایق و اعوق عوقب الع لحفلا عاق لاق رد هنسانعم قعشآ هنیشید ناویح

 یراکدتا عضو یمهلوقم یادغب و امرخو عوقو نکن و سنخ اذا نالف عاق لاق زدهنسانعم كم ود ب وبل |

 (ناعوقلا) ردعاوفا عجّل اوا ر ملا ورق هيف قلی سما وه و عوقلابرقلا قلا لاقب روند هرب یک یسهآ لا شخ زود

  هدننز و لاح (عاقلا و علظ اذا اناعوق باکلا عاق لاق ردهنسانعم كع رو ها تک قزف ك وک هلناصف |

 م هدیسراف زونل وا ریبعت هوا کن ها هم دیک زود ایر وکار والن تام ورک

 ۱ | بارسمک هدع و لاقت هدننزو سلفا رولک عوقا و رولک عاوقا و هلن راد رم دک ك فاق ر واک ن اغیق و رولک هعیق و رواک عیق ۱
 r هدن رق هلابز و ردیعما هلفرب هدهنندم عاق و مک الو لابطا اع تحرفنا دق نظم ةلهس ضرا بال تو ۱

 oke وردا ریسا ی رج نب سوا هنسکمان سیقن ماطسب هدن آ هکردف ورعمموب عاقلا موب و رد دا

 | لسع العا اکا رده رقرپ هدنساضق سدقهدننز ون وکت (عوقنل ردعض ومرب هددمام ( شوح وم عاق )ل ردعضومرپ ۱

 ۱ | اولا ةحاس یا ةعساو ةعاق اهرادل لاق روند هنسولوح كن هناخ هدننز و هحاس (ةعاقلا  رونل وا تبسذ

 ۱ عاّوف بثذ لاق روند هدر وقى ورو !كیمدننزو دادش (عا قلا ر ردهعاوقیینوم رو دهناشوط هدننز و باغ

 لاقت ردەن :سانعم كع روب قرهباص هفرط یکیاو قرهنحوق یکررو هدرب ینکتهدننزو لعفت (عوتتلا) حایص یا

 ۳ را ءا ا لاق رد هنسانعم قمقیچ هجاغآ یراک ابقو كناش ناکمیف یشالاک هتیشمیف لاماذا لجرلا عّوَقت

 | كح اذا اعاقهق دلا | عقهق لاق رد هنسانعم قمت رص هدنلکش رلوک ی مس ونآ هاب رسک كفاق ( عاقهقلا]) اهالع اذا

 x مش (ماقالا) تّوص اذا ایج رابطا ماه لات زدهنسانعم كم رکو رب نخ هدنلزو عب (عیقلا)

 كعک هدننز و عب (عبکلاو ہک فاکلالصف ]وی ردیدآ عضومرب هدلح مان مصصم هل دن دشت كناب و ی ےف كفاق و

 ا هقاو كعلم اذا دیک لاق زدهنسا هرم كلبا حو دعط اذا a el بابلا ن ن هک یشلا عبک لاق رد هنسانعم

 | كا ا لذ هدننزو عوجر (عوکلا» اهدقن اذا ریناندلا و مهرادل | مک لاش دوا ااف |
 e بن هود هکر وتد هنسهود زکد هدننز و درص (عبکلا) هل عضخو لداذا اموب هعیک لا رد هنسانعم

 ` ME هم قمار هلتبسانمو رجلا لج یا اعیک ت ار كۇت رىا هد + و

 | 4 هبام ورف و ےئل ےک هدنن زو ریما هلا هرق وف یاب (عیتکلاژ هعطقاذا هعیک لاقت رد هنسانعم كەكە راب هراب کن

 | لس لاغر دکید لم اکو ما هکر ول وا فصو صوصخ هن هنس مامت و ےئل یا عبتک لجر لاقب رونید
 هدننز و عطق متن کلا# دحا یا عانکو ععتک ناکلاب ام لاق فونت سود یفونیچ) مد و پا يغ عاب کو عیتکوا

 ثلاثلا بابلا نم اعتک هب :عنکل اه ردهنسانعم كمروتک بول او كقلیا یهنسنرب قرهلوا یدعتم هلیفرح هاب
 ۱ توایزو بوطردو ۔رما قرعشاذا لج Spel reg غص هشیار و ه بهذاذا

 | هدانعم یکیاو هدندنع راضعب و رول وا دض هلتهج وب مضناو ضبقنا اذا لجرلا عتک لا رمان باب سرا

 میم کانو عتکو ردتفل جد نداب یکیا لوف یلع ردقل وا هدننزو حرف ندعبار باب نالوا با اوصا

 | عتکلاقب ردهنسانعم كم ىم“ كشا و فلحاذا نالف عتک لا ردهنسانعم كليا | نیع و برهاذا لجرلا متک لا

 | عتک لاق نوسل وا یونععو یتمح كلرک ردهنشسانعم كك هغاربا ك هدننزو دوعق (عونکلا ۱ دع اذا رابلا ۱

۱ 

۱ 
۱ 

 ۳۳ مانشدو بس مالک و + هلافک ام ی زا این تعتک + بنا وقت سو بهذ اذا اموتک, ضدالای

 | دماحا ىف تعتک نولوشو ردکع د هلدتک هنطارفا جد بویلتا تعانق ۰ نسب هکدنا تیافک اکس تحاضفو ا

 8 دلیا هغلابم هن نکیسشلا افا و ارجا یهراکمو دماح قیال هکناش ردننالک انتو حدمو و كافکام
 | بونهرج بوئاغفص هو هدنزو د 0 یو هنشاب كنرک د كشا هدنز و هرهوج ( ةعنوکلا )

 | روند هراهسک شلزو بوطرط یکی ییرکو رقشم یاهرما ین عتکو ه لا روند همدا نالاوا داغ یار اخ

 (عجو )
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 یدرفعو یثنومو رکذ مهنلوا یضارو عفاق ندا هاب هند واب هنر هلغل واقوث ومو لدع هکر وند هدهاشلوش
 روند همدآ نالوا تعانق تحاص تیاغب هدننز و روبص (عونملاژ و هد ز و فتک (عنتلا) رد واسم یچجو

 روند هشف و قح هقبح كنك ردشۇمو و دنسانعم ط وبه روند ا هیکنا كجهدا لو هب یعاشا عونفو

 دنرکحاب هنأر هکرون د هدهاش لوش یک ناعق ودگ رول 39م و رولا ضن هلتهج و هنسانعم دوعص

 0 هب منه "یضر یا ناعنقو عنقم دهاشلاس رونل وا لصف و مسحیوعد و لدج هلتعانق هنت داهشاب

 تااماذا عبارلا بابلا نم اعنق لبالا تعنق لاق ردهنسانعم كلتا دصقو ليم هغالت وا راول و و

 تلام اذا ثلاشلا بابلا نم اعنق لبالا تعنق لاق ردهنسانعم كتو یضوط هندرو و هنعات ن راوطو متر

 لبالا تعنق لاق رد هتسانعم كلا ح ورخ ةضالکاوا و اتط ندقالت وا روش هود و اهلها وح تلاوه رال

 | لا ردهنسانعم قمروبق ینیزغآ كنه رفو كمولوط و ةللنا ىلا ضم لا نم تجرخ اذا رو زملا ب

 دنتیج هغالت وا ولتط ندقالت وا روش هود هدننزو هرم ( هعنقلا ژ ب بّوصت اهعرض ف سیلو اهعرض عفترا

 رد هنسانعم كلیکچ یرضوط هننرفیسهم كناوبح هد ران و (عانتتسالا لو هل مک ن زمه ( عانقالا)ردعسا هکر وند |
 ¥ اهنطإ یا عقرب اهف الخا ىلا عرضلا ة ةعنعم فان ۷ ثیدا قو تعنق یعع تع دهتسا و دات J تٿعنقا لاق |

 ةعنقلا فداصاذا لج را عنفا لاق ردهنسانعم قماغوا هو زود نالوا هدنغلارا درت لھس یکیآ نعد هعنق عانقاو

 یرازول کیک یکیدنا هدزام مای هکر و هاض را اذا هعفنا لاق ردهنسانعم قلق یطارو عناق ه هنسن رب یدآر وا

 هسأر عنقا لاق ررلعتسم ون اخ قمروط ب وډ د ییشاب هلر ر ةا تافتلا و لیم اعطق هفرط يکيا و هدننک وا |

 لاق ردهنسانعم قمنا غوا هعالت وا یوروسو هد نیبال یا ایز را وم هفرط لمح والا و اسم ت تفتليال هبصن اذا |

 لا دا االف عنقا لاق رول و ا"دض هلغل وا هنسانعم قلق حاتح هب هنسفرپ ییهس < و عترلل اه"رمااذا منا عنق

 هنس وتر واشاب كل ران واخي ۆى هسنکم م (نعنقلا و هدننزو ربنم (عنقلا) رد هلتبسن انعم یصچ وا یتیدض كن |

 دو هدننزو باتک «عانقلا) اهسأر 2 رلا ۵ عنقنام یه و هعنقلا و عنقلاب تعنع لا ونل وا ریبعت راح هکروشد |

 لاق روند هدپس یصب شل روا ندنغوبچ امرخو رولوا عسوا ندهعقمو نکل روند هنسوتروا شاب راق روع |

 اوا بلقلا ءاشغردراز هيا هکر وند هنس هد رپ اکر و و للا بسع نم قبطلا یا عانتلاب رقلا عضو ۱

 قرهل وا فرصنم ريغ (عانق) م رسا یا ميعنفا وذخآ لاق هلنیتمص رد عنق یعجب رونل وا قالطا هحالسو

iروند هنسهب كنهنسل كسک و راق (تعنقلا ) ردندناب ماطق و و یکی راک درا + ردشف وا یس هن وق یشید | ۱  

 دن ر راناب ندسمز یسعاشا لوق ىلع هب هب مو كسکو هل زیتهف ( ینلا) امه العا یا مانسلا و لبطا ةعنق لا |

 یوتسام وا لمزا نم فرشااموهو نقل هر لوقت اید ید بی هکر وند هتنال وا هصیو هجزود یضوط |

 جاش هل مسک كفاق (منقلار رد دآ كیوص ر هدننب ۸ رم لبج هلعض وم مان هلع عنقو هدنج ىلا ضرالانم غنا

 عقا و هدنندب هب یکیا نال وا عالم و لهس یتا ربط هکر ول وا یدنج عجب ندنف قو رک اتقا عجب رونی ها رو

 لصالا یا عنقلا مرک لاق روند هندایلن و لصا كنهنسنرب و هلیرسک كفاق ردناعنق یعملمآ عجب روند هرب زود

 ه یرو قجهلاچ و ردزیاح هدهلعض هدنوب روند هدپس یصب شلروا ندنروبچام رخ و ردیدآ كوص ر هدم و

 نماطت دتفلاسیفو نڪو هسأر ناک اذا تی لج لاق هل وا تاکوح و قصاب یرار كيك یرلکدید كج ری وکو | ۱

 ]هال تاک اذا عنقم غ لاق رول وا فص و هرغآ نالوا یرکا یضوط هنزو چا یراشید هدننزو مرکم ( عقلا

 اذا ةاشلا تعنق لاق ردهنسانعم نایکج یغوط هتنرق یراقو یسهع كنا وبخ و اھ او ثنخ اذا :وادالا مق |

 قوص عفرا ریز ردندنسانعم عفر هروکه ناب كح راش + ردلکد فحص ندن راظفا عثقو عبق هدن و هنسانعمر وبش روت د

 ا هدنشب بالکن رکب یاوب هلا رو هد رودرا 09ا عنقلا ىف ي لاق ردنعصت |

 روند کلید دنن زو ةف (ةعنقلا) رددآ هکر ر هدننيب هع زخ هلبا همیلعت هد هاب هدننز و هنیهج (تعسلا) |

 تولوا كد یشاب هکروند هود لوش هدننزو رجا (عنقالا) لاوسلا نم یا ةعنقلا سلاح نم للاب ذوعا لاق |
۱ 
| 

 اڻ رخ | ةعنقم و ابصق + همو رح ىف "ناکء ادا لجز +*وبشاكنىعار ۹ کم (ةعنلا ) لخاد ىلا ةف وطعم |

 یراق و یتشابهدنقو یفیدلاج یان نارینا ریز ردناندا ره هر وکه نک ردن و رم هل رکو هلکه كنون و عقاو هدنتب*الوحم |

 ییەسکر ,(عینقتلا) رد هدن ر دقت نينا ةعنقم ت وص و هدتر وص وی ردهقان ندا نين عفر دا مهروک ههرمىكو رردلاق | آ
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PRESقوا شاب نوجا عفد یکنیس نانل وا رکد یراکدد مه راوط و هرابخ ذخا اذا ىلا عمت لاق  

 ۱ ا لره لمیاوا رهن و نما بدو هسار كر > اذا راجل ا عمقت لاش رونل وا رن قلکنیس ردهنماس

 هنشاب را وط هلی سس هی لوعفم ےہ سا ( عمل  هدحو سلج وا رب اذا لجن راا عمل لاق ردهنسانعم قمروت وا

EYلاق ردهنسانعم قع ابق ت نوجا كل" ریک هکر هدننزو لاعفنا (مامتالا) روند  

 یتغو روند هنغوجق كنسهلاد یادغب هدهلبنس هدننز و ذفنق ا قسم تیبلا لخد اذا لحرلا عملا

 كن راقج وج بو ردیشقم هدننزو هذفنق (فعبنقلا) روند همدآ رودو و ردیدآ كغاط رب هدنراید یسهلبق

 هن راوتر وا شاب كچ 1 راف هکودهنسانعم هعنخو رون ده هیقت هدنزرط هالک هحن وزوا یرلکدیک ةن رلشاب

 تافل" نیک بونابق هدنسهناخ هسک رب هدنن ز و هجرحد (دعسقلا) روند هب وت روا نالوا هببش اک ۱ لوق ىلع روند

 عا ردهنسانعم قمرابف توشیش یک مولوط ندقلنغراط و یراوت اذاهتس یف لجرلا عنق لاق ردهنسانعم

 نسأرلا عبنقم لجر لا روند همدآ ىلشاب وبوس هلیسینب لعاف مسا (ممنقلا) بضغلا نم زا اذا نالف
 عام لحر لاق روند نر نالوا قنغاطو ابق 0 هليس هن لعاف مساو لا هلثمیات (عثتلا» هل ط رممیا

 ثود یا عدنف وه لاق روند هغاسمروقو ثود هدننزو ذفنق دنقلا اهرشتنم اهعظع یا يللا

 (عذانقلا) رونل وا رکد هکر ردیفدا رم وهدنزو هعزف (ةعذنقلا ) ردیفدارمو هیت و عد هام لاذ(عتشا)

 لاق روند هرازوس ازسانو شف و دب و یها ودلا یا عذانقلا a روند هنافآ و یهاود لف ڭكفاق

 كازو كفاق (ذع قلا و هليعط كند ىازو كفاق (ةعزقلا) شعفلاو رشا مالكلا یا ع زانقلاب هامر

 كشاب ردتغل شب هکهدنزو ذغنق (عرقلا) وهدننزو هب دنج (فعَرقلا) و هدننزو هجرز (فعرلا) ولف

 ردعقوم و یرک ذ لحم كنهداموب رواک تاعرق و عزاسق یجب روند هجاص نالوا هدفارطا و یلاوح

 شاب عزانق و ردا وض ربغ نکل ردشلیا تبث هدنسهدام عزف هلباهذ هنغیدل وا هدناز یرهوج ردهیلصا یون ارز
 قو حراشلا لاق ردشلوا رداص یوبن یهنندنآ هکروند هننرهیش جاص نانل وا اشنا احصاح هرکصندقدل وا شارت

 نال واهدنشاب كنالغ وا هعرتق و عضاوم هنم رتي ورعشلاذخ وی نا یهف هک ع زانقل ا نعیهن ال مالسلا هيلع هن !ثیددطا

 كرت رعشلا نم ةلصالا یهو ةعأزق اف كل رب لاق روند هچاص شماز وا بورابق لوقیبع روند هجر

 ةعرتق الا الکل ایفاملاه روندهنسهچراب قاراچ رادقمر و لاط و رعشلانم عفنرا امیه وا - یصلا سأریلع

 روند هنعوص قریوقو روند هنسهیش نالق برادەر ویکی زیوت اش هدنسهدک وک كشوق و ةرعم ةعطقیا
 ] روند هشاط قلاو كجو ندزوجو روند هنچرب كنسنج لەو روند اکا كسورخو هنسانعم ب

 هتسهلوقم بکزت یرقدراص هنب راشاب كرلتروعو ةزولجا نم مظعا وهام ةراجلا نم یهو ةع اب هامر لاقت

 لب هکم هدننزو د ذفنق (عزق) روند هنر هبق كنتوا قحمادغب و رونل وا قالطا هنافآو یهاود عزانقو روند

 بولغم ندنعصح سورخ نشوکود هدننزو هحرحد (ةعَرقلاج ردیعما كغاط ر ولت هت رپ هدننبب نرس

 للدت هدنزو عوجر (عونقلاژ تاق یذلا ثكیدلا نم بره اذا كیدلا عرف لاق ردهنتسانعم قجاق بول وا

 دنسرخ و یطار هنتجق و لل ذتو لثس اذا ثلاثلا بابلا نم اعونق 2«لخزا عنق لاق ردهتسانعم كفلد هلتننکس و

 هن رب رحم کهدراصب یرب رګ هدارو كفلۇم + ما یتمراذانالف عنق لاق رول وا دض هلغلوا هنسانعم قل وا

 لذ هدراصب نك ردشلبا مسر قرهآوا ندا بابو دحم یراردصم هرزوا روک ذم هجو هدارو ار ز ردفلاخحم

 تا هرزوا قلوا هعانق ندعبار باب نال واهنتسانعم رسا اضرو عونف ندشلا باب نالوا هنسانعم لاوسو

 د ورسم هجو نکل ردشلنا سر قرهلوا ندعبار باب یهعانق هجهرکص رطس دنچ جد هداروب هحرک ر دشا

 نموردشللا باکترا هح وج رم تغل هرزوا یناب كحراش هاکلیا تد هدنفابس كا دور و ید ندثلاث باب هرز وا

 ع ارا سشو» عونقلاىنغلاريخ + لثلا نو لل ذتلا و لاؤسل ایا عونقلان نم هلابذوع و ةعانق ها لسن ماد

 لبالا تعنق لاقي ردهنسانعم قمی هرب كسکوب یسهلوقم عاط و ریابو ردهنسانعم ریل اب اضر عونف هدارو

 ىج دبا لاّوس اتکا لذ( عناقلا ]ل هت ولع اذا لبا تنعق لوقت حراشلالاق+ تدعص اذا ثلاثلا بابلا نم اعونق

 روند همدا نالوا دنسرخ و یضار هنتسف و لل ذتم لث اس یا عناق لجر لاق ردذوخ امندل وا یانعم هکروند همدآ

 نالوا یضار هنتعحق و روند ه یضلید یخدوب هدننزو ریما (عینقلا) روند همدان دبا ج ورخ هرخآ ناکم ندناکمرب و

 نانل وا نیبعت ندزحطم انف ن هلص كفاق (ناعنقلا ]و هلنیتعف (عنقلا) و هدننز و هحاعم(قعانقلا )لرون د همدآ

 ناعنف و مسقلاب یر ادا عبارلا بابلا نم اناعنف و اعنفو ةعانق لجرلا عنق لاق ردهنسانعم قلوا یضار هتم”

 (لوش)
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 ءان الا غ یلع مواد وه و Fee هنن ضا ر وه |

 | عت ورد هدنل رام جات و دین تنامرخ هند ه هنس قشپا یک لوپهدنب د كنس هنا دام رخ و هریغ و نهدلا هيف بصنم |

 یروپس ی ورشم نالوا هداق هدنن زو لاعتفا (ماغقالا) ةا ىا عم لأ یئذخا لوقت ردهننسانعم هالتما وهم ۱

 ددان ما کز دو ] نا ثكمول وط و !دیدش اب مش همش یا ینامعققا لاقب ردهنسانعم كم ۱
 كنهزمش ;gl) هراتخا ادا *"یشلا عما لا رد هنسانعم كلنا رامتخا یبهنسن رب و عشقا اذا ءاقسلا عققا لاق

 ندنزاغوب نب زیسقْغ# و هنسن رو هللذ و هرهق اذا دعا لاقت ردهنسانعم كلئا روهقمو لیلذ یی هکر رک

 بویلغاب غاب یک رواكنکش کود و جرج فرم قلا فر رم اذابارمشلا عا لاقت رد هنسسانعم كك بوقآ |
 ورکیدآ نالک هقیچت یناهک ان و م علا هف كو همانس ف یذحا. اذا لیصفلا متا لاق ردهنسانعم كموي |
 رونی کیم یرویس نان و یم او هلاصق (ةعیلأ)هتددرف و “ىلع عل اط یا هتعغا لوقت ردهنسانعم كمردنود | ۱

 | یک المو حلو هباشمو هبش هرز وا سابق ربغرواکمع ماقمیعج راردا مار ا هراوهآ و هرلهود هد رانو کى | ۱
 هسأریا هتعف ىلع برض لا روند هشاب و را دتشا اذا ءابظلا و لبالا بکر ت بابذلا یا ةعمتلا هنع "بذ لا |
 ردیبقل لر ضم ن سالا ن ريع و ردندآ ن نصحرب هدنع هعف و لتجد عت یجب هل راذ نون روند هنسهب تر وار

 ریبعت ق راسو هکر ونده هنسف ناس روک هدنلکشنام ود و زوت هدا وه هلدیتححف (( عمه ا) ردءووک نم هدنسهدام فدنخ |

 ۰ هنشاب موغو لوقیلع هنج وا كفلت روغو هدزاغو و ءاعا یف روش جاحلاکو ه و ءامسا یف عملا اذهاملا رونلوا ۱ ۱
 لوق ىلع روند ه رای ويس هد رخ ناقیچ هدن راب د كم زک هدزوک و رد رابع ندا رخ كج ەریک س قن هرکج یا

 امى هزوکآ د وخایقلوا وکم کب وشیش یتا كن راکیب لزوک دوبل وا لزتبت هلغلوا دسافىراکي كز وک |
 دک وا رجا واهق وم دف اذا عبا را بابلانم اع هنیع تعق لاق رد هنسانع قلوا فیعض زسرف یر ون هلغلوا

 لاق ردندب اع» هکرد هنسانعم قل وا نیلاقو ابق یشاب یریکس كنغایا د رآ كت آ و اهرظن لقو شعوا مرو واهقوم ۾ 1

 تظلغ اذا ا و نوغو ندنر ۳۹ یزید ركناو هسأر ظلغ اذا سرفلا بوف مق

 a افوفسییاودو منت هق كم و همانسقیذحا جنت کت رددن :سانعم قم اق بورابق ب ویلغاپ غاب

 یاس هلل وق متاخ یتسهلوقم زوت و بوجروج شود مزوک و هه اذا ءا ودلا عة لا ردهنسانعم قمت اا

 هدنزو روبص (ع ولا  مالاب ج رسا ىذقلااهيف عقو إذا هنیع تعق لاق ردهنساثعم قم راقیچ هلا هنن

 عهاویب رج-و هرج ارولکعقیعج رون د همد نالوا ی-هض راع عق رز واروکنمهج و هدنزوکهدننز ورا( مقالا )و

 نالوا كوپ یزکع 2 هګ مون یکیدید عه هدنسهرکح و ردءاعق یتنوم روند هنآ نالوا نیلاق ندنرخآ یزید

 كنآو مق ایاعها فنالاق روند هن ور نالو مچ یک | یخ واف رطرب و عملا ےظع یاعتا لج ر لاقب روندهمدآ

 جدو هدننز و فتک عمه ا)ةرإالا ملتلایا عا بوقع لا هلوا یروپس دزا ندندام هکر وند هنریکسدرآ

 هکروا وي و مانس سلا مظع ORR روند هت نال وا نوغوب هدنرخنآ یزیدرپ

 سرفلاش روند هباوبح ٹاک ر واو ژب هبفیا عقفرط لا روندهزوک وله ويسو ےظعیا ع مانسلاه روند"

 | رول وا ققلاقیراقوب هکروتبد هبیرم وب نال وا هدننایم یغال وق یکیا كن هن اد هدننزو هفرش (فعیمل) بویه یا مق |
 | كنعر وا SE SDE هنج وا كفي رب وق و رواک ع باق یعج
 ةعبضص یا ةع ةقان لاق روند هن هقان شین وک هدنز و هح رفا( دعمل ا روند هنسیراقو كن راهرهم هغ روک وا

 هلی كفاق دنوب و روند هنس هد زک كلامو روند هغاب یراقدراص هن زاغ وب كغجراغد هدن ز و هف رغ تعا
 یهدامو فلۇم × هلع كفاق رولکمق یعجج رایدلیا صیصخم هنسهدیزک كنءود ینوب راضمب و ردزن احهلنیتصق و

 بولیصمیسهدنزک ندنجا و روهقمیا عومتم لجر لاق ردهنسانعم روهقمو بولغم (ع وملا) ردشلنا رارکت ]
 لاقس روند همدآ شبل وا التما و هم وءهرابخ ذخا نا عو لیا لقب روم روم هود شوا ا 8 ۱
 هدنزرط هات دام رخ هدرلن و هدننز و بنع یی ا) وه رسک كفاق عمه ار میا عومتم لجر 1

 یک لا نام ون هوش نو جا قىبلە و ىنياون هد ب9 ۱
Êهل ردنک هکردمز وا ضا عونر هلع كنهزمه 6 "یعاغالا) روند, دی راهتشوک بید یکیا كن دی تساامرخ  

 قوق یھت یرلکدید حق نانلوا رد هدندب د كنغیر وق امرخ :(عیفتا) رولوا یراصداص یک ناش ا

 . قلآ بوچم نیر رک نسا هنس ر هدنزو لعفت Sam ادا بلا و و



 | قسم رگ هاو یدنزو فتو و یر رو یکیراکد رو ار هپ رود نیراابا براقت.یراولحخ

 | لوق ىلع روند هلام یتیراعو هلزع یا هتعلق نم ملأت لاقت ردمما ةقيانمم لزع هليعط كفاق (ةعلقلا) رول وآ

 | هدنزکرع بویلوار وآ بات هم وجهو هاج الصا هکر وند همدآ نون زو فیعض لوشو روند هتنایلوا را رفرب و ماد

 [ ربع هلغلوا نمضتم یتسانعم تابث مدعو لاوز هعلق و یکهویم رو داق هنسن شلراب وق ندجاغاو ةي وا راداب

 ِ هدننز و هزم و هلنیتعص هدنوب و رارداهدارا ین سانعم ردلکدرب , تكج هد او نطوت زالو ریدآدعلف لزامانلزم

 کل ردراکر دزلوحنو تلح رندن آ دوخاب رارد ادا میتسانعم ززل وا كلام هروب نم لزم دوخاب ردلمعتسم ید

 دمت هلتاعفد هدنآ ی حاص هکسلحم ل وش رارب د ةعلف سلحم وه تلذک ردهدنعقوم زرین نق و لاحت راو لّوحت

 شک درب بوقلاق هلکلک رام دآز ب نع نددنکن کر روت وا سلحم بحاص هکر د و یرب ردلق ج هج و یکیاهدنوب هل وا حب اتح

 هل وا رطضم هغ روت وا یرامدآ نالک هنر هل.تهج تیثیح و عقو هکردو یسیربو هلوا امارک او و هدا اضتقا

 لوش هدننزو بارغ (عالقلا) ةلحر یلعیا ةعلق ىلعوه نولو و عالقنا رادیا ةعلقراد ابندلا برعلا لوقت و

 ۱ ناقلق توموت هدتفو كجهدا روهظ بوراب یر راتتمو هل وا رالتح تولب زاب هدکدلکج ییوص هکروند دعا

 تدا هداو رونلواتلالد هراتنم هلکنآ هکر وند هل هرک
 ا داغ نکرروط اس و غاصهود و ر ددا رب رول وا

 بولی راد وقندرب و روندهنابق یرامفاوهدرب قشمو و زود هدنزو هما (فعالل روند هغل وا كاله بولیقب

 یسبروقو یسزان هکر دتابنرب ندنعاونا هنج هدننزو نامر (مالقلا) زوند هکسکو تتلو ولاا

 ن شبا دا ردصم ورم EA (عالقال) رولوا فلع اب كب هراوط

 6 یا هنع تعلقا لاق ردلمعتسم هتسانعم ی هنع "فک اذا

 ءا تحرخ اذا لبالا تعلقا لاق یدنلوا ناب ۷ عبرو یت ردهنسانعم كمريک هنس ەت رک غبر

 ] دعلقو اهعارش عفراذا ةنيفسلا علقالاق ردقجهلوا قجلآ تكلي هکردهنسانعم قم ردلاق یننكلب كنيكو عابرا ىلا
 1 ضر ةامرلا ناب ردهلعافم ندعلق هدنزو دان ام فعل اقلا) ٌدعلق یب اذا نالف علقا لاق ردهنسانعم قاب

 | هکرول ویسهجردلّوا هل رهن اشن قحهنل وایمر هکرونل وا قالطاهنناشن قوا لوشلواو اونا ندنو دعلاقاا

 ۱ ] ردندنراعاض وا بر ةامر هیلوا جاتحم هکمردنوس بوکج كم یتلا هدکدتا یر اکا یار هلغلوا بیرق هض را

٣ 

 | لاوترومدەلغرح هکروندهنلابوترومدو روندهغعلابیروق نالوارولیراب بوبوقهدنرلن زو هدو ج ر ز(عقلقلا
 | ةدیعب عفلقلاک هناک لاق ردنرابع ندنراهدرخ نالوا ناشیرب هدنیح یکیدنلپکچ تولیژدزق رومد رونل وا ریبعت

 هدسز و جرحدم (عفلقلا ) عبط اذا ددا نم قرفتام ٹالذکو ققشش و نمطلا نم قلفتام وه و عفانلا نعا

 راتنم هدننزو هجربز (فعفلقلا ملقیا عفلقم فوص لاق روند ه یغاپ و هکو شفلساب و شفلریک بورارص
 ندبا روهظیک قوبقهرابهرانهرز وا یسیردكنهودو رون دهبهرک نانلیرمو بوم وت ند ر نکر اقیج ب ولی رابندقاربط
 كنهسكر رول وا ردصم هعلقو ةلفس ىا ةعلق مه لاق روند هسان لاذزا هدننزو هعب وز (ةعلتا) روند هواق
 ردهنسانعم كلبا شا شارب ضعبلادنع وءردناف هر ضاذا آر علل ردهنسانعم كمروشود بور وایتشاب یکدالج

 یکن اکو چ لوق ىلع راربد زر کهدیس راق هکر وند هغاموحرومد هدننزودسنکم (ةعممأ ) هقلحاذا هر لا

 هعمل اب هعق لاق رارر وا هنشاباصاح نوا قفل وق هوا یرب یلیفرانل وا را وس ليف هلکن هکر دتل رومدرب یرکا ی وا
 : جاغا رونل وا ریبعت هقوطو نافطزوب و لیفلا سآر هب برنضپ نجح اکوا دندح نم دولا یا
 اعق هعق لا ردهنسانعم قمروا هلا دعمت هدننزو عج (عملا) رولکعماقم یعجج رارروا هنشاب كمدآ هلکنآ

 هللذ و هرهق اذا انالف ۳ لاش ردلمعتسم هنسانعم كلا روهتمو لیلذو ةعمتلاب هه رض اذا ثلاثلا بابلا نم

 ههح و یهدآرب و اع شارف مزدا رکا نا ردهنسانعم قموق توخ هنن نغآ كاق قحمدیقآ دنسل و

 | ردهنسانعم قمروا هنشاب كيدآرب و هدر اع هفرص اذا انالف ع لاق ردهنسانعم ابا فرص ندندصقم و

 قوغوص ینعس ° تواو لخد اذا "یشلایف عق لاقب ردهنسانعم كمريک هرجا هنسفر و هسأر بر اذا هعق لاقت
 هلتدش یی ورشم نالوا هدباقو هقرحا و هدر اذا تابثلا دربلا مع لا رد هنسانعم كمردنیس بوردضاب هلغلاح

 بواق ندزافو نامه نزسفتو بورشمو اد دش ابرنش هب رش اذا ءاقسلایفام عق لاق ردهنسانعم كجا
 قرهاوا شوج هیزوس كمدرب علا عقو عرج رفع قلعا فرم اذا بارمشلآ عت لاقب رد هنشانعم كقک
 نادراک هتا هکرونىد 4 ینوخ عفو هلتصذا اذا نالفل هع“ مق لاق ردن رابع ندکمکید بوت و قالوق

E 



 اول لوق لع ردو رفع هبعاق فوم روتلوا ت الع کا کر دمضاوطعر هد داب هناصف (تعلقلا ج رع) را

 و 1۵0 قم

 هحاما شمر ا ندسد كنجاغا امرخ لوق ىلع روند هنادف نالیرب وق. ندسد كنجاغا امرخ هدننز و هرمت هعلقو |

 روند هراصحو نصح نیتمو عمو پوص شلپاپ هدنشاب غاطو روند ه هچراب شلسک ندک رواو روئدا
 كحراش » رولک عولف و هل رسک كفاق رولک عالق یعجب ردزیاح هد هلیصف كمال رونددعلق د هدزعاسل الاح

 هعلق و لبا ىلع مینا ناصخلا یه و ةعلقلاب | وضع لاق ردذوخأم ودنتسانسم مظع باص" هروک هناي

 راق العا هدهدلب لواو رايد د ردشعد یلق هلتبسذاک | یندعم یرلکدد یالق راضعب ردیدآ هدلب ر هدناتس دنه

 هدنع و ردیلوق لراضعب یتبسناک ا كیالق ردیعما تیالورب هدنسهکل وا سلدنا و ردب وسنم کا هیعلق فويس هلفلاب |

 ردهدسلدنا دو (بوباةعلقل رد هعلقرب هدسل دنا هدننز و باح" هلا هدح وم یاب (حابر ةعلق رددآ 9 ۱

 هدش رق نورزاک هلبصف كاج € "صحا علف روند یرغل هدنبسن هکو هلغل وا عقآ و هدندحرس ییعب هدنرغت نشد

 A 9 !(لب وط یا :Rg هذن رق ءاد ص a هد, رد لغز هدنساضف ناجا 0

 اتو سردرد بست دار هرز وار شن دو هدنیمزرب رب ۱

 دوخا نالیرب 1 ندهنسفرپ هدننزو هعطق (ةعلقلازا رونل وا قالطا نيلسملا ةعلق الاح هکردهدن رق تارفلا ةر |

 زاج هدننزو هنیهج (ةعیلقل 2 همش یا هنم هعلق هذه لاق هدننرو بنع رولک م لق یج روند هب هچراب ناب وق

 هلاک (ةعلقلا]ل رددآ عضومرب هدنساضق دادغب و رددآ هبرقرپ هدنسهکلوا نا رګ و رددآ عضومرب هدنفرط

 هلوا راوشد تیاغب قمتیچ اکاو هلوا شع وق بولی ربآ ندغاط هکروند هنسهچراب ابق هج هقشب و كوب لوش ق
 نان روک کغ اط هداوه و هدننزو بنع رولکم لقو هل رسک ك فاق رولک عالق یعجج روند هشاط یربا كب لوق ىلع | 9

 ند خلف مچ تو روند هب هاش" شمالپاق بوت وط یفرطر كن زو اوه لوق ىلع روند هنس هچرات بام ق

 ردیدآ عض ومر هنزسف رعت فرح و ردیدآعضومر و روند هب هقا یو ول هثج یریاو ردیسنج جک لنت 0

 هدشزو روبص (عولقلا)ل رک ذیساک ردهلنیتعف هکیکعلق رول وا ردصم هعلقو ردهرقرب هددصاشا ندقارع |

 هلوارن ود هنسرت هلغلوا كشوک هدکدلیکج یشیرک هکروند های لوشو روند ه هان یرمو ولهثج یرا دو
 یکی لع روند هناق شعشوم وا هلنیتعف بسر دیشب عزناذا عولق سوق لا هيم كفاق رواکملق عج ق _

 یتءاح لوقت ردیعما كنقو یکیدلسک كن هقصباو روند هراواق نابل واق هدنزرط قوبق لو لو هدنس هدوک زو او ل "

 هدرا یتوک كبکار رو ]وا ردصم علقو روند هنرلگیادروناج نالوا در رایت واپم و

 بابلانم ةعلقو اعلق بک آرا علق لا زونل وارببعت یشزوت وا یر هکر د هنسانعم قعاق هت وا یر بویمروط

 ردهنسانعم قغاط هن وا یرب بویلوا رادماب یراقایا كن هسک نانوط شروک تلذک جرسلا ىلع تبث م اذا عبارلا |
 ردهنسانعم كا: تلد ب ويعا ۳ وس یشان ندندالب و عارصلا دنع همدق تبث مل اذا عراصلا علق لاق ۱

 ردموسرم هرزوا تاغل فالتخا هلیظفل وا رلانعموب هدرضست ژکا ةدالب مالکلا مهف۸ اذا لجرلا علق لا 1 ۱
 هف رط (فعلقلا و هدننز و فتک (علقلاژ و هل رسک كفاق (علقلا رل ردص وصخ یانعم یر ره نالوا با وص نکل | ۱

 نایمروط هدرا یتوک هدننزو دادش ( عالقلا ) و هدننزو هرق (فعلقلا) و هدننزو هزم علما و هدنزو |

 هننکلپ یک هلبسک كفاقعلقو روند همدآ ن نهذ دنکو  هدیلب نایلکا زوس و ه یصش روک نایت وطرب یغااو هبکار ق

 هدننزو همنع ردهعلق یعج روند هن را هطناچ ترم ترخ كرانابوچو روند هن وز نیب و هنسانعم عارش روند ق
 ما وقلاونيلج اذن یاعلی یهلاش روند هتروعیرعو ویرا یسهین و مادناویراقایاهدننز وردیح ( علیقلا)

 شاب روند 4 ى £ وصنفک و هنسانهداّوق روند کن و هان بانک وند و هک ۳ 3

 هتک (دعالقا) رد روصت سما عاف ۳ لطابلاب ناطلتسلاىلا عاس یا مات لجر اش ٩ ا
 كعب رو هلیعص كفاق ( علقلا إل اهعارش 2 یا ةنيفسلا ةعالق اوعفر لاش روند هننکلب یک خد و هدننزو

 هکع رو قرەرىدلاق هجهدایز ندر یغایا و یشلا "یوقلا یا علق لجر لاق رون ده یشک نالوا یوق هدنص وصخ |

 ناک یشماذا یا فتککو كنرحلابو ضلاب یوز اعلق لاز لا اذا مالسلا وةولضصلا هيلع هتفص ف هنمو روند |

 ۱ ندرب یتیرلقانا یراترضح مالسلا هيلع مانا رْخف عی امعنت "و الاشخا یشع نك ال اب اعفر ضرالا نم هيلز حفر ||

 01000007 0] كتوختو زا باصصا یدارلردا عضو ولتّوقو بور دلاقولت وق هکیدا راردایثم قرهربدلاق یرقو يک کرک | ۱
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< 1۵6 B~ 

 | رجا (عنقالا بصنو قيض یا عفق ف سانلا لا رد هنسانعم تنحم و تجزو هقناضم عفقو ءاعفق تناکاذا

 | ی راقم رپ كت راقاياو ءاعفق هنذا تناک اذا عفقا لجرلاق رون ده یثک یلفالوفقروبق هرزوا روک ذم هجو هدننزو

 | یعاشا یتشاب اتادو همدق یلا ةترم اهلجر عباصا تناکاذا عفقا لجر لاق روند هنالوا لرود یضوط هننابط

 عفقمو عفقا لجر لاق ردفدارم هدربخا یانعم هلا عفقا هدننز ل ثدح (عفقلاال روند همدآ ناش هر بوتوط

 ه رض لاق رارروا هرلقمرپ هلکنآ هکروند هنجاخا هینکشا لوش هدننزو هسنکم (فعفقلا) ادا هسأر سکنم یا

 كنخاازف هکروند همدا ولهرهچ لزق لوش هدننزو "یعافر("یعافقلا) عباصالا ام برضت ةبشخ یهو ةعفقماب

 یاهقو هئرج ةدشلهفنا رشق رجا یا "یعافق لجر لاق هلوا رالواق قوبق قوبق یسیرد كنور ندنتذذش

 "یاقف و"یعافق رجا لا رونلوا دارا نوما دیک ات یتسهلک رجا هکرولوا هنسانعمیعاقف هدهفیعض تغل ضعب

 هسک ان نالوا زا قافناو ضيف الصا بودا راخداو ظفح امناد ینلام هدننزو دادش (ماققلا)) دش یا

 تلع ولردرپ هدننزو نامر < عافلا و هدننزو بارغ (عافقلا ل هقفنال ناک اذا هلال عافت وه لاق روند

 ردهرزوآ سابق لّوا تغل هدنو رکا یرغوط هفرطرب یتیراقایا بولوا ضرام هن راقایا كنعسق نوبق هکردیعما

 |هدننز و نامر عافقو رد نکا رو نم نزو نکل ردهرزوا سایقریغ یناثو رول وا هدننزو با غتلع ءاعسا ارز

 ناقسد ءابطالا نیب هکرون دبلکلا "فک هنسیروق رول وا ولت الص یک زونو و قشروب یتئيه هکردیعما توا رب

  هنعفشوف هلکناهکردتل آر ولاتچ شل زود ندندیرج امرخ هدننزو هنمتر (ذعاَلا ردقج هل وا توا یراکد
 نیدیلآ عفقملجر لاق هنمو روند ه هنس شعثرو و شلزو هدننزو مظعم (یفقلا ) راردا دیص هلقمر وا ب 1
 | نب هللادبع نب دم واو ردندنیعبات عفقلا ن ناوم ردنداعما عفقمو رد هک شلزوب یربلا نعپ امج یا

 £ ىدا ندماحا راقک هکیدا سنسج داد ن هذاد دوخاب هب زور یعسا ردنداغلب فراعمو ءار يهاشم عفقلا

 | یرللوق هلکلیا ب رض جا ینیرد یدلوا ینتکم هلا و رع واو موسوم هلا لا دبع هدقدل وا مالسا بایفرش هدعب

 لوقت ردهنسانعم كلا طفحو عضو هرجا باقرب یی هنسنرب (عیفقتلا) یدیشلوا بقلم هللا عفقم ندنکیدلزو

 , لعفت (عغقتلا) عنتما اذا هنع عفقنا لاق ردهنسانعم عانتما (عافقنالا) هعوا یا رمالا ةغیص ىلع اذه عفق

 ل هع هدنن زو لجرفس ( عب ولق ۸ ضبقت اذا ؛یفلا عفقت لا ردهنسانعم كلزو بوشیرو هدننزو

 1 رد هنسانعم قمربآ هفرطرب ندنرب لوق یلع قمرپ وق بوکچ ندنکو کی هنسنرب هدننزو عنم (علقلا)) ردیعما بعلرب
 | هدنزرط هروط هل راناب وح علقو هعض وم نج هلّوح وا هلصا نم هعّرنا اذا ثلاثلا بابلانم اعلق هعلق لاق

 يج راردنا عضو ینتا ودا یسهل وقم بیاو هت قجەىلغاي یییراهک كن هفان و یداز هنا هکروند هن را هطذاح

 ا ارا بزا ۱۴ اق قی + لادم و هو سلفا رد علل دعولق
 | ردکنیسر هدمنلوق نعب * یطبایف ءارعش + هکشهدهدناوج نسراب هل هسلوا مالغ رب هدنناب كنسیروس نویق

 | تعب شعد × یعلق ف یتش + هدن راکدید نسرشن هسنل و ريق رای هدعب ردکعد مرهدا قوخ ندنیهس ا

 ۱ ا ا تاكا بولوا هدنکلم كندسکرب روب نم لثم ردغاب ا رضا نانا
 ندعم رو روند هن راکنلک كچ وک كحصلهراپ شاط كنيجرا وید علقو رونلوا برض هدنقح هنسن یفجلوا ا

 ع كرهديک هکردهلتبسن اکا قالطا یعلق هالق ردا روهظ یالق العاو وا یتعب دیج صاصر ندنآ هکردیمسا

 ردتفل هلنیتعفو یرسک كفاقهدنو ردعما هکروند هکمرویلاص هقصبا یمدآ ناتوط هقصبا علقو ردشلوا هدنلازنم

 | (عیلقتلا)هلرعاد ان الف ىلا ولا علق لقب ردلمعتسم هنسانعم كلی لزع علق واهنمعالقا ف یا ها نم علف یف هتکرت لوقت

 جدو هدننز و لاعتفا (عالتقالا) هعلق نعم هعلق لاش ردهنسانعم قمرپوق بوکج ندنکو ک ییهنسنرب دوب

 بواق یهنسلر و علنقاف هعلق لاقت رولوا مزال هنسانعم قم وق هنسنر و هعلق عع هعلتفا لا ردهنسانعم قمروف

 قم راب وق ندنک و ک هنسن رب هد رانو هدنن ز و لعفت (علقتلا) و (عالقن الا هبلتسا اذا هعلتقا لاق ردلمعتص هنسانعمقلآ

 لوهحاءان یلعریمالاعلقلاش رونلواقالطا ه یلاوو مک اح نالوا لو زعم( عولقملا )علقت و علقنافهعلق لاق رد هنسانعم

 علاقلا ةونادهیف تناک اذاعولقم سرف لا روند هنآ نالوا یس هناشنو هربادیرلکدیدعلاق ول وزعمیا عولقم وهف |

 ه ورکم هدننیب ناسرف رول وا هدنرب نالک یتلکت هدننص كنآ ضعب هکر وند ه هناشن و هرباد ندوت لوش (معلاقلا)

 | ردندریم ون رونل وا قالطا هګ رش هلبا هدالص یربلغ وا كنهفلیوخ نیو رع هلیسهین هشت (ناعلقلا) رونل وا دع

 رد عالق یجب رون ده هطناج یرلکدتعض و تاوداو دازكرانابوچ ځ دوب ردتغل هلناصف و هدننز و هرم (تعلقلا)

 یدنل وا ےسر هرزوا یر كحراش هلکلیا شیوشت هدارو فلوم + هدنز و هسنع ردعلق و هل رسک كفاق

 ( هعلقو )



E 

 > ۵۳ زس ۱

 قمادشفق هکردهیاکح ینیسهزاوآ حالس هدننزو هلزاز (ذعتعتلا) مالکلاب هيلع ًاتجا اذا لوالا بابلا نم ًاعق هعق
 كلنا لک ا هلئدش یهنسنر و هنوص یا هحالس ةعقعف تعم“ لوقت و تاص ادا حالسلا عقعف لاق رونل وا ریبعت ۱

 اهعق و ةدشل فیرص یا ةعقعف هنانسال عمت لاقب ردهنسانعم قمادرق توتقوط هنرب یر راشید هلیبسح

 عقعمام + لثلا هنم و رددنسانعم قمتادشغق هلکیرح ی هنسنك و یروق یسهلوتم دغاکو نیشیمو نوک و لک الاف

 مول وطیروف نوچ ا چیه یهود رابرع زعنادشفق رایردو راهبرق یکسا یروق نوجما كنآ ینعب + نانشلاب هل
 اص وصخ ندماب اثداوح هلغل و بلقلا یوق وریلد موقع لثم ناتو اوت كمر یسهلوتم هبرق و
 نی قز وکو | دنت نورنا وا م هرج هک نا ا و اا ابو نفضزا وع نالوا ساسا یو یھاو

 هتوا یرب هدننوب وا راق ینیرلقوا راق و عقعق لاقف هدرط اذا روثلا عقعق لاق ردهنسانعم كلا درط ويد عقعق
 بولیکج یرغوط هتم راو رسیملاف اهلاحا اذا حادقلا عقعق لاق ردمزلتسم یتیوصت هکردهسانعم كلما کیر 1

 ردهاکح ید ندنتوص كنسهلوقم ناقلقو دعرو اف بهذ اذا ضرالاف عقعق لاشب ردهنسانعم كقک
 ندا روهظ یی ردپ ردیعجب كنهعنعق هلیصف كفاق (عقاعتلا) رکذیس اک ردهاسنک ندلاحترا دما ةعتعقو

 قعالعرا هدنز و لزارت (مقعقتلا را هن وص عباس یا دعرلا عقاعق انشهد لاق ردهباکح ندنسوتلروک دعوا

 هلررداچ ردهانک ندلاحتراو لقن هفرط ر ملل عقعقتو ك رتو برطضا اذا "یشلا عقعقت لا ردهنسانعم
 لثلا هنمو اولح را اذا تعععقن و e لاق نت ةع هل ہنی سانم ر علقو كیرحت یراکرد | ۱ 3

 اوف رفتف سا مهنیدق و او راقت وا وعم جا اذا هانععوا عاقجا دعب قارتفانم "دال یا * هد عمعقت مقر نم 3

 | نوتس هدقدل وا بابسالا عقجم هسکرب یتمب راشننالا و لاوزلا ضرمع وهف رمالاقاستا و ددملاةونکی طیف نم وا
 فكم هکر ,هلسیس عاقجا رول وا ان ور قاّرفا هتبلا هدنبقع عاقجا دار رد راک ند قلوا عقعفتم دیس 1

 بقت هنرب یرب ساندوخاب رول وا تو هی نوتس هتبلا هلیبسح یرلکذدشکد دروب ییردب بوی لیوط | ۱ 0
E 1۱ ردکعد رول واید وم هم راقازتفا هلغل وا عیتتسهیروشو "رشبوش ود قالتخا هن راندا داع هدک دلیا ادم تیا  

 ضرعمىسملوا ا لاك ر ییبمهنس هت رهدتداعقل وا هداد من لا مز تالاکره دوخا | ۱ ١

 هلیس هینب ل وعفم سا (عقعقتملا)) رونل و ادارا هدنرب كرلعقومو فالتخالا ىلع سپ ردکعد رول وا یېننمو ر هلاوز ق

 e ءالع ره وا ین هما دقا و دجر ندا لولس وریساک ا هلغل وا دیعب كب هکروثل واقالطا هلو لوش ا

 كفاق (ةمفتلا)) دملا ىلا اسلا جاتع ديمب یآ عقعقتم قیرط لاق یلامتتلارصق یک ار لو ی
 هدنزرط لنز هدننزو هرم (ةعفقلا]ل ادج ةريصق یا ةعزفق ةأرعا لاق روند هتروع هج وج هلبفف كناقو |

 روند هن دیسامرخ لوقىلع ردقج هلوا زیکیدرد هفوک روئلشیا نەق نام روخ هکروند هف رظ هن وکر زىنا | !

 یهو ةعفقدعم لا رلردا عضو بوروشود هویم یسهلوقم امرخ اکا هکر دیعما ت بس صوصخحتیهرکدرب دوخاپ ۰

 ناغلربش یتعپ ههرا ود لوشو هوحن و بطرلا امف یتتح ةردتسم وا را ةلجوا ةورعالب صوخنم لی زا
 كنوب نکل بول و هدنلکش یدافروجو یک هنیعب a دبش نانلواریبمت بیل ود نم بالود هدنسهرمصعم : 3

 هاب یشاط لوا بوغی هنرزوا كننرب یرب یعصوص ش وکو ا ران راقبج ناغلربش هلغلوا یشاط یمرکد كوب "

 ردنا ناله اک ندنغول وا بوریص ند یغاب هلغم ردصاب كرهردن ود هلناویح یک نکا 3

 سما نوناهدلا ابف لعح قلا ةراّودلا یهو ةعفتلاب مسعسا نهد جرخا لاقي هلرسک كفاق رد عافت عج
 نددتخت و ندحاغا هدنزرط ناقلق هدننزو عفن : (مفتلا) نهدلا اهنم لیسی یتح ضعب ىلع اهضعب عصی م  نوعطلا |

 لردنل ریس هلکنا یرارادر کیس هل کف ناک ی امام رمقط دیدگی ها اه هکر وند هن هنس ر كجهنلربس شازود |

 بشخ نم ةنج وهو اعفق نصخا برح ی اولع لاق ردقعتهلوا یمولردرپ كن هبید راردنا منع هند راصح | ۳(
 دعوو لاش هنسانعم قمرو | همدآرب هللا هعفتم رول وا ردصم عقق ونوصطا نلاترطایف هم نوشم لاج را کل ۱ ۳

 هدننز و ءارعع (یاعفقلا) هعنم اذا هنع هعفق لا ردهنسانعم كلا عنمو ةعفتلاب هب رض اذا ثلاثلا بابلا نم اعفق

 هقلح هقلح ادت | رول وا یراهسن هدنزرط شع یک یس هقلح متاخ هکردرهشرب لوق ىلع ردمدآ تابن فیعض عولوب

 شتآ هکرولوا فص و هغالوقلوش ءاعفق و رولیکو دراهقلح لو هدقدیروقز عن واق هن رب یر یراج وا تیام بول وا
 اهالعا نم توف ران اهتاصا اک ءاعفق نذا لاق هلوا قرویق شلزو یرغوط هنسیغاشا یک شتوط ۱
 مدقلا ىلا اا تدنرا ایا افق لحجر لاش روند هغایا نالوا کو یضغوط هننابط یراقمر و اهلفسا ىلا | ۳

 عبارلا بابلا نم ء ام ندالا تمق لاش یددننسانس یل زا قروبق وو روکذم هجو قالوق همت (عتلا) |



 | شرفدق ناک اذا عطقم لجر لا هلوا م ورحم و لمم یمیدنک نونوا نییعت و رب دقت لوو هفولع هننارقا و
 رها هیف عطقب ىذلا عضولا یا رهنلا عطقم وه لاق روند هعضوم یفیدلوپ عاطقنا لرهنو وه ءلرتو ها نا
 | اهجزم یا تعطقتف ءالاپ را عطق لاقب ردلمعتسم هنسانعم قل وا جاع هلبا وص بارش هدننزو لعفت (عطقتلا)
 | کل ردقوپیدرفندننم كنو روند هرابوئ هصق قره وا عجب (تاعطتنا و هدنازو همظعم (ةعطقلا )تج تما
 | ةغطقم ةربصتلا ةع لاقت الف راصف باب یا a ةعطقم هبلع و ءاج لاش ردیظ# بوث یدرفم |

 | بو هدقدنل وا دارم یزهاو رونل وا قالطا هراصق باش “لج تاعطعم و هعطقم شش علطقم صیمت ال و

 | لاقیف رونلوا قالطا هرلشاق نالوا یمهجالآو یشقن اجاح تاعطقم هکیدد رضعب و رونلوا ریبعت لبا یصق |

 هجمدایز دوخاب رشیکیا بویملوا مان لزغو هدیصق راعشالا تاعطقمو یشو اهیلع دورب یا تاعطقم 4

 هکم طقم ددحو هریجارا و هراصق یهو رعشلانم ثاعطقع ءاج لاق ردنرابع ندرهزوجرا یوتحم یتایا |
 قالطا ردح عطقم همدآ رودوب كیورونلوا قالطا تو ومدرنال زا ذاا لسا و تالآ نددنک هدننز و مظ ۱

 | نام هدنسهدام رح هکدتن راردبا قالطا راح »الا عطقم هناشوط و ريصق یا رذح عطقم لجر لاق رردبا

 e هضاب لوش نانل واریبعت رنا حابص وهرغ هدنسهرهچ كنعسف تآ هدننزو هع رفتم (ةعطقتمل ال یدنل وا

 نيران at عفترا اذا ةعطقتم ةض لاق هل وا شاسکه د ههبج بوراو ردق هن راز وکی اچ ندنرلکیلد نورا
 e2 یکیدل سک كنجواو كنتاهن كنهنسن رب ردناکم مسا ندعاطقنا هلبصف كناط (مطقنملا) هینیع غلبت ىتح

 ٠ ردریظنلا مدع نالف رابرع ردلعاف مسا ( عطقنملا ) هفرط هيلا یهتب ثيح ىا لمرلا عطقنم اذه لاقب روند

 | ندنرب یرب هدننز و هلعافم (ةعطاقما )ریظنلا مدع یا نیرقلا عطقنموه نولوق رارید نیرقلا عطقنم هدرب كجهد
 | سرب یرب ود ردنیکسک یسقتقو الصاو دض اعطاق لا ردترابع ندکلتا تفلا كرت هکردهتسانعم كلسک |

 | عطقا اما اردن اذا امهیفیسب انالف نالف عطاق لاق رولوا هبلاقم باب هکردهنتسانعم كیا رطن_هنلق

 | هنم ذخا اذا ةعطق هلامنم عطتفا لا ردهنسانعم قلب با ندهنسنرب هدننزو لاعتفا (عانستالا»

 | هجندرآ كن رب یرب رلیراوس هلتبسانم و روند ەرەن شلسکهکردیمج كن هعوطقم ( تاعوطقلا ۶ اثیش
 | (عطقا)هنسانس ضمب را | یف اهضعب اعارس رارب د تام وطقم لیلا تءاج هدرب ك د رای دک وش چوق هاتم سا

 | یدنلوا )و روند هنسهیه یوضع نالف هدنرب كنينک كدا شلسک یا | هکردیعج كن هعط هلنیتمف |

 | ندنظفل هعطق و هچرل عطاق یا عطق نالف لاه روند هب هسک نالوا جر عطاق عیب هدنزو درص (عطعلا)

 | (عاعقلا) و هیدشت كنمع و یعص كفاق 4 عقلا روند هنسهعطق ضرا نالوا زرفه ردهدنزو هفرغ هکر دعجب

 | ا اکرم (عاعت ال دیدش ی عاعقو "مقءام لاق روند ه وص یبا ك هدننزو با

 | راثرت | «عاقعقلا ) عاعق ءام ىلع اوم“ اورفح اذا موقلا عقالاقب ردهنسانعم قعئاتص هوص یآ نانلوا رکذ

 | ذاعاقعق لجر لاق هل وا رولیدشیا یسدزنج كن ربرب قات وا كنغایا نکررو 6وزتذ همدآ لوش هدننزوا

 ات روئلوا ربعتهقصباهکرونل وا قالطا های حد هردو رونیدهامرخ یروق و عقعقت هیلجر لصافل عم# یشم
 ندهماع عاقعقو هلوا را اهتموا نیکو وتد مقر الوش و :نمقانلا یا ی عین
 | عاقعقو رد رلیاعص هرا رز ن دبعم ن عاقعفو دردح یتا ن عاقعف ردندلاحر ءاعما و ردیدآ | لو رپ ردیک ۵ هفوک |

 هنس دنک و هر هدنتس یدیا یرکتیافبهرزوا ین كحراش+ ردلثم برض یت ر واح نسح ردندنسعبات روشن | ۱

 | كنغایا نکررو یجدوب هلق كرافاق 4 یاعقعقلا زا یدا نازرا یاسحاو نوع هربندا اطعتساو هما

 ۱ ردیدآ عضومرب هدلح مان فر رش هدسیق دالب لق كفاق ( عقاعلا هل وا رولیدیشنا یزاوآ و تکرح كنلصاف

 3 بول وا هجال ا هکردشوف یاب هقشبر لوق یلع روند هنشوق ناغصقص هدننزوده ده (متشا)

 تو نارفیعز (ناعقیعف ردشوف یراکدید یشوق رق هروک هنناب كنهراس تادرفم رولوا نوزوا یرقایاو
 یران وتس كعماح نانل وان هدءهرصب یتحرارسکش اط ندنا هلغل وا ثاش وک یراشاط رددآ كعاطر هدنارت زاوها ۱

 هدنلوب فوح كلاس هنا نم هدهفاسم ليم یکیانوا هب هکم هکردیعسا هرقربو رد ولجو عوطقم نداروا |

 | هدفلس ردعقا و هدنجام كغاط مان سببقوا هکر دیعسا تخاطرب هدهکمو ردن وارف یاعورمو هایم تیاغب ردعقا و

 ۱ هکم لوق لع ردهیعسآ ثعاب یقیدل وا عقعقتم هدنآ یراح راس هل ربا عضو هاروا یتیراهحسا ىد هلسق مهرج |

 | هلی یا عقعقتم ینیراحالس هدروب نم لحم بولوا عقاو هب راح هدننیب مھرج هلیس هلسق ءار وطق ےقم ہدنلخاد
 | لاش RE ززوس نازل داوود بدت مدار هلیصف كفاق ( مقلالردشغ وا قالطا ناعقیعق

۱ 



e 10۱ j= 

 كفاق و دنر رجب UR روند دن ویخیو لاد ا

 دوخاب هکولبرب ندەجي کل وق ىلع هنلظ نالوا هدنرخآ هجکو ضیرع ریغص لصتب یا عطقب هامر لاقب ۳3

 هل وا نموا هنم ةعطلا وا ليللا رخآ ةللظ یهو لیلانم عطقن اوراس لاقب روند هردق هنثلث ندنل وا كندصک
 كيک ار دوخاب هنفیدصب زو لوق ىلع هنسانعم طاسپ روند هعشود و رونل وا قالطا هق وا کو وتوک و هثلث ىلا

 ردعوطق یعجررو بوتر وا ینیرارز وا بولکر دق هن رلکر وک ك نه ود هکر ون د هنس هل وقم چاق و ےچ یغیدناب هننلآ
 رذ عاطقا یمج رولوا فصو هو لج شلسک هکرولک هنسانعم عوطقم عطقو رد عاطقاو هلم كفاق

 ند هصگ دوب هدننزو بنع ( عطقلا) قالخا بوث لثم عاطقا بوث لاشو عوطقم ىا عطق بوث لاش

 هکولبرپ ندهنسنرب هللرسک كفاق ( ةغطقلا ل هنم ةعطق یا ليلا نم عطه راس لاق رونلوا قالطا هکولب رب
 قلترغب هعطق زسشرعت فرح قرلوا هفرعمو هنم ةشاط یا لاملا نم ةعطق ذخا لاش روند ه هرابر و
 ردهنسانعم عطقم روند هنعضوم عطف هلصف كناطو هدننز و هفض ( ةعطل از روند هنسیشید كنشوق

 هتعطق و هتعطم قرسبف هدد تعطق لاش روند هنسهبیش یوضع نالق هدر نالسک كمدآ شلسک یلاو |

 اثتاتعم 9 روند هکشا ضای یاو روند 4ب یدک ناچ ندر ر متال

 صوصخح هنسهلسف 7 یطو روند هنس هعطق ضرا شش وا زارفاو روند هکبک ناقیج ندکما صاخو 1

 ید ےھت هنعنع ههتنرارید اکلا ابایهدرب كج هد مک ابا الثم هکروند هنسیتنسک الکر ییعب ه هغثل و ندا ۱ 3

 (ةعاطقلا) ا تناط روند "یعطق هدنتتسن وفر ندع ( هعطق ون زا ردنطرب ص وصح هرایدن ۱

 ردص وصخ هنا“ و نوکو نیشیمو لوق ىلع رود 4 یتنسک نالپسک ندهنسنرب یدو هدننزو همام | ۳

 روند هب هراشن و هشالت ی نه ۴ ةعاطق هنم ذخا لاق رونل وا قالطا هبدشو| 99

 هلتپسانموب هنسانعم عطق لحم ردناکم مسا هدننزو دعقم ( عطقلا ) عطقلانم راس ىا ةعاطق هذه لاش ا

 ثیح یا لمرلا عطقم اذه لاق ردیعج عطاقم روند هرب یکیدلسک بولو تیاهن ثلا سعوق لمرلا عطقم 2

 رول وا عفدنم هرشط ندرلاروا یراوص هکر دن رابع ندنراج وا یعاشا قاچ كراهرد هد والا عطاقمو هفلخ لمرال | ۱
 اوربع لاش ردنرابع ندنرارب تیک كراقمرا راهنالا عطاقمو اهریخأم یا ةيدوالا عطاقم مه لاش | 1

Eرد رل ربخا فیش ماکو شارپ كج هبلیافق و نآرقلا عطاقعو اهنمهنفربعت ثیحیا راهثالا عطاقمنم |  

 هدنآ لوا هلغل وا نینم قحهداروا هکر دن رابع ندرب یقیدش واق لرهاظ "یتح هبا یضاق مکح هدهدامرب قطا عطقعو 1

 هکر ونلوا قالطا هقح صن لوشو هیف کیلا ءاقتلا عضوم یا "قا عطقمیف رظن لاق ردعقوم یکیدلیا بت رت کک "
 هنیهج (فعیطق) لطابلا 4 عطقام یا "قا عطقم هدنع لاق رونلوا لصف و عطق هدام نالوا لطاب , هاکنا

 مان یول ن ةماس ن ٿراح ن ةدسع ن ور عو ردضیغب نن سبع نا هکر ديما كن ردب تعاججر هدننزو |

 یرادرفم هک هلنیتعع (تاعطقلا)و هلناصف 6 تاعطقلا )و هلبصف كناط و یعض كفاق (تاعطقلا) ردمبقل كت هس ۱

 راقادب و رالاد هکروند هننراج وا كنم راهمکت ادب لوش رول وا یاضم هرم رنو و رد هعطق و هعطقو هعطق | ۱
 O و ی ءاعیطقل ال ردا روهظ هدکدلسک ند راج وا لوا ۱ :

 (عطقالا) ضعب نم مکضعب عطقن نا یا ءاعیطقلا اوقتا لاش روند هنتلاح كلب نیر ېو سی ءاعیطق و |
 ديلا عوطقملا ىا ا لجر لاش هلی كفاق رد ناعطق یعج روند هب , ینک شلبسک ىلا هدننزو رجا

 رولوا فصو هنجرکوک نالوا 1 یراب و كن رف و عصا یا عطقا وه لا رونل وا قالطا همدآ ضاصو 1 ۱

Eنالف رابع هلتتسانمو روند هتیش فصتم هلعاطقنا و عطق عطقاو ضیا هنطب ناک اذا عطقا ماج لاش  

 هکر ارد ید تم هلال هن ر دمو رار د عطقا ريغ یدش انیلا دم هدر كج هد یدل وا لسوتم هلبا هب رق تبارق |

 نالوا توهبمو مزام هلغمل وا عطقنم تج و لیلدهدننز و نسح عطقلا) رارد ادا عتبارقند رد هاناو | |

 هکروند ههود تاکرا لوش هدننزو مرکم ( عطقملا ) هنج تعطقنا یا اعطقم ناک لاقب روند همدآ »ِ

 ی لاق هلوا هدنامورف و زجاع بوک لالکن دنیا + یشید 0 ۰

 یتعپ ءاسنلا دیربال ناک اذا عطقم وه لاق هیلوا هدنسهدارا عاج الصا هلفلوا مادنا تسس کروند
 ER قالطا ه هسک لماخ نایلوا یمهتربم تارارداو یم هفولعو هفیظو و یم رو مسا هدناوب درتفد و هزحگ

 هب غ نالوا عطقنم ندنموق و لهاو روند ههود شمقلاق بولیتروق ندلازه و هلناوندالیا عطقمنالف لای[ ۱

 هابشا ندیم بناج هکرونل وا قالطا همدآ لوشو هلها نع عطقا بیر یا عطقم وه لا رونلوا قالطا ق

۳9 



eهات  
 ها لاقت رونل واریبعت هلا مسک هدزجالطصا ندنو رونلوا قالطا هنتماقو دق كنيشک لجرلا عیطقتو یعیطقت

 | ۱ءزج هلا لبعافت و لیعافا یعی هلیس هيض ورع یازجا یرعش رعشلا عیطقت و ةماقلاو دقلا نسل ایا عیطقنلا نسخ
 مسا و ورونل وا سايق رونارغ وط هراب هراپ راقسرغب هکر ون د هغ وناس نراق عیطقتو ردن رابع ندکلنا نزواءزف ا

 بوک هدیشوف یني راتآ شراب راس تآو عطقت هناعما ناک ص عم یا نطب عیطقت هذخا لاقب ردلمعتسم ترهل وا
 روکشا و باذع كولب لولب و نوک انوک همدآرب و اهقبس اذا لیلنا هسرف عطق لاق ردلمعتسم هندانعم نمش واص

 لاق ردهنسانعم قعاق وص هبارشو هأَزجو هنّول یا باذعلا هيلع هللا عطق لاق ردلمعتسم هن_مانعم كطا

 قلوا توهبم بویلوا رداق همالک یعذمو ملکتم هدننزو هعاضف (ةعاطقلا) اهجزم اذا ءاسلاب رجلا عطق

 ردش ملاذا سمالاو عبارلا بابلا نم ةعاطق عطق و لجرلا عطق لاقب رونلوا ريبعت كلسک یزوس ردهنانعم
 عطق لاقي ردلمتسم هنسانعم قلوا فرطرب یناسل «یدعت كنهسک نالوا زاردنایزو تکب ینعی مالکلا یلع

 (عاطقلا) و (عطقلا) و هلینوکس كناط و ىحق كفاق (ةعطقلا لو هلنیتکف( عطقل هتط الس تبهذاذا عطق و هناسل
 اعاطق و اعطقو ةعطق و اعطق ديلا تعطق لاق ردهنسانعم كلسك ىلا كمدآ رب هلییبس تلعرب هلبعط ءل رفاق
 | لا روند هفمولوص راهراه بولیسک قولوص هلیعص كفاق عطقو هل ضع ءاد تعطقنا اذا عبارلا بابلانم

 | جج ندنظفا عیطق تاذک رولوا عج رونید همدآ شاک ىلا هکندننسهلک عطقاو رهلایا عطقلا هذخا اودع ادع

 | ید هعطقرونل وا قالطا هغعشغ وص بولیکچ ییوص كلراوبق هدمانا یسا كب هلیرسک و هلیعض كفاق عطقو رول وا
 هکروشد هناشن لوش هدننزو هکوصضا (ذعوطقالا) ظبقلا یف مهّببءام عطقنا اذا ةعطق و عطق مهباصا لاق روند

 | كتبحم و هقالع نالوا هدنرلهنایم هلکنآ هکردبا لاسرا هنفرط رق نالوا یسانشآو تسود یعسق ری هتسرون

 | اهتمراص اهلا ةمالع یرخا ىلا ةيراطا هثعبت “ىش یهو ةعوطقاب اهبلا ةنالف تثعب لاق ردا تراشا هنعاطقنا

 ۱ ] یا عطاق بل لاق ردلوعقم عم لعاف رولوا شلسک هکرونل وا قالطا هدوس یک | و ردک«د یصسک (علاقلا)

 ا ا قدم هکر وند هتلآ نالبچ ب ولبسک هنسذ یسهلوقم نامتو بول هليسدنک یک عاطقو ضماح
 ەدەراس لوصاكردح راش +اه وح و ع دالاو بوثلا ه عطش یذلا عطقلا وه و عاطقلا و عطاقلاب ع دالا عطق لاق

 | عطش یذلا لاثلا وه و عطاقلا ىلع م دالا عطق هدساسا تح ردرسفم هلیلاثم و یکنر وا كنهنس رب عاطقو عطاق

 ] هوا هدنام ورف و زجاع ندرفسوریس هلببسرب هکروند همدآرب رفس لوش (ه عوطقلا) ردموسم هلی رابع هيلع
 | عوطقم وهف لوهحاءان ىلع دیزب عطق لاقت هلوا سوم ندندیما و لما نالوا یصا ضرغ ندرفسلوا لوق ىلع
 ۱ یتلع عطف هدنآ هکرونل وا قالطا هرعش لوش عوطقم و هلمویام نیب و هني لیح وا ناک بیس یاب هرفسنع زحاذاه

 | لوش هدننز و روبص (عوطقلا) هنل وا ناکسا یک رمو طافسا ینکاس لدن ونالوا هدنرخآیتعب هلوا شا نایرج

 | هدشنزو داهز (عاطقلا) اهنبل عاطقنا عرسي تناک اذاعوطق ةقا لا هلوا عطقنم كناچ یدوس هکر وند ه هقان

 | عاطق م> اش رونل وا قراطا هرلنزهرو ارح یصسک لو رد راعج كعطاق هکهدننزو مکر (عطقلالو
 طق لجر لاق رونید همدآ شلوا عطقنم یتوص هدننزو فتك (عطقلا) صوصلا ىا اهمطقو قب رطلا

 | برشمكلف نایل وا رادان هدقلتس ود هدنن ز و بارحت (عاطقلا# ردشلنا هحاسم هدارو فآ وم هن وص عطقنا اذا

 ۱ روند ویق راک" كاج یوص و ةاخاوم یلع تب ال یا عاطقم هناف هتد وم قشال لوقت رونلوا قالطاه هسک

 ندنسب روس رغص و هودو یکو نوبقءه دنزوربما (عیطقلا ) اعبرس اهژام عطقت تناک اذا عاطقم تب لاق

 | هرزوا سابفریغ رولک عیطاقا و هل رسک كفاق رولکعاطق و هلعح كفاةرولکن اعطق و عاطقا یعچ روند هنکو لبر

 | روند هب یچماق شلسک یحواو اهنم ةفاط یا منلا وا منغلا نم عیطق رم لاقب ردشل وا عج ندنظفل عیطقا هک ایوک
 | ردع وطقم هرز وا یه كهباشم *یش هکایوک ردلمعتسم هن_هانعمربظن و لثم و هفرط مطقنم یا عیطق طوس لا

 ۱ هنس همرابجاغا شف وا مصصت نوا قمنوب قواو هلثمو هریظن یا هعیطقوه لاقب هدننزو ءامرک ر ولکءاعطق یعجج
 | رولکع طقاو هللرسک كفاق رولکعاطقو هدنزو هسا رواکهعطقا و هلبعص كفاق رولکناعطق یعج روندهلادو

 قالطا هثیش نالوا رولبترب بوابراب قوجو روند هلاد شلسک ندجاغا وهلنیتعص رولک عطاقا و هدننزو سلفا
 قالطا مایقلا عبطق هنابل وا یتردق همايقندکلزومهدوخاب ندقلن و زكی و قازتخالا ربشکی ا عیطق “یش لا رونلوا
 سا بویلو اهطیلس هلففکت ندقلزا ردنابزو انعم وا افعض مايقلا عوطقم عطقنمیا مایقلا عیطق وه لا رونلوا

 هبیش و ةطیلس ريغ ىا مالکلا عیطف ةأرما لا رونلوا قالطا مالکلاعیطق هنوتاخ نالوا نالا طوبضم و
 ندخاغا جد و هل رسک كفاق (عطقلا) هدقو هةلخ ىف هه یا هعیطق وه لاق توک درد دنا

 ( شست )



 قاب هنوز نوع, یاب تروا یاد ا رقم یت رک هدر عوجر عوطق و عطقو هاب اذا ثلاثا |

 جافا دوخاب هللا یچماق عطفو هقش وا هربع اذا اموطق و اعطق رهنلا عطق لاق ردلهعتسم هنتسانعم كم |

 كليا مزلا هلناهرب و یمدآ ر و عیطقلاب هب رض اذا ان الف عطف لاش ودر ام قعروا بد را

 لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلثا تاکسا هلبا ناسحا ناسل عطق و هتکب اذا حب هعطق لاق ردلهعتسم هنسانعم
 اهرعهاذاهجر مقر رابندکلا شومفوت یر *هلص جر عطق و هبل هناسحاپ هتکسااذا هناسل عطق

oهنم و و قنتخا اذا لباب نالف عطق لاقت ردت رابع ندفغغوب بورگ بیا هن زاغوب یدنک لبطاب  

 ۱ هک ندا قانتخا و بلص یتسیدنک یدنک ارز قتل یا د عطقبل مث 2 ,یسلا ىلا بلس ددیلف ی یلاعت هلو

 یضوحض و اعطقورولوآ لاله بولیغ و بولپسک ندرب شا رز هک او ا هنا وات ۱

 املا هنع عطق "مث هفصن ىلا ءالم اذا ضوطا عطق لاق ردنرابع ن ندکعسک نب وص ءرکصندقدردل ول ردق هتفصت |

۱ 
| 

 كندب یسک كسابل بوثلا عطقو اهعاب اذا هتناد قنع عطف لاق ردت رابع ندقاص ینیراوط ها دلا قنع مطق و

 یک عطقدننزو عوج ر (عوطقلا) یعیطقتل ینافکی ا بوثلا ییعطق لوقت ردترابع ندکلک ماتو تسار هنگ |
 یرسک كفاق عاطقو عوطقو یدنل وا یک دک هی ند دنس الهم ك هاش هوا هلکمزو دوخان هلا یک وص |

 عوطقو بمذ او اموت ام علت لات ردهنساس قیثوم بوک اوج 1
 رخ اذا اماطق و ام وطق ریطلا تعطق لاق رد هنسانعم كجوک هغالشف ندقالبا یعف شوق عاطقو |

 ا كح هلک یس هل وقم نیشیم و بو هلیسیدنکر ول وا عسا هدننز و باتکم اطقو ر ادالب یاد

 مارصلا ىا عاطقلا مزه لات روغ دا هنو ام ویو هنسانعم هارد رونا وا قالطا هرات و رکذ بس اک
 كلا توهبم و مازلا هلناهر و لیلد یه سکر جدو هلب رسک كنهزمه (عاطقالا) رد راح هد هلیحف كفاق

 لوقت ردهنسانعم كک ققاومو تسار هنمخ كندب یسک كب و و هتکب اذا ذحعاب هعطقا لاش رد هنسسانعم

 كمر و هلیهج و هعطاقم یتیمز رادعمر همدآرر ندهبیجا رخ ضرا هاشداب و یعیطقتل ینافک یا بوتان

eردهنسانعم ثمر و نذا هغمادوب جافا همدآ راو جار لا ضرا نم ةف اط یا ةعیطق هعطقا لاق  

 ةجاجدلا تعطقا لاقت رد هنسانعم كلسک ندهطروع قواطو اهعطق ىف هل نذا اذا انابضق انالف عطقا لاش

 رد هتساتعب یوا غا روت و چرا اوا للا عطقا لاق ردهنسانعم قغاچ بولک ی تف وییسک هویمو تفقا اذ
 | ه زواج اذا ان الف عطقا لاق ردهنسانعم كمر ندوصیدآ رو ءاعا هایم مهنع تعطقنا اذا موقلا عطقا لاقي

 | هتج تعطقنا اذا لجرلا عطقا لاق ردهنسانعم قلوا توهبم بولیسک یتجو لیلد كنهسک ر

 ار مر و دم هم ره ادا ل ,طقنا لاقب و عطقناف هعطق لاقب ردهنسانعم كلسک (عاطقت
 روند هراشوف ندا له هعالشف ندقالیاب ((عطاوملا  ب بهذ اذا ةيكرلا ءام عطا لاش ردهنسانعم قع وص

 (فعیطقلا ز عجاوروا "رطادالب لا درلا دالب نمبها وذ یا عطاوف ربط لاق رول وا قالطا هدنرلبایا و هدنراباهذ | ۱

 اهرعش نر رع چر عطش لا ودنا ترهتف همت یخ ی ر ۲ عن بو

 هدنساضق دادغب هعیطق و هنارعش یا هتعیطق و كيخا عطق رذحا لوقت یکعطق ردهنسانعم نارسه ولرتواهتع و

 | ةعیطقیسیر یدناردراشلا اهیجوت هعطاقم هجو ر نوچ اا وا وراعا هنتلودلاحر شیب ناخ روصت رد را

 ا قاح “ا ن رې ن یقاهما ندنیندحم هکر دروصنلا رفعح تن ةد ز رفعج مآ سباق (۲) یرزالا قاع [

 دجا رد ققدلا ةعيطق )٤( رونلتبسن لا یرادح هعیطق و اضعد ردنطب ر ندجرزخ هکرد رادح ىب عي( |

 ندنیئدح ردهلخاد یرکیدو هجراخ یز کردن عب ر هعیطق یکیا o) )ردندنآ | یی مات نادج نب ر

 باب هل هبل ا تاب د هکر د چلا ةعبطق ( ۸)ردریهز عطف (۷) ردهناسیر ةدعیطق()ردندا روا رمن ےھاربا نب لمحا |

 کرد ىلع نب یسیعهعیطق(۰ ؛)ردیکعلا ةعیطق(٩) ردندا روادمشولغ وا ها ور نیدج | ندظافح ردهدنن 1

 ےھارا ردهدخ رک هکر دءاهقفلا ةعبطق )۱ ۱) ردندار وا م بهلا ن دمع نب ها ربا ردیس هجوم كن ههبلخ روض

 (تمنت )ون زودرس ملارد ی راجا می (۱۳)رد من اتمی )۱ ۲) ردندا روا تامان روصتم

 لنت هعطق عطف و اهتعو جرلا رج اذا ةعطق و عطف لجر لاق روند هب هسک ندا مر عطق هرلکلار هدنزو ها 1

 رول وا فص و ها رق و جر نالوا عطقنم و روس هدننز و ءار چ (ءاعطقلا )رک دنساکردهدنز وغض ۲

 هعطق اذا هعطق لاقب ردهنسانعم كمك هراب هراپ و هعطق هعطق (عیطقتلا) لصوت م اذا ءاعطق جحر لاش |
 ینافک یا بوثلا تعطق لوقت رد هنیسانعم كلک نوغی وا همادناو هندب یھ كن نایب یک قو اریثکت |

 )۸۲( + قوس



 a EA و

 | كنهعصف هدننزو هنیهج ( ةعيصقلا )ل ردیوسنم ةلتعنص همصق ”ىعاصقلا دمع نم لضف ندنيثدحم ةفعكلا یا
 | لداصو یصف كفاق (عصتلا) رد هده دونم" یر و هدهیقرش یر ردیما هرق یکیا هدنراید تصمو ردیرغصم

 [۰ا عرج علتا اذا ثلاشلا بابلانم اعصق لجرلا عصق لا ردهنسانعم قو ینرلمدوب كوص هلیوکس

 ندقاصروق دوخاب رونل وا ریبعت كموک شیوک هکر دهنسانعم كفيچ دوخاب قو وربک ندنزغآ ینشبوک زاوطوا
 قمردل وط نزا هلبا شیوک دوخای ردنرابع ندکموتک هفلا را هکر د هحقم ندکفیچ زونه و هرکصندکد لیا عفد
 مسدلا دعب وهوا اهتفضموا اهفوج ىلا ابتدراذا اهنّرح ةقانلا تعصق لاق ردهنمانعم كفيچ كى كب دواب

 قمروتوا بویلکب ینسهناخ بویمتیچ هربرب ندنسهلاخ هسکر و غضلا ةدشوا اهاف ا المت ناوهوا غضلا لبقو
 هشطع ءاملا عصق لاقب رد هنسانعم كما هلازا ینفلزسوص كمدآرب وصو همزلاذا تیبلا عصق لاقب ردهنسانعم

 التماو هه قرشا اذا مدلاب حرطا عصق لاق ردهنسانعم قلوا لزقبق بوب روب ناق یهرابو ینابچو هنکس اذا |
 ردهنسانعمقلراوخ بودناریقحت یب هسکر و اهلنق اذارفظلابةلملا مصق لاقب ردهنسانعم كمردلوا هلهک هلقثرطو
 | ہلا عصق لاق ردندنسانعمریقح هکر دلمعتسم هنسانعم قموق هروج یتالغ واو هرقحو هرفص اذا انالف عصق لاق

 | هفکطس هرضادا هتماه وا مالفلا عصق لاق ردهنسانعمقمروا راعث هلیسایالاهنسهبت كفج وچ و هادک |یاهبابش

 ۱ ندنسهناخ هسکرب (عیصقتلال رول وا ببس هنس هم اق »روج ب ويم و كفج وچ قم روا هنوکو  هکیدید راضعب هس أر یلع
 | ردهنسانعم كلبا نیکست یغلزسوص و همزلاذا تيبلا عصق لاق ردهنسانعم كلا تمزالم یمناد بویمتیچ هربرپ
  لاش ردهنسانعم قمراقیچ بوکچ هرشط ینغارپط كنساوب یناشوط برعو هنکس اذا هشطع ءالا عصق لاق

 ۱ عرزلا عصق لاق ردهنسانعم قمقیچ بوراب یغاریط نیک او هثاعصاق بارت جرخا اذا هءاعصاق عو يا عصقا
 | ليلا بقننم موقلا عصق لاقت ردهنسانعم كلی روهظ هرشط ندنسهراغم یبک غل كغاطو ضرالانم جرخاذا
 (عیصقلا) و (عوصقلا) فثلتاذا هوف لجرا عصق لاق ردهنسانعم قلراص هنسابل هسکرب و اوعلط اذا

 ۱ | لا هلوا شلاق هروج بویمروس سو یو هکروند هنالغوا لوش هدننزو فتک (عصقلا) و هدننزو ریما

 ۱ هحاعم (تعاصتلا) ةعصق و ةعیصق و ةعوصقم ةيراج لا و بابشلا یداکیا عصق و عیصقو عوصقم مالغ
 , ةعاصق مالفلا عصق لاق ردهنسانعم قلاق هروج بویمروس سوب یو نالغوا هلنیتعف (عصقلا) و هدننزو
 | یشاب كنكوج كفجوچ هدننزو هفرغ (فعصقلا) اعوصقم راص اذا عبارلاو سمامنا با بلانم اعصق عصقو
 ۱ | كنساو كنناشوط برعو هدشزو درص رد عصق یعجب هدقدل و آ رون روک یسهفشح بونللو روند هنسل رد

 ارج (یاعیصقلا) و هدننز و ءابؤث (ءاعصقلا) و هدننز و هزم (ةعصقل) رول وا یراکیلد دّدعتم هکر وند هنکیلد
 روند هنکیلد كشناشوط بر هدرلنو هدننزو ءاقفان (ءاعصاقلا) و هدننزو همام (فعاصقلا) و هدنزو
 | ردشفلق هدنلزنم تیثأت ءاه تبثأت فلا ردهلهیبشت هنظفل هلعاف ینظفل ءالعاف ردعصاوق یعجج كنظفل ءاعصاق
 ۱ ۱ نابچ هدنزو لعفت (عصقتلا) عاطف یا عصقم فیس لاسقب روند هم نیکسک ك هدننزو مظعم (عسقلا)
 | هدنزو لدنعم (عصنصقلا) هنمءالتما اذادددصلاب لمدلا عصقت لاق ردهنسانعمقلوط هلباوصیراص بونلن را

 ۱ هدنن ز و همام هلا هګ داض (ةعاضتلا لخادتم رصف یا عصنصق لجر لاق روند ه هسک رودو و هروج ك

 | قیقدلارابغ روند هن زوت نوا و ءاملا ةباكى ا ةعاضق ءا لا ق تبار لوقت رونلوا ریبعتزدنوق هکر وند هنکپوکوص
 ا و روند هروناج یراکدند سزاپو روت هنرهزبر قاریط نالبکۉ دبوتنا یبکزوت ندنرابد راویدو هان

 | ءدکنج دوخای ندنغیدل وا عطقنمو كفنم ندنموق دوخای ندنتلوص تدش یدل وا بقلم ریج نب كلام نب ورع
 | ن دم هللادبع وا یضاق ندلوخ ربهاشم یدبا یرد كتعاجرب هدنم رو نمو ین ندنغیدلوا بلاغو رهاق ۱

 ] بوزوت ندنرابد راود و روند هنزوت كنوا دو هدننزو بارغ (عاضقلا ردندتعاج لوا یعاضقلا ةمالس
 ۱ روند ید عیطقت رول وا سای رويل وا عطقنمراسرغب هکروند هنسبغآ نرقوروند هنسیدنزوت قاربط نالیکو د
 ۹ ۱ هرهق اذا ثلاثلا بابلانم اعضق هعضق لاش زدهنسانعم كلعا هبلغ و رهق هدننز و عضر (عضقلا) رکذیس اک
 | هذخا لاق روند هنسیغا نرف یلینتسک ید وب ردعما هکهدننزو نیت (عیضقتلا) روند هنسيرغا نرقو
 هنع عضقنا لاق ردهنسانعم قلوا دیعب (عاضقنالا) عیطقت هيف نطبلا جو ىا عیضقتلاو عاضقلاو عضقلا
 | ردهنسانعم قلعاط و عطقت اذا "یثلا عضقت لاق ردنسانعم كلك هاب هراب هدننزو لعفت (عضقتلا) دعب اذا

 (عاًطقنلا) و هدننزو دعقم (عطقلا) و هلنوکس كناطو یصف كفاق (عطقلا) ق رفت اذا "یثلا عضقت لاش
 باسبلانم اماطقتو اعطقمو اعطق هعطق لاش ودهنسانعم كمك هللددشت كناطو یرسک كفاقو كنات

 ( ثلاثلا )



 اعشق موقلا عشق لاق ردهنسانعم ققغاط رول وا ردصم عشفو هدشزو تنع رولک عشق یچج روند ِ

 غلب ناقیج ندردصهد ران و هد زو همام (ةعاشقلارزلو هبسک كفاق (ةعشقلا ر "فح اذا عبارلا بابلانم اعشق 1
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 (عرفلا) هربغب هلغشی مو هلهد رج اذا "یثلا هعرق لاق ردماع یانعم و هکر د هنسانعم كلغا دیرحت و صیصخت

 هدژم نامه و فیفخ عیرس یا عزتم سرفو لجر لاق روند هناویحو ناسنا كالاچو تسج هدننز و مظعم
 شلاق كزان و هجا بونلوت یجرب كننلآ هکر وند هتآ [لوشورونیدهمدآ صصخ ود زمان نوچ ا كليا هدژمو بورتوک
 روندهنآ نالو اد انو وا یل واف نکا كننلآ و تقریتح هتیصات تفت دق ناک اذا عزقم سرف لا هلوا

 رادقمرب هدنک ارب اصاح بودیک یراجاص ژکا هکر وند همدآ لوشو ةقلخ ةيصانلا فیفا یا عزقم سرف لاقت

 تارعشالا هسأر یلع سیل یا عرق لج ر لاق هل وا رالص هوا یرب راکزور هدقدروط قیچی شاب هلغلاق یراچاص
 شکر اانا اذا سرفلا عرق لاق رد هنسانعم قاب هکعرکس تا هدنز و لعفت .(یرفتلا) م.رلا ف ر اطت تاقرفتم

 عشق هیلع و ءاح لاقب روند هکر وک یکسا هلبن وکس كن همجم نیش و یصف كفاق (عشتلا) ردیعما لجررب (عوزقمال
 هلال تاکرح كفاق هدنو روند هنسیدنروپس ماجو هلاه روند هعشف هنس هچراب رب كکروک قلخ ورف یا

 لجر لاش نوچغيدل وا فشکنمو عشقنم یک باح“ یکارداو لقع روند همدا قجاو نیقشاشو ردتغل

 هتماگ) ی | هعشش یمرلاش روند ههعلب ناتبج ندردص نکرروسکوا و روند هنکلپكنشوق هود و قجا یاعشق ۴

 هدارو هرز و | ین هل دی أتءرباستاهما كح راش × رولک عوشق یجب روت د هرداچ یراق دا ند رد رانیشن هی داب و |

 عشقدلج نم تد و هللا وا و بولوا بت رم هب یرقوب ةماڅک و یھ ردف رص طلغ یر هه دلج نم تس دما

 روند هنس هلوقم هرفص و كلشود و ردنم نالوا نداشته« و ندنیشیم عشف و ردقل وا یصوصحم یانعم كنظفل ا

 كىو روند هه رق یروقنوقو روند هنسهچ راب قبتع عطن هدندنع راضعب و اعطن یا اعشقانل عطنف هان رز لوقت

 ردل وعفم نعم ردصم هد رانو رد عشق تو روئدەمدآش ەركە نلت ەت یزوق ب وديك نا كنند ۈچ 1 1

 بولریص ندن ووت كاجو ةثساتقم ابر روند راکابق عشق و بک هم عشقتم یا ةعشف ةأرماو عشق لجر لاق | ۱

 هنالترص كکراو لیبنزلا یا عشقلا ی هاقلا لاق روند هلیدنزو رد راج هد هل رسک كفاق هدن وب روند هباص«ندیک | 1

 روند هروماچ یروق نالف هدرب شلیکچ یوصو روند هزو یک راد نف کوط هجهتفو هرزوا هنسنر و روند |

 هیرد یروقورولبنا  کروند هنسهلوقم زوماجنالپرب وق بول ريص هل لا ندنزود رب و روند هعشق هب هچراب ر ندنآ | ۱

 باصسلا حرا تعشق لاق ردهنسانعم قج بوریص یاس ندنزو اوه لی دو مهق رف اذا ثلاثلا بابلانم

 6 ىشلا عشق لاق ردهنسانعم قم روق هنسنر و املح اذا ةقانلا عشق لاق ردهنسانعم قعاص یهقان و فک ۱

 هرکصندقدلجآ بول ریص باح ندا وه هعشق و هنماب یا هتعاشش و هتعشش و هعشش هام ر لاقن ی 8 روکذ معشقروند | ّ

Eفاق هدننز و بنع رد عشق یعج روند هب هچ راب رب ند رد یروق و ردتغل هد هلق كفاق رونید هتسه راب نالق قاب |  

 روماج یروق نالق هدنرب هرکصندلکج وص هدننزو هرم (فعشقلال رک یس اک رد عاشق یعجچ كنلوا هلا هح وتفن | ۱

 باصمو روند هیراق هجوقو ردناب نال وا ریبعت یتشمرص غاب هکردیعما اث وشک هعشق و روند هنسهچراب ۱ 1
 هدننزو لابج ردعاشق یعج روند ه یکتسو یروقو روند هنسهچ راپ نالق ءرکصن دقدلجآ بول ربص ندا وه

 یک بابک او بک ردعواطم هرزوا قلوا ردا ندعشق نالوا هنتسانعم ققاط هل رسک كنهزمش (عاشقالا) | ۱

 لاش ردهنسانعم قجتآ بوربص اح“ ندنزو اوه ليو اوق رفتق مهق رف یا اوعشقاف موقلا عشق لاق

 بشکنایادنع باح ا عشقا لاق رد هنسانعم قلیچآ بولربص یدنک ب اح و هتفشکاذا باحلا ع را تعشقا |

 هدننزولاعفنا (عاشقنالا اوعلقا اذا هنع موقلا عشقا لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلا تعارف بولیکج نون ۱
 عشقت و باح لا عشقنا لاق رد هنسانعم قلزایآ بول ریص نداوه باح هدرانوب هدننزو لعفت (عشتلا) و

 (عشقلا) ةثغ یا ةعشق ةاش لا رونل وا قالطا هنوبق قیرآ تیاغب هدننزو هحرف (ذعشنلا) فشكتا اذا
 لا روند هب هسکنولتمنایل وا تباتهرزوادحاورعا و سباب یا عشق "یشلاقب رون.د هب هنسنیروف هدننز و فک | ۳

 کج هک یندا كجهدیا تست هکر دیف دا رهو هدننزو عازف (عاشلا) دحا و ما ىلع تبث ال ناک اذا عشق لجر 3

 ريما (عیشقلا) روند هن زاوا نالترص یشید هدننزو باغ .(عاشقلا) عازق یا عاشق هیلعام لاق روند |

 هن انعم قرشا هدنزو لضفا (مشقالا) قرفتم یا عیشق لک لاق روند ههنسن هدنکارب قنغاط هدننزو | ۱

 هفعص روند هغانح هلی ی دلداص و یصف ڭكفاق (ةعصقلا) فرا یا هنم عشقا وه لاق ردلبعتس |

 ةعصتلا نم لک ا لاق هدنزو لابج رولک عاصق و هدننز و بنع رولکعصقو هات رولک ت اعصق یعجب هنسانعم |
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 | لاق راقق هتوا بوسوس هلیشاب یجدل وا هدقدقاق هننرق كنسانا هلیشاب كشوک نوچ ا قماققآ ید وس هلغتآ
 رخ الا فلنا نم نلا رطق افلخ لیصفلا عضر ادافنیلا ةرثک تناك اذا تلذو اهلیصف سر ةب وللا تعرق
 اذا انالف ع رقتسا لاق ردهنسانعم نرتسیا رغبآ نوجا لود ندهسکرب (عارفتسالا) عفد یا ارق تار عرقف

 یغنئرط كراوطو لحفلا تدارا اذا ةقانلا تعرتتسا لاقب ردهنسانعم كنس وک ناویح یثیدو الغ هنم بلط
 | عرتتسا لاق ردهنسانعم قفلزاط بونلوب یرلیوت كنهبنکشا و دشا اذا رفاطا ع رقتسا لاق ردهنسانعم كمشکپ
 ردهنسانعم ققای شتآو هراتخا اذا هعزقا لاق ردهنسانعم كل رادتخا (عازتقالا)ل اهلخ بهذ اذا شركلا
 ةعرقلا او رض اذا اوعزقا لاق ردنوچلا تکراثم هکر ددنسانعم قعشتآ هعرف و اهدقوآ اذا رانلا عزنقا لاقت

 لاق رددنسانعم قعشت "اهعرق rt هنشلرب هدرانو هدننزو هلعافم € ةعراعملا لو هدننزو لعافت (ع راتتلا

 ۱ بوزکوچ هنکو ا كروغو هل روز یهقان ش کس و روط زونه هعراقمو ّدع رعلا او رض اذا اوعراق و اوعراقت

 هلل رب ىرب رارداهب هدکنجو اهرسييف لحفل اهضبرف اهذخا اذا ةبعصلا ةقانلا عراق لاقب ردهنسانعم قروشآ

 هدننزو لعفت ( عرقنلال اضعب مهضعب براض اذا امارق و ةعراقم لاطبالا عراق لاق رد هنسانعم قعشروا
 (عفرقتلا ) ماناالبلقتا یا عرفنا "تب لوقت رددنسانعم كن ود ب وغآ هوا یرب ندارطضا هدقات جدو

 ید فعرقن هکه تن ضبقت اذا "یشلا عفرقت لاق ردهنسانعم كلوزو بولوا بوطرد هدننزو ج رحدت

 | هرکصندقدل وا دون بونوغ وا هدننزو ماج رحا (عافنرقالال ضبقت اذا "یشلا فعرفت لاقب رد هنانعموت
 1 <ع وزتلا» قافا مث هيلع یمنا اذا ل وهجلا ءانب ىلع لجرلا عفنرقا لاق ردهنسانعم كلک هنسیدنک ب

 ثلاثلا بابلا نم اعوزق ىبظلا عزق لاق رد هنسانعم قلوا كالاچ و تسج هدننزو دوعق هللا دمت ی

 عرق ًاطبا اذا عزق لاقب رولوا "دض هلغلوا هنسانعم قلوا کرا "یطب و لهاکو فخو عرسا 5
 | ناک ادا لاقف $ نتفلا رک ذ نبح هنع هللا یضر "یلع مالک هنمو ردهعزف یدرفم روند هن راهعطق باح لنت

 أ لوا هلال فیرفلل باح لا عطق یا هک فيرنا عرق عقحم اک هيلا نوعقج هبنذ نيدلا بوسعي برض كالذ
  هدنناونع ثیدخا فو یرهوج ب ولوا نده وضترم تالک موق رم مالک ک ازم ريغ اق رفتم هیف نوکب باح او ءاتشلا

 قالطا هفوقومو عوفرم هلغلوا فدارم هرثا روه دنع ثیدح هکرید حراش » ردشلیا مهو هلکلیا دارپا

 ع زقلا الا هلام قب ۸ لاقب روند هراهود هدرخ ع زقو ردب ض یی وت یییرهوج نکیا یعولعم كفلؤم یغبدنلوا
 هغغوق چاص یکی راهراب دولب قنغاط هدنرارب ضعبو بودا شارت ینیرارب ضعب كنشاب كغجوچولب الا راغصیا
 | قلحناوهو عزفلاهج و ىلع یبصلا سأر قلح لاق روند هننراهراب حاص قنغاط شوق همر لوا و روند

 هن رلهراب ل و نالیکود بونل و ندن وق هدنعوم راهب فوصلا عزقوةق و لحم ربغ ةق رفتم هنم عضاومیف هلو هیآر

 عح هدنن ورب و هدنغآ كنءودو ءاثغلا یا عزفلاب یداولا یر لاق روند هنسیدنلیس كن وص لیسندهردو روند

 هدهلبنوکسكاز ردندنمالعالاح روان زلا دلویا ةعزق وهلاق روند هانز دلو هلناصف 6 ةعرقلارور وند کرک نالا

 باشا نم "یشیا ةعزق هدنعام لاق و وا قالطا هب هماح كحهبک داو ردهدزایز

 | هچوف لوش (عزفالا ردندنیعبان ةاور عیزفنب عیرو ردهتسکرب نامنفنب عیزق ردندیماسا هدننزوریبز( عب زفر)
 | فتانتدق راص اذا عرفا شبک لاقهلوا شلاق یضعب و بونلو قلارا قلارا یضعب كنکوب هدنمأنا راهم هکرون د

 | عازق هیلعام لاشروند هنس هراب هرواچ وزب هدننزو باتک (عازقلا )ضعب قبو ضعب بهذ عیرلایف هفوص
 هدنشاب هرکصندکدلیا شارت ینالغوا كچوک هدننزو هرق(فعزَلالو هدننزو هفرش (فعیزلا ) ةقرخ ةعطقىا
 رونلواقالطا هجرب نالق هدنس هنر وا كنشاب لوق ىلع رول وا هدننلیه جاص قفراص روند هجر نال ولا
 اجر نالبنوقهشاب هکردذوخأم هدنظفل جزف ناق وا کد هدننزو رهوج (ع زوقلا )رک زیساک نون دید هعزق

 نولوقب یدنل وا لامعتسا .دمصضف و رامو یزخ هلتبسانم و رد ودعم ندنراتمالع تالش وب برعلانیب روند
 ۱ كلیاقلزا ردنابز ج راخنددح همدآ رب هل رسک كنهزمش ( عا زق الا کقرافتالاقا اوطاتقّوطیاعزوف لب الق دلق

 لاق ردهنسانعم كمك بودرکس كب تآ (عیزقتلا) قطنملا یف هل یدعت اذا قطنلایف هل عرقا لاقب ردهنسانعم
 إذا صعشا ع تبان كلنا نصت م صوصخر ههر یمدآر و چا يا

 قمردناب هکعرکس یاو الوسر هلسرا اذا هبلا انالف ا ردهنشانعم كمردن وک ی ےلبا و نیعم مال هدر

  iYهیت ماند قموفرالءفقلارا قلارا هدنفا رطا بودا شا ر ب یشابو شک رال ءیه اذا سرفلا عزق لا 1

 هبهدامرپ لر لا لاغشا هلبا هلغشم یربغ یمدآرب اقلطم و هبحا و ىف اباق  هنم تبقب و هقلح اذا هسأر عرق لاق

 ر
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 تفآو ههدیدشو هثداحو ةيشاملا اهتعر دق تناكاذا ءاعرق ةضور لاق رونلوا قالطا هفل راج شلاق قالبچ

 شلوادسافوروند هنفرطتسوا كلوب و رونلوا قالطا هننادیمو هنسولوح كن هنا و روئلوا قالا ه هبهادو
 رونل واقالطا هتمایق(ذع راقلا ) ةدساف یا ءاع رق عبصا لا رول وا شلاق قال واق بولیوص یسیرد هکروند هغمرب

 ترضح ى ایا رس و لاوه الابعرفت هل یا + ةعراقلاام كیردا ااموع راقل ام دع راقلا 9 یلاعتهلوق هنم وح راشلالاق
 دو رط رب نوجا اع كن رات :رضح ماللسلا هيلع مركأ لوسر هرس رونل وا قالطا هب هب رس رب ندمالسلا هيلع "یوم

 هانعم وا هک ةعراقا وعنصاع مهبیصتا و رفک نیذلا لازال ول یلاعتهلوقهنم و ردترابع ندرکسع یرلفدروبب لاسرا

 ردا تباصا هیهاد و تفآ ندا روهظ یناهک ان لباقم هن رللع دوخاب هلسبس یرالع هران آ عب هؤ جفت ةیهاد
 سناو نیطایس رلندما تءارق ینآ هکر دترابع نده رک ت ایآ لوش نآرقلا ع راوقو ردعراوف یعج كن هعراقو

 لوقتو یکك لم هروسوسب روسو نیتذ وعمویسرکلا یار دنا عرف یرلن آ هک ایوک رارولوا نیما ندننمضم"نج و
 ندنتالک یحدا حرج و غدل ییعب ی یبلق كنالف نع هناسل ضراوقنمیا نالف عراوق نم هللاب ذوعت برعلا

 | قاجندنسهب كغاط دا مهل وا زآ یوص هب ویق هعشا لوش هدننزو روبص (ع ورقلا)زرونغص هادخ

 | هد زک كنيشاوم ینعب كلام هدننزو هنسغس (ةعيرقلا]ل قولوا ر یوص هتبلا هکردوبق نرد شلزاق ردق هند

 | ةعيرق ةقان لاق هلوا رولوا هبک مچ ؟بوقآ یویروغوب کا کوونج ها نوش رونلوا قالطا هنسالعاو
 | دادش (عا رفلا) هنسانعم تیبلا فقس روند هتناواط كن هناخ و اهحاقل یطب و اهبارض لحفلا کی تناک اذا
 | رولک ت اعاّرف یعجج ردبااوبا هدنجما بوقاق یراجاغا نیتم هلبراقنم هکر وند هشوق یراکدد ناقق جا هدننزو

  fردیعسا یسرف كنسک مان ینوکسلا ةلاغ عارقو  Eعارف یش لاق روند هثیش نالوا تح ٣و رو

 | هدننزونودجن(نوعرق)روند هغالتوا هحنزجو هو زا و دام کسا روند هر د( هعا رمل اد دش بلص یا

 | یسەلوقم تپسیراکدایا عضو امرخ نالیروشود هدننزو ربنم(ع رقلا ال ردیدآ ه رقر هدنغلارا قشمدهلا كيلمب

 یکز وپطو هردو كنکد روند هننلآ برضاقلطماو زوناوا قالطا ییا هدننزو هسک( ةع را )رو

  6هدعارق ادتا هکر ونده هقان ل وش هدننزو با رج (عازعلا) ه هب تعرقام لکو طونسلابیا ةعرتلاب هه رمض لاق

 | نشاط هل رایصشاط و لسفا اهعرش ةعرف لّوا یف ملت ° تناعاذا عارقم ةقان لاقت هیلاق تجناح هرارکت هلوا هک

 | ردهنسانعم كمرب و یتسالعا و هد زک كلام هب هه سکر هلب سنک كن هه (مارقالا) روند هکنلک وب یراقدرف

 هقح و لبالا عرش الغ وا لالا زا هاطعا اذا هعرقا لاق ردهنسانعم كمر و رغیآ نوجا لود لوق ىلع

 عانتماو ابا ندقحو لذو عجر اذا قلا ىلا عرقا لاق ردهنسانعم قلق ورفرس بودا دایقنا و "لذ هلع وچ را

 ردهنسانعم قمروط وریک هلتغارف ندهنسن ربو عنتما اذا نالف عرقا لا رولوا ّض هلغل وا هنسانعم كلا
  ۱ه و هقاطا اذا "یشلا عرقا لاق رد هنسانعم كمروتک ت قاط بوت جوک هنسن و فک اذا هنع عرقا لاقب 2

 عرقا لا رد هنسانعم كلا عنمو ةروشلا لبه ۸ اذا نالف عرقا لا ردهنسانعم كلا ابا ندنلوبق تروشمو

 قاجى وکه خان وق فام و ةعرقلا زض اذا مهن : عرقا لاق ودنا قام هعرف هدنرب و هفک اذا االف

 قموقبلآ بورکسوت دوزی یک رم هلند دوخاب هاو زنم دا فاسلا حالا رد نت[

 | لا ردهنسانعم كعشود مردلاق هلا شاطاب هللا هلغوط یرب و اهماحلب اهصک اذا ةجادلا عرقا لاق ردهنسانعم
 بونا هن د كوص و ماد اذا ثلا عرقا لاق رد هتسانعم قلوا ماد روشو رشو هب اهشرفیا ار 4 هراد عقا

 قم راج یتیرار یرب هنر رط راکبشا و حالا ی بو حلاو سنا عزل رد

 | كلا عانتما و ابا ندقح یحدوب ( عارقنالا ) اه رفاوحم اضعب اهضعب "كصاذا ریمل تعرقا لاقب رد هنساتع
 | "فک ادا هنع عرقنا لا ردهنسانعم قلوا غراف ندهنس رنو عنتما ادا قانع عرفنا لاق ردهنسانعم

(lu بلقنایا عرقنا "تب لوقت ردهنسانعم كمردشنود هتوا یر بویمو وا ندنشالت هدقات و | 

 هد( ةع ملال هل وا رکید هاوهیتشاب هدقدلاچ وربک یتنکز داییتیرالوب یکار کریم هام وت هدننزو مکحم ا

 (| اذا هع رق لا رد هنسانعم فدنعت وشذزرس قغاق هشاب (عب د رلا) رونل وا قالطا هرهد "هدیدشو هثداح هدننز و

  3یراکدد عرقو هفنع  RE TRعرف لا رد :هنسسانعم كل رایت و جالع

 | یزتا ادا ةقانلا عرف لاقي ردهنسانعم لرکچ كکرا هناویح یشید و عرقلانم هطامو هر اذا عرقالا لیصفلا

 هود ولدوسو و مهنلقا اذا موقلل عرق لاق ردهنسانعم قمتان وا ینکرو بوروشود هشالت یمدآرب و اهیلع لا و
 دوس ندنرخآ نکس ا ندنرن ڭنەغ یو تل متن یلدا که دتا نیو نک نما دم هی ا
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 قعا هعرقو امدن هقرح اذا هنس نالف عرق لاق ردلمعتسم هنسانعم قعادرق بوروس هنرب یرب ینیراشید یشان

 نانلواریبعت قبق عرف و ةعرفلاب مهلغ اذا لّوالا بابلانماعرق مهعرف لاق رد هنسانعم قلوا بلاغ هرارناس هدنناب |
 ثیدحتیا ور ندضایعن لیضفعرقنبهاشل ا ردندیماسا عرق وردهعرق یدرفم هنسانعم نیطقیلا لج روش د هن هرس
 لاقب رد هبانک ندرابدا و تک الف هکر دهنسانعقلاق یبتندیشا ومو "با ودیناماخ كمدآرب عرق هلنیتصتف و عرق ویدلیا

 قلآیتلود (عو رقل)سانلا نم همایاتلخ اذا ما عرقلاق وةيشاغلا نمالخاذا عبا رلا بابلا نمل رح واعرق ءانفلا عرق

 ردسقل ادعس نب سعش دبع ندندالوا عمت عورقمو ةلعما زات ىا ع ورقم لغ لاق روند هرغبآ شل وا رامتخا نوجا
 نالوا هدننزو هفغ كلذک ةعرقلاب مس ودق ناک اذا عورقمربعب لاق روند هه ود شفلاغمت هلا اغ یراک دد هعرق و

 هکر داغمت ر صوصخح هه ود هدننز ورت( ةع رقل ال ةع رقلاب ےس و ناک اذا ع ورقمریعب لاق ر ون د هه ود شغلاغمت هلا هع رق

 هع رقو رولیصابهنس هنر وا كننور هکر داغمت ر صوصخ 4 ۰ ود ځد و هدننز و هف غ( ةع رقلا لر ولیصاب هنکحنایروق

 ژردبا هلهج ونوک ان وکرونل و |لامعتسا ءدلاعا یس هل وق كلا تمس ی هنن ر و ترشابم هص وصخرب هکر دم ولعم
 روش د هغجراغد و هیځ ئا هلام ةعرقءاطعالاقرونل وا قالطا هنسالعاوهدزک كلام هعرقو رار د ید همهساک او

 ردعرف یعجریغصلا عساولاوه و بارط | ىا ةعرقلا ینهاقلا لا رون د هننال وا شیککب ول وا كچ وک لوق ىلع 2

 عرقاو ردیع«آ یدا و هچن هدن رايد ماش هلبع كفاق(عرقل ال ردن دنیث دع هع رق ندم نر ع ردن ديهاسا هعرق و هدننزو ۱ ۰

 عرفضایرلاق ردیعجج كنظفل عرقا هنهکرونل واقالطا هرارب قلزاط زمستوا عرق و رکذیساک رول وا عجب ندنظفل
 نانل وا دقع هدهنایم هدنص وصخ شراب ویشوق هلنیتصف (عرقلا رد دآ ه رق رب هدنهدنن ز ورف ز (عرق) ءالک الب یا

 هرلقجربق هدنزرط هحنویس هقآ هټآ هن وکر و هيلع قبتسب یذلارطلنا یا عرقلانالف باصا لاقت روند هلودکو ا
 هثناقلق بع نالوا ند ردو رونلوا جالعهلبزوب نالک هن رزوا كندوس هودو ردناروهظ هدنرلکشوک هود هکر وند

 داز هنا هکروند هفج راغد مساو یید لوفلع روند هفح راغد كحوکو  ردهعرق یدرفم دنسانعم هفج روند ۱

 قلوا بلاغ هدنشراب قوا رول وا ردصم عرق و روند هنغات هود نالوا یلاخ ندنمسق هود و رار دنا عض و ماعط و |

 قلوا لکب ودیک یرالبق هلبیسهضراعرب كشابو لاضنل یفرقاذا عبارلا بابلانم اع رق هيلع نالف عرق لاق هنسانعم |
  ۱نالف عرق لاق ردهنسانعم كما لوبق یتروشمو داشراو هسأر رعش بهذ اذا لج را عرق لاق ردهنسانعم

 الخ اذا هانفلا عرق لاق رده انک ندرابدا هکردهنسانعم قلاقیلاخ ندیشاومو "باود ناماخ و ةروشلالبق اذا |

 روشدهربنالق زاط بودیکر الدق هلبیستف آر هدشاب عرق و رک ذاک سانلانم همای تلخ اذا ما اذكو ةيشاغلانم

 یرکس رولک عرف یعج هنسانعم لیصف روند هننکشوک هود هدننزو ریما (عیرقلال ردهعرق یدرفم وزننده 

 راستخا اهلغ یا لوشلامیرق اذه لاق رونل واریبعت روغوب هکروند هه ود ثاکرا نانلوا راتخا نوجا لود و |

 | او ردلعاف ینعع هکردهنسانعم بلاغو هنسانعم عراقم روند هرداه نالوا براضمو براح هدکنجو

 لاق رونلوا قالطا هنناشیذو دیس كنموقو ردیعا یملق لرجاهنب ةربع عیرف و ردل وعفم یتعع هکر دهنسانعم |
 طیض هلرعص كفاق یشانندنمه ویهذ ماما ردشلنآتیا ور ند هم رکع هکر دعنا ثدحرب و مهدیسیا هموق عیرقوه

 ندنس هلسف ےھت هدنزو ریز (عیرق)ل روند هنناشیذو دیس كنموق یخد وب هدننزو تیکس (عیّرقلا) ردشلنا

 دایز وبا و ردیم | كنذج یوارجما ةبلعت دونکلا وا ندناععا و ردتعاج هقانلا فنا ون هکر دیعمآ یردب كنطبر

 هل رفاق رد ناعرقو عرق یعج و ءاعرف یتنؤم روند همدآ لک یشاب ردفص و ندنظفل عرق (عرقالا) ردیعما ییاهعلا
 یس هلک هدىنه هکهتن رول وا فص و هددع كيب نالوا مات فصاخ هکردهلکرب عرقاو رک ذیساک ردنداعما عرقا و هلیعص
 ناکم لاق رولوا فصو هناقلق و هلحم مکح و نیتمولت الص و ماتی ا عرقا فلا لاق رولوا فصو همان ددعزو

 عرق اذا عرقا دوع لاق رول وا فص و هجاغا شل اوص ی وبقو هلیع كفاق رواکعرف یعجبلص یا عرقا سرت و
 كحدق ناکاذاعرقاح دق لاقل وا شمرولب راوي لو لوب هلک روس هراشاط وهراموقهکر ون د هق وا لوش و ه اطنم |

 دیدح دیج یا عرفا فیس لاق رونلوا قالطا هملق نیکسک واو هقنارط یا هقسافس تدب یتح یصحاب
 لا هلوا قالوق بودیکی راب وت كنشاب هلکطن ارت ید هند وج و یدنکی شان ندنت نکن رهز هکر ون د هن الب ل وشو

 لاق روند همدآ ندا لوبق تروشمو دن هدننز و فتک (عرقلا) دعم ةوکل دبسأر رعش طعقمیا عرقا ةيح

 هشت (نامرقالا) روند هغنرط شلوا دسافو روند دمدآ نالوا مو وا الصا و ةروشملا لب یا عرق نالف
 لک یشاب هکردیفنوم كعرفا ءاعرقلال رونلوا قالطا هدنرم یردارپ هللا سباح نب عرقا ندیاعصا هلیس هين
 هلعمرلت وا ییعوم راوط و ردهدننب هبقع لا هبسداق هکر دیعسا داوصر هدیکح قیرطو روند هنر وع

۱ 
۱ 
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 كکرا و روند هبیرات نالوا یتهالبو قجو روند هیراف هطیلس زایا ور و هاب ندهسک قیریص زمان وا

 روید هبسک ندو قجلاو ی یو ما ریس وو

 RENEE FERPA ی

 "یفلا عرفت لاق رد هنسانعم كمکیر هدننز وج رح دن( عترقتلا )هب د یع هلو هتیعز نسح یا لام ةعثرةوه لاق هلوا

 e 2۱ تشفت اذا ةُماضلا تعئرقت لاقت  هنسانعم قمالتوا زسنابوچ هچک یسیروس نوبقو مقجآ ادا |
 هعب وز (ةعدرقلاو هنسانعم حاحدلا و لبالا لق وند هرات نالوا هدنمسق قواطو »وب تو هردو هدننزو |

 ذخا لاق روند هو هدننزو هجر ز (فعدرشلا) لذ یا ةعدرق هيف لاش ردهنسانعم تواتح و لذ هد

 هردكغاط هدننزو هروفصع (ةعودرقلار روند ه هحنرق هدرخ هدننز وروفصع((عودرقلا) هقنعب یا هتعدرق |

 روند هت ر وع زوغواهدننزز ورفعج هلا ه لاذ (عذ رقلا لر ون ده ه واز وهشوکن الواهدن رار یس هل وقم فاکش وراب و
 هدننز و حر ز هلا هع نیش (عشرتلا )۶ اهلب یا عذرقو ةعذرق ةأرما لاق روند ید عنرق هنسانعم ءاهلب

 هکرون د هغلقناب و هغلقشجآ ندا ثدح هدنزاغو و هدنردص كناسنا هلبیس هضرام راس دوخاب نزح و بضغ

 هقآ هقا یک یسهنادزوط هدندبو هقلح و هردص یف ناسنالا هدح "رح یا عشرقلا هذخا لا رر و بارطضا |

 هاوه شاب ندنرورس و مشب ردلعاف سا ندعاسشنرقا(متنرتا) رد ناب ولزوم روند هه و

Eهب هې رکو "رش رب وارشبنسم ابصتنم یا اعشنرقم هتأر لوقت روند هب هسک ناروط كد مد یک رد بوکید  

 هدنن زو ماحرحا (عاشنرفالا) "رشلل یم یا عشنرقم وه لاق ؛ روند هبهسک ناروط شاب مضاح بوتباب 1

 ندنطاشنو حرف طرف هسک ر و قشنربا اذا لجرلا عشنرقا لاقب رد هنسانعم قلوا ناداشو رد ردصم كعشنرتم ق

 لجرلا عشنرقا لاقب ردهنسانعم كلا تراطش و تکرح هوا یرب بوکید هاوه ینشاب بولک هشبنج یکرطاش "
E:مۇل یدنارول وا هدنراید نم : هکر دیعما كن هک س کان و مئل هدننزورفعج (عصرق)) طشنت و كرو هسأرعفراذآ  

 روند عص هر نوخوب و هصق و عصر نا نموا عصر نبا نم و عصرقنم م الاء لاقبیدیا لث ب رض هل دو 2
 عصرق لاق رونل وا ریبعت كيس هکر دهنسانعم كفل: ریکب ولیزو بوطرد هو رب هدننزو هجر حد (فعص را ۱

 دار واف مضالكا نکا اذا لج رلا عصرق لا ردهنسانعمكم شاو شاو: یعاعطو 3 و ضبقنا اذا لجرا[[ "
 قیصو ها ی وزاب و امؤل هدح و لکا اذا نالف عصرق لاق ردهنسانعم كما لکا هجزکلاب یعاعط ندنتسخ 2

 لاقب ردهنسانعم كمرو هلشیوروب نیکرچو دب تروعو هطمرق اذا باتکلا عصرق لاقب ردهنسانعم قمزاب

 سلج اذا هتف عصر لاق ردهنسانعم قمروتوا بولیزو بوط رد و فصق هشم تشم اذا ةأرملا تعض رق | ِ

 لجراا عصنرقا لا ردهنسانعم كلزو بون رو هنسابل هکر هدننزو ماحنرحا (عاصنرقالاال ضبقثو |
 هدننز وعرف( عرقلا روید هنسهلهک ق واط و هود یکم درق هدنونزو هردو جربز (عطرقا) هاب ف لمزت اذا ۱

 فوبق رب یعی*خو "2 واباب عرقنم* لثلا هنمو دو : داذا ثلاثلا بابلانم اعرق بابلا جج لاق ردهنسانعم قلاج ویق ۳

 هسآر عرف لاق رد هنسانعم قمروا هلکنکد عرف و ردا لوخد هنسیرجا بور دچآ هدتبلا مدآ نالج هلمادقا و حالا

 زورم لاب یتعیهدهمنک نانلو ااصع عرق لوا لا » للا یذل تعرق اصعلا نا + لثثا هنمو اهب هب مض اذا اصعلاپ

 تالامن ور راضعب و هعج نب ور۶ راضعب و دلاخ ن سیف راضعب وب رظل |نب صام راضعب ردشفل وافالتخا هدناشنم ع

 انتعا هنأر یدنکهدقدرا و هنشاب ز ویچ وا هلغل واندن رم دوخاب ریپ تیاغب م وق ممر دحج ره مام فلولادنعایدید

 هدوهب بوقیچ ندماظن بولسا مالکر کا هدنتفو تیشمت یسان عاصم هکیدلیا هیئت هن رالغوا هلغمانوا یداقعا و

E:لثمزسهدناهاک 1 یب بود ا عرف یناقلق نالوا هد ږد وخایهدراوبد وبشاهبااصع هسرول وا فرصنم هنتس فالخ و  
 لایت ER E كج هد رول وا هبنتم هلا هن دا مدآ نال وادشر ولقع لها روبزما

 لاق ردلهعتسم هن انعم كما بورویس هلم جاب یتنال وا هدنجا كناق ولط هج عرفو ردهنسانعم دشرو |

 هدنسنج رغص رد هنمانعم قو[ هب ها روغو  هدنزو باتک عارق وعرق و هبفام فتا اذان الا بج با ۱

 ندتمادنو وش اک ر وآبیوضاذا اما رق ةرفبلاروُلا واعارق واعرف ةقانلا لعفل عرق لاق ردص وصخ عارق زکلای ۱
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 رکا ندرب هنوکرب هدنزرط سنر هدننزو هرق (ذعبقلا)ل سرلا ریبکلا یا "یعابق

 كمرک هاو شوق (یابمنالا) ردتغل جد هعبنق هلیسهدایز نون و ردشمربک هتفاسبق دهشل هکردقح هل وا یرکدید

 نایلوا نرد هلبنوکس كن هبقوفیان و ۳۰ لخد اذا هرک و یف رب اطلا عبقنا لاقب ا

 بول وایل وتسم هراح فا هکر وند هزغح روق هدرخ هل وکر , هلنیتهف (عتقلال روند هنناوف كنسيرآ لاب عقاوهدراغ

 لاش رد هنسانعم هلتاعم هدنن ز و هلعافم (ةعتاقمل ارا ردهعتق یدرفم یکه ضرا روند هندروق جاغالۆق یلعردالکا

 راوخ هدننز و دوعق (عوتقلا) لیلذ یا ةعتق لجر لا روند همدآ لیلذ و راوخ هلناصف (ذعتنلا ال هلناق اذا هعتاق

 رشحا و "لذا ردلیضفت لعفا (عتقالا) "لذ اذا ثلاشلا بابلانم اعوتق لج رلا عتق لاقت ردهنسانعم قل وا لیلذو

 هلنوت و عتقهلباتو وروشد هبیروب كوي ها وکس كن دل یاو یمض كفا ( مثقال "لذا یاهنم عتقاوه لاق ردکعد

 بابلانف امدق هعدق لاق ردهتسانعم كليا عنم هدننزو عدر عدا له هلتسب تغلر داكد فععم ندنظف) عنق

 هسرف عدق لاق رد هنسانعم قموملآ هلک دوخاب بوکلس هلنکز د یا نالوا یوکس و هقک اذا ثلاشلا

 ۱ | كمرکسوت یهود و هاضما اذا "یثلا عدق لا رد هنسان ہم كل اذافنا بود رو یهنسنرد وخاب یرمارب و هصک اذا

 ۱ | للا عدق لاق زراب راچ هود نايل وا یوص هکر د هنسانعم قم راچ هنن ور هلغارنمهدنق و كج هن هن رزوا نوجا

 0 | هبرمشا یا بارشلا اذه نم عدقا وقت زد هتسانعم كجا كلوب تاوب كرەلوب یی ورشمو خراب هفنا برمض اذا

 . | هلنیتهف (عدقا) هک اذا هعدقا لاق ردهنسانعم كما عنم جدو هل رسک كنهزمه (عادق الا اعطق اعطق

 [ ثارنو تفعض اذا عبارلا تاسبلانم بد هنیع تعدق لاق رد هنسانعم قلوا فیعض زرسرف یرو لزوک

 ۱ | هکر دهنسانعم عودقم هدنز و روبص ((عودقلا تند اذا نجلا یل عدق ل وقت ردهنسانعم قمناج بولکی ماکنه

 | عودقوه لاق رولوا نم هنلسس یشاتندهضراع رخ اب ندفوخ روند ه هسک نالوا عونم ندقم غاچ وندکیلسس

 | دلکرکچ بوکلس نىك د قلا راقلارا هلغل وا نیکشا و رکو كم هکر نند هنآ [لوش و توصلا نع فاکع ودقم یا
 | رولیکو د هرزوا هنسنر و هرج ضعب "فکیل عدقلا ىلا اجاتح ناک اذا عودق سرف لاقت هلوا جاتح هنیکست

 ۱ لاقت روت دهراسکاخولیلذ نالوا ویا یا را زا هر ناو بصنم یا هبلع عودقوه لا روند هثیش نالوا

 ۱ ةعدق اما لاق روند هنوتاخ ندیاماکتزآ بول وا یتحنات وا هدنز و هحرف (فعدقل از عدم لیلذ یا عودق لجر

 | ندنغلروشو بومهیا عدق سرف لاش روند هن 2 تار وا كب هدشزو فتك( عدقلاإل قم ةسح مالكلا ةلبلق ىا

 !ءاکبلا ریش یا عدق لج ر لاق زوندهمدآ ناغلغآو ذحنولم نت ناک اذا عدقءام لاقت روند هبوص نالوا زا

 ؛لرج ی کنی هکر وند هنس هل وقم تالتس وا و نوب زو هب هبج هصبق هدننز و هعطق (فعدقلا ر
 ۱ ۱ هیلع و ءاح لا رول وا

 ۱ مظعم (مدغملا) اصعلاب یا ةعدقلاب هعدق لاق رونل وا قالطا دات د هد زرو هم او لوح یا ةعدق

عداقتلا)نصغم یا عدقم یش لاق روند ه هنس شعثرو ین وچ هدننز و
 ح : | یرب یر هب هنس رب هدننز و لعافت (

 ۱ ردا عنمو عفد و 2: یشادلونوجا كليا قبس یربره هک اب وک ر دهنسانعم عش شود بوششوا هحدرآ

 | ردهنسانعم كلتا عفدو عنم بوردشقاق یتیر یر و اوعبات و اوتف اهتاذا جارمسلایف شارفلا عداقت لاق رول وا

 ۱ ضع راف مهضعب اوتام اذا مولا عداقت لاق ردلیعتسم هنسانعم كلوا سات یردب و اوفاکت ادا اوعداقت لاق

 ها ربا همرک و "رشه هسکرب هدننز و لعفت (عتننا) اونعاطت اذا اوعدامت لاق ند هاا لی رود هلقا رزمو

 | هیوک كنه لاذو یصق كفاق (عذقلا ) دعتسا اذا ”رشلاب هل عدقت لاش زد هنیساعم قغ قضا وا
 لاب هامر اذا ثلاشلا بابلانم اعذق هعذق لاق ردهنسانعم كوس زوس ازسان و شف بوکوس ههسکرب

 جدو هل رسک كنهزهه ,nt ه رض اذا اضملا هع لاق ردهنسانعم قمروا هلکنکدو لوقلاءوس و

 جراخ ندایحو بدا هلنیتعف (عذلا)" هعذق نعم هعذقا لا ردهنسانعم كکوس هللا رلزوس شحاف همدآرب

 (میذقتلا) هتسانعم رذق روند هراد مو شصملا ولنا یا عذقلاو كابا لاق روند هزوس ازسان و شحاف

 | هورکمو "رش هب هسکو هدننز و لعفت عدل هردقاذا هب و عّڏق لاق ردهنسانعم كلا ثّولمو راد رم یی هنسنرب
 بوک و س هن ر یر هدنزو هلعافم (فعذاقلا "دعتسا اذا "مشلاپ هل عفت لاق یکم دقت ردهنسانعم قعاب هنارا

 یکی رک هدننز و ماجر حا (عابن :رقالاز هئاشو هشحاف اذا هعذاق لاق ردهنسانعم كطوس رزوس ازسانو شف

 بولی زو نکر دیک دوخاب نکرروتوا ندنتدش كغوغوص لوق ىلع رد هنسانعم قمر رو ب بولیزو بوطرد

 طارط رس (عابنرقلا ) هریسموا هسلح ف دربلا نموا صبقت اذا لجرلا جاا لاش ردصوصحم دفع رو

 هدنن ز و رفعج هلبا هثلثم یا (عنرقلا )لی صبقنمیا عاب رق لج ر لاقت رون د هص حش كاسم و لیخ هناغلا ق وف هدننزو
sS 

 ( زماتوا (



e 

a 14۱ 2 

 دنابمه شملکید ندرلد رد هچراب هچراب زو ا دلار رر

Êنیکسک ك ب هدننزو روبص (عولفلا) دولل ا عطق نم تزرخدق تراص ادا ةعلفم ةدانم لاق ووند همولوطو  

ertدر  

 3 ی ۷
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 مدبمد بونلتکر یلام كمدآرب هلنیتصف (عنفلا 2 عاطق یا عولف فیس لاش هلیعط كناف رد علف یعجج روند هملق
 عنق نم ساسالایف لاق یمن و هلام اا عبا رلا بابلانم اعنف لجرلا عنق لاقب ردهنسنانعم قمل وا نا وارف وریثک

 رکذلا نسحو ةدايزو لضف و مرکو ريخ یا عنف هيف لاق رد هنسانعم مانکین و هدایز و لضفو ریخو مرکو عنف
 یلام هدننزو فتک (عنفلا) هع ر تکد اذا كسملا عنف لا ردهنسانعم قمل وا ول هار شوخو ریت كب كسمو

 روند همانکی نال وادای هلا لیچج رک وان نسح هدنزوربنم ( عنغملا) روند ه هسک نالوا نا وارفو رفا و بونلتکر
 ردلهعتسم هد هلیعدقت كفاق اضعب روند ههراف هدننزو ذفنق هلا فاق (عقنفلا) ركذلا ن رسا یا عنفم نالف لاق

 توم روند همول وا هد زیورطج ( عن رونید هر د هلیعط كفاقو هدشنزو هذفنق (ةعقنفلا))

 ةعوف و هتحار یا ب تیطلا ةع وف تدج و لوقت روند تی دعا رانا ا ار ۳06 /

 لبللا ةعوفو هتمح یا مهسلا ةعوفن هنعط لاق روند هنجوا یرویس یلناطو نیکسک كنرمتو كقوا موسلا |

 رانا ةعوف وا ليللا ةعوف تينا لوقت روئل وا قالطا هن راماكنه لوا زونه كزدنوكو كن هك رابتلا ةعوف و
 هل وا یا دتعقو مالا عيف لاق روند هنل وا گكنهیضقر هدننزو هعیض (عیقلا) و هدننزو عیب (میفلاژ) ام وا یا | |

Biذفنقلا عبق لاق رد هنسانعم تیک هشت رجا یتشاب یرک هدننزو عوجر (عوبلا) ہک فاتلا لصف  

 ردلعتسم هنسانعم كمکچ هنساقب یک ییرک یتشاب هسکربو هدلج یف هسأر لخدا اذا ثلاثلا بابلانم اعوبق ]

 نالف عبق لاق ردلمتس هنسانعم قلات 4 ورک ندنتیفرو هج یف هسأر لخدا اذا هصرق یف لجراا عبق لاق 1

 عبق لاش ردمزلتسم یتبومیغ هکر دلمعتس» .هنسانعم نکا تولیکح یرغاوط هتعسرب و هناعصا نع فلت اذا
 قماداروخ بورد وا تن ته هر زخهدنزو باتک ابا وهدنزو عبط علایق بهذ دا را ۱ 9

 تاج بولآ نیک ما كن برف لوق ىلع كم وص بو روب ها نیرغآ ك نه رق دواب كمولوط ژن |

 ییا كنه رق هکدنن برشف هيف ف اب رخ لخداوا ابنم برشف لخاد ىلا اهف یئاذا ةدازلا عبق لاق رد هنسانعم | ۱

 و و جا لاق رد هنسانعم قم رقیح عبقو رکذیساک رد عق هکمآ بورویق هرشط 1

 (عابتالا) ردقلوا دوم عوکرلاف نالوا باوص هکرید حراش» هسأر ًاطاطاذا دوجاق عبق لاق | ردلمعتسم هنسانعم كک | یب کر کید هرب یشاپ ددم حیف هدع رش ف عو تاص اذا لیفلا عبق لاق رد هنسانعم | 9
 لخدا ادا لحرلا عشا لاق ردهنسانعم كمما وص بول آ هرجا یزغآ نکن ما كنه رق جدو هدننزو لاعتفا |

 ووبد ET قجا هدننزو بارض( خابت ا روشدءرب نخ ققروق هدنزو دا دش (عابقلا ) برمشف هیف یف اش رخ | :

 ردسیقل كن هسک مان هللادبع نت ثراح نالوا هرصب “لاو عابق و روند 4 هلیک وب عونرب و قجا یا عابق وه لاق ||

 موقع هرصبلها داسا یل وا لاو لوق یلع ر دارو نم ندا ذاضنا یهوق رم لایکم هنقلخ هرصب ادتا ارز

 ردند هیلهاح لاحر هبضنب عابق و یدل وا بقلم هلکع د عابقل اذه مکلایکم نا هدنراکد ر وتک هلیک لو رپ هنروضح |

 هنا یرارکذ یک رک کر ونا وا الا تروا ولج هو مات ر ردا بری نان یک یا و

 اردو روند ه ینرک دوب هدننزو درص (عبقلا)ل روند ه یبرکو ةعسا و یا عابق یه لاق نوچکیدنا بذج ُ

 ان راقم هلی هک هعلطوب و ردکعد یصکچ یرجما یشابهدننزو هز تما رددآ روناخ كجوکرر ندنرارونا
 بولور کر بوکچ > هنسوت ر وا شاب هّرکر ب وشرق هتسودنز تروع رار د ةعلط ةعبق ةارا ربع هلغغا | رک

 نیا هدکدلیا رازآ و فیصوت هلتقاج ییهسکرب راب عو ردیدآزغصشوقرب كچ وکن دهچرس هعبقو هسل وا رون روک
 هرانآ نالق هدنس هسک | قیاس كنت زتآ یشوق هدشراپ ( مبا وقلا)) ردغ وصم ندروک ذم عابق راربد ءاعباق تاب و ةعبف |

 هنسهنا وزارب , كنسهضبق قاچ و جت هدننز وهنیفس (ف عسل ) قباسلا فلخ ةق وبسم تيقباذا عباوق ليخ لاق روند | 1

 e وا یهو ةضف نم ةعسق هفیسل و هنیکسل لاق راراب ند رومدو ندشموک هکر وند ۱

 و هنیکسوب لوق ىلع روند هتنالق هدنلکش هقلح فصن كنن ورب ازونط ر زنا ةعبق و ةدیدح وا ق
 ردیدآ حص ومر هد هی دف قبتعو ردیعا شوقر لرق یر روند هنسهناوزارپ مت خ دوب هدننزو رهوج

 صوصخم هبا راصنو هب یروپلوپ یراق دلاچ هال هلی كف (عبلا) ردیدآك جوب ر هدننزو هغب وز (ةعبوقلا) |

 ارو همدا ولشاب لوب هدنز و "ییارغ (یعابفلا)) روبشلا یا عبقلا توص عع: لقب رونی هیت

 ( ۸۱ ) * یی *

 مگ[ فاقلالصف ]و



  عرس اذا لا عفت لاق ردهنسانغم قمتوط شی نیت ریتو كعروب ریت زیتهدننزو لات (عفعفل ) زوند هناصق ا

 | ریت یراتنم نالموط هکرونید هننالوا قسشمو و قآ ندنعاونا راتنمردتفل هلب رسک ك نافو هدننز و عفو (عتفلاژ
 | كشوک كب کوکو یسیدنک ا ریز *ةرفرش عقفنم لذاوه + لیلذلللاق لثلا هنم وهدننز و هسنع رد هعقف یجب واو وا

 ۱6عقفلا رول وا راک اخو لاماب كپ هلغل وا لوبق ریغ و لوذبمكد دوخاب رولیروش ود هرز وا هو لهسا هلغلوا
 ۱ ردونسانعم قمروصاو هفرس إذا تلاتلا بابلا ع نم اعقف دعقف لاق ردهسانعم قلروغ وا یهنسأر ر هدننز و عق و

 صلاخ دوخاب قلوا وب وق كب یقلی راص كن هنس یراصرب هدننزو دوعف عوقف و عتف و ظرض اذا راجلا عقق لاق

 ثداوح عتف و تصضاخ وا ه رعص ترا اذا ل والا و ثلاملا:بابلانم اعوعف و اعقف هن ول عقف لاقت رد هنسانعم قلوا

 یحاص لابو لاب نالغ واو هتکلها اذا عقاوفلا هتعقف لاقب ردهنسانعم كلا راسك اخو دابرب یمدآرب تافآ و

 لاق ردهنسانعم كل وا بوب راتج ندفکلیساكنا وه و عرعر دا مالغلا عقف لاق رد هنسانعم كوشي بول وا

۱ 

زو یا غ( یعاقفلار) و (عقافلا زر | نم تیاماطا نال قا
 e | رولوا فصو ةغلابم ه یرمرق دوخاب یراصكم هدنن

 ا[ یراص لرکر ولوا فص و هکنر نالوا ناص و صلاخ اقلطم لوق یلع ددش یا "یاقو عقف رجا وا ااا لات
 ۱ ۴00 ناق یثلا عتف لاقب رد هنسانعم قلوا یزعرق كب هلنیتصف (عقفلا و نوسل وا نفر اش 2 رکو ضاب و

 ۲ قاو دیش یا عيف ضبا لاق رول وا فص و هش نالوا ضاب كن هد ز و تب - (عیقها) رجا ادا

 ۳ (تسقافلا) رجایا عیتف لجر لاق روند همدآ ول هرهج لزق یک راپ هدنن زو ربم | (عیقفلا) روند هیچ کا

 | اتلطم یراقدناص درا ریتم هدننز و نامر ( عاقفلا) ا یعج- رونل وا قالطا دتفآ و ةیهاد

 ] ردهیع" ثعاب یروهط راقج ربق هدنزوب هدقدر واص ردنا بيتر ندراس و ند رلهوبم و ندناب وبح رواد هوش

 0 هراقجرق نالوا ادب هدنزو كن وص (عیفاتفلا) رونلساق یک زون و و هدقد روق هکردیدآ تاب سنج رب عاتفو

 | قفص لا رد هعقاف : یدرفم هکر وند یخد عقا وف هروک هننایب دام ایست و هنامر ناسا ید 2

 [ لاق روند همدآ ثیبخ و ز واب كب هدننز و دادش (عاقفلا)) تاخافتلا یا عیقاقفلا و عقاوف

 3 ۱ 2 لزق هدنن زو ریما لوق ىلع هد ز و نامت دوش دنزو ابر (عاق) یخ دشی عاتق لجر

 - | ردهنسانعم قل وا لاح دب و ریقفهلیرسک كنءزمه * (عاتنال) رجا یا عیق وا نا ۲ عاق وا عاقف لجر لا زونیدا
 رق لاق روند هب هقاف و رتف ندا راک اخ ذآ هدننزو نس (مقفم اإل رقتفا و هلاح تءاس اذا لحرلا عتفا لاقت

 قلا ردهنسانعم قمالتچ دروا بوکو بوک | یتیزغآ هلیسسهیعاد تحاصف راهظا ( عیقفتلا  عقدم یا عقفم

 | یتیراقمرب تلا لوصو اهعقرف اذا هعباصا عقف لا ردهنسانعم قنادر قمر و مالکلا ف قدشت اذا لجرلا عتف
 فوق یسنغاشا بوب وق هن رزوا كنغمر , هنابسهلماهب غارب كچ ر ۵ ۳2 ندکدتا هقلحبویم و هج رادقمرب

 بودا هوا تخوبت )ی ۳ راقج وج ردهنسانعمقعاد راج هلقم اب ب ور وا اک !هلیسایا كالا غاص هلغل وا ۱ ۱

 | ات وص اهل ععسلف تقشنا اذا عیب تّاوصت و عتفتف فکلاب اهنم 2 هفرو یااهدمضاذا ةدرولا حف لاق  رارردتلتسا

 | شوق هایس هن وکر رو ( هععفمل ا هرج اذا مدالا ن لاق رد هنسانعم قمه و 4 یمرق یناتعم و

 لاق روند ه همزج نوزوا ین ورب هدنرلنزو مظعم و ثدحم (متشا) رولوا قآ یید كنغیر وق هکردیسا ۱
 | 6 عقافتلال تعقفتف ةدرولا عقف لاق ردع واطم ندعیقفت هدننزو لعفت (معتفتلا) مطرح یا عةفمو عقفم "فخ

 | اتتضیا اذا هانیع تعقافت لا ردهنسانعم قمراغا هک ود قا هن رازوک كنهسک رب هدننزو لعافت

 هدننزو عرفتم (متس) "قسشنا اذا *یشلا عقفنا لاق ردهنسانعم قمل راب بولالتچ هنسن رب (عاقفالا

 ۱ یعج رود هب هنن یا (عقف الا بلص س اذا عقفتم تابن لا روند هناب نالوا روشکی هدقد روق

 | عوکفا) و انكم و 9 کن ضاسسلا دندشلا یا مقفا 7 یش لا یک رجو رجا رواکمقف

 ۳ لج را مکفلاق ردهنسانعم قمر وط ش وج ٹ وكيد نغاشایشاب ندبضع د وخاب نخ زادك ونت هدننز ود وعف

 یرد اغ نالف بهذ لاش ردهنسانعم قلاق بورا و هل رب و بضغوا نزحنم قرطا اذا عبارلا تابلا نم اموکف و

 ۱ لاق ردهنسانعم قمراب هلینوکس كمالو یصتق كنا (علفلالادغ یا ثلاثلا بابلا نم اعوکفو امکف عكف نبا
 هد هنسف راس هدقایا علف و هعطقاذا “ثلا علف لاقب رد هنسانعم نیمک هقش اذا تلاثلا بابلا یم اعلف "یا علف
 مسکو قمرات جد وب (میلفتلا) ردعولف یعج ردزراح هد هل رم ڪڪ كاف روند هغالتجو هغي راي نالوا |

 ۱ ۳۹ علفناف هعلف لاق ردرلع واطم هدننز و لعفت (یلفتلا) و (عالفت الا ردە را

 یک ندنک روا كتءود هلب منک اف (علفلال ردعلا وف یعجب رونل وا قالطا ۱
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 مارف هدننزو ریبز (عیزفز) هنم عزف ناک اذا ةعزف لجر لاق هلوا ردا تیشخ و فوخ اماد ناتان
 لاق ردنوجما هلازا لیعفت ءان هدنون روند هرداهب ورلد هدننز و مظعم (عزنلاژ ردندلاحر ءاعما هدنز و دادتشا

 لجر لاق ردشغ وا al قلفقروق هنتر طف هکایوک رولوا دض هلک د همدآ ققروقو عاص یا عرف لجر
 ثامردیک ییسوقروق كمدآ ر و هفاخا اذا هعزف لاق رة قققروق (عیزفتلا) نابج یا عرف

 تسانم (ی زافلا) فولنا هنع فشک اذا لولا یلع هذع عرف لاق ردنوجا هلازا یسان هکر دهنتمانعم

 | كند نشو ىف كناف (عششا) عزف یا عزافم لاه روند همدا هلد وا یجق روق ندهنسن ره هدننزو |

 مفا رطا سس اذا ثلاثلا بابلانم اعشف ةّرذلا تعشف لا رددنسانعم قع روق یرلجاوا كنادغب رصم لینوکس
 | قعراقیچ ندنغ وبن لوق وق ىلع قمت نوجما قمقیج یعدارشآ نا رخ هژات هلن وکس داد ص و یصق كنا (مصنلا)

  ءدنا هلقعش و و اهشق نم اهجرخا وا اهصع اذا ثلاثلا بابلا نمعاعصف ةبطرلا عصف لا ردهنسانعم |

 یک ۋاخ ؤا هوبم یلکدر کوس ردهنسانعقمردشع وا هلقمرب یی ر نوجا قلرب ر۱ بولیجآ ندهنس نالواژ |

 | اذكب ىل عصف لوقت ردهنسانعم كمر و دیطع هب هسکرب و هفاع جانیف نللیل هعیصاب نکند اذا ؛ىثلا عصف نا

 REY یصلا عصف لاق ردهنسسانعم قجآ بوریص ندنسب رد ی ساب كنکوح قحوحو هبناسطعا یا

 دن اتعدافشو لو ETE قمایف بوم و « رک و بوجا هّرکر ین را كنحرف ناوبح یشیدو هنرک نع هتفلق | :

 ردهنسانعم كمردیک بوجا ندنشاب یدنبلد و یرخنا هتفخا و اا تدا اذا ةبادلا تعصف لاق اردا ق
 ۰ ارهاظ هاطعا ادالاع هل عصف لاق ردهنتسانعم ثمر و لام همدآر و هس ارج اهسح اذا هتماع عصف لاق ۱

 عمقا لاق رد هنسأنعم قجآ توربص ندنسب رد ینشاب كنکو ج قحوح یدو (عاصتفالا) ردزآ رک |

 ره لکه نواب دا اھت منم عصتفا لاقت ردهنسانعم قلا ءو كنقح هلح وک ند هسک ر و عصف یی یبصلا 7

 خدو (عیصفتلا هلوا راتبچ نیت هفشخ هلغل وا لوب هکرونید«یرد نالوا هدنرتنس هدننز وهف رض (تعصتل9
 هلغل وا ربتعم فاشکناو فشک هدنسهدام عصف وبشا هاطعا اذا لام هل عصف لا رد هنمانعم كمرب و لا همدآرب و

Eیقلیصف لوق:نلع قلهطرض عیصفت و ردا هلا زا و فشک ین لق و زدک كمدآ نالب رب و كمر و دیو 8  

 ویلا یربهدشب فک چ هکروند هغج وچ لوش (عصفالالاسف وا طرض اذا لج را عصف لاقن ردهنساتعم
E۱ هنسانعم هراف روند هناص هدننز و ءارج (ءاعصفلا) رک نب ادا ىزا اما مالغ لا هل وا قچا یکو لتنس |  

  یژکاوو هل وا رر وط قچآ یشاب اماج قت و اج ا دب هکروند همدا لوش هدننزو ناشطع (ناعصفلا] ق

 تاهتلاو ةرارط ادا سرا فوشكم ناك اذا ناعصف لج ر لاق ردا تأشن ندقلوا جازلا راح تیاقب لا

 ثلاثلا بابلا نم اعضف "یبصلا عضف لا ردهنسانعم كلهتسب هل وكس كن همه داض و یصق كناف (عضقلا)
 یهزادناو دح هیضق رب هدننزو ةعانش (ةعاظفلا)ل قبح اذا راذا عضف لاق ردهنسانعم قمروص واو سعج ادا

 هتعانش تادتشا اذا نمامنا بابلا نم ةعاضف مالا عظف لاق رد هنسانعم قوا یاوسرو رکو عینش زواص#] 3

eیا ر و عطف یتعع رعالا عظفا لاق ردهنسانعم هعاظف اهن رنک رم (عاطفالا) كلذ ىف رادقلا زواح و  

Eا قلوا ثداح ےظغ صار همدآ رب و اعیظف هدح واذا هعلتفا لا ردهنسانعم قلو مینشو ناور |  

 یشیارب هدرلن و هدننز و لعفت (عظفلا) و(عاظفتسالا) مظع رما هبلزن اذا لوهحلا ىلع لجراا عظتفا لاق 1 0

 3 یاح هدنن زو ریما (عیظفلار) اعیظف هدج و اذا هعظف و همطظفتسا لاق ردهنسانعم قلو راد و عینش ق

eفاض و فیفخ تئاغب لوق ىلع دنسانعم بذعمءام روند ه وص را وکشوخ ولتطو روند ه هنسن یاوسرو عفش  

 كاد ر دسک هنن ز وک ی کیدا لک وباب اوت ى وكى هنسفرب E هژنیت هک (علنفلا) هنسانعم لال زر ونده وص | ۴ ۱
 ناب زو تا اذا عبا رلا بابلانم ازم نالف ن لاق ردهنسانعم كلتا ماظعتسا هرزوا هجو

iقلوا قاط یتقاط بوبا وا هب هقماضم كن هل پس دیضقرپ و “التما اذا انا مظف لاقي ردهنسانعم قلوط و هقطب ق  

iناوق لیو روند دخالغ وا كچوک هدننزو دف دف (عفعلا) اعرد ه قاض اذا رعالاب هی لاق ردهنسسانعم ق  

 عرس اذکو  فیفخ یا عفعف وه لاق روند ناورح و ناسنا عب رسو تسجو روند همد عبطکبسو فیقخ ۳

Êفیفخوهفاش سدو هدننز و طبالع ( عقاعفلا ) یک عفعف ردە اکح نارا راو رو صوصخح هنمس یک و نویفو  

 لاش رد هنسانعم كلتا رازآو رجز ویدعففهنس# یکی و نویق هدننزو هلزاز (تفعلا) روند هباصق ورود همذآ

 ققروق هدنن زو را رث (عافعفل و هلي كرلاف ( "یناعفعفلا)لو ( "یعفعفلا )| رج ز عفعف اھل لاق اذا منفلا یعارا عفعف

 هدرلنو لی كراف (یعفیفا) و (ناعنشلا ) روئلوا قالطا هنابوچ یکلّوا ییاو روند همدآ نابجو ق
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  0مضومر مدننزو لودج (عورفرل تک اذا ناصغالا تع رفت لاق ردهنسانعمقل وا نا وارف یراجناش كجاغا و
 | یسیقلادیع هکردسقل كنهسک مان هب واعمن ةبلعل هدنن زوریپ ز 6 عیرف)) ردیدآر صشرب هدننز و لعفیف (عرفیفلا) ردیدآ |

 | داع نباودواد ی + وبشا اتش مات تلصلان ةبما هکهت ردتغل هدنطفل نوعرف یظفل عیرف و ردندنل ان

 دراو همی وا نوچارعش ترورض دوخاب نوع رف دام هکردشل وا دراو هدنتیب + لافتلاب هلان عیرف و * یس ومو
 هدنلاح یراضتحا هکردهبنکرب ندنتعاج لالا ون برعالان نام رف ردن داما هدننزو ناغع (ناعرفرل ردشملوا

 | فعالان ناعرف هقشبندنوب و ردشملا حالا لر هدا منش نج ورخ هج ریت كنناجوبد عاکل یجرخا هنسفن یدنک
  0رد هب رصم راید * یاق هکناعرف نب ةقيهل نب هللا دبع و یدا قرا مه و عاش مه هکر دهسکرب نده ید

 ّ ردد رفه عرفه رون د هرنبګ ایم ندباحالصاو لصف بوریک هنغلارا ك راندا عارت هلص كي (عراغلا) ردندنیئدحم

 | كنه کرو ادیدش ادع اذا لج رلا عقرف لاق رد هنسانعم كل كب كب هدننزو هچرحد (فعقرفلا) هدنز و ربن

 عباصالا عقرف لاق رد هنسانعم قمت ادرج قمر و هقنع ی ول اذا اب الف عفرف لاق رد هنمانعم قمرو ینو

 (عاقنرفالا ) تعقرفتف عباصالا عقرف لاقب رد هنسانعم قمادرتچ قمر هدننزو جرح دت (عقرفتلا) اهضقن اذا

 عباصال عقنرفا لاق رولوا یدعتم هدانعمو و تعقنرفاف عباصالا عقرف لاق ردهنسانعم عقرفت هدننزو ماج رحا [|

 1 ۱ (عاقرفلا) یصت و هنع فشکنا اذا هنع عقنرفا لاق ردهنسانعم قلوا هغرال آ بولچآ ندهتسنر و اهعقرف یتعع

 | هنسانعم تسا روند هتوک هدننز و هذفنق (ةعقرفلا) طرضاذا اعاقرف عقرف لاق رد هنسانعم قل هط رض هاب رسک ناف
 1 «عزفلا) هنسانعم طس و لق روند هب هلهک نالوا كچ وک هنو ویب هل هدننزو ذغلق و هدننزو حربز (معنرفلا)ل

 ] كنهسکرب ندنسهلسق باکو ردیما كنهسک مان لدنجن ةعير ن هللادبع نا هل وکس كن هم یاز و یصف كناف

 ۱ نب ھارا هدنامز یسابع روصنم کلوش عزفلا ناو ردیعا كنهسکرب ندنس هلسق هعازخ و ردىعا |

 ]  ردشلوارادرو راتفرک هروصنم تسد هلسرقترپ هلکملا ج ورخ هلبا مهنع للا یضر "یلع نب نسح نب لا دبع |

 : ۱ ردندنیعبات هکر د قیقع نا ما هلنیتعف ( عزفلا ) ردرمشحما نیا مسا ندنتعاجج ة اداع یب هلب رک كناف (عزفلا) |

  ردندنلاح ر كنبسنیسهلیبق مثخ نارهش نب عزفو یدلیا ثیدحتیا ور ندنرابانج عقنم هکر دیعما ید كمدآرب و

 | هدنعف وم مس بول وا ردصم لصالا ف نعي ردردصم عزف هکو لاح رواک عازفا یچج روند ه وفروق عزفو 0

 | ردك وبا قرفلاو عذلا یا عزفلا هیلق نع فشک لاق رد یتیم هنسهدا را عون دوخای رونل وا لامعتسا |

 | ندنعفوت تّرضم و مث هکردمشلاح یضابقنا و رافن كبلق نالوا ضراع ندهنسن مقر همدا وقروق نالوا یلولدم |

 هدقدل رقیح ناهک انو هرجا وش وا رونل وا ریبعت هم وچ وا و هملکلب ه دیکر او ساره هکوب هدییسراف ردا تشن |

 أ راج كعد هللا نم ترعذو تقرفو تعزف روند هللا نم تفخ نوچکنآ ر دندلبیقوب وق روق نالوا ضراع
 دا نده سکر و فاخ و قرف اذا ءامزف عزف لاق رونلوا لامعتسا قرول وا ردصم یسهلک عزف وپشا و ردلکد |

 | هتسانعم كل دادما و ددمو هلاغتسا اذا هنمو هيلا عزف لاقي رد هنسانعم كما دادقسا و هئاغتسا بودا دایرف و |
 3 ۱ بویلکلب ند وق وا وأ اذا هيلا عزف لاقب رد هنسانعم قفغص هب هینکر و هئاغ اذا هل عزف لاق رول وا دض هاغل وا ۱
 | رد هنسسانعم ققروق بویلکلب دوب هلیعف کناف (عزفلا) بهاذا همون نم عزف لاق ردهنسانعم قعایوا |

 عرف لا ردهنسانعم دادقسا و عزف نعم ثلاثلا بابلا نماعزف هنم عزف لا ردّزیاح هلنیتعف و هل رسک كناق

 | لعب وزغد هعزف قرهلوا یدعتم هسفت هدنو نکل هلاغا اذا هيلا عزف لاق رد هنسانعم دادماو هئاغتسا اذا .هبلا

 ۱ مهرصن و ممثأغا مهعزف ندعبار بابو مهعزف ندلاث بابو ردهنسانعم مهئاغتسا مهیلا عرف ندعبار باب هکر لیرید |
 | هل مک كن هزمه عازفالا و ردریصصم هنسانعم دادقساو راصتا ندعبار باب هدندنع رضعب و ردهنسانعم 0

 ردهنسانعم قمردنایوا بوردنلکلب ندوشوا و مهرصن و ماعا اذا مهعزفا لاقب ردهنسانعم كوشت هدادما |
 | یتشهدو عزف نالووا هدنن ورد ثكمدآ ربو هفاخا اذا هعزفا لاق ردهنسانعم قققروقو هتهن اذا هتعزفا لوقت |
 (دعزفلارل وا(عرفلال عزفلا هنع فشک اذا هنع عزفا لاق ردنوچا بلس یسزمه هکر د هنسانعم كمردیک |

 هدننزو,هلحرم لوق یلع .رونلوا لامعتسا هدشومو رکذم عج و درفم روند هرب قصشغص هلبصف كناز و كم |
 سملا یا ةعزفملاو عزفملا وه, لاق لا هلوا رونل وا ف وخ نوهسدنک دوخان ندنسدنک روند هب هک لږوش

 روند همدآ نال وارد وقروق بودالکلب یان اعاد هدنبززو همالع (هعا زفلا و ,هلجا نم وا .هنم عرف نم ةعزفلا وا |

 فوخ قوچ كي ندنلخ هکر وند همدآلوش دن زو هزم (فعزفلال اریثکس انلا عزف ناک اذا ةعا رف لج ر لا |
 کرونده هسک, لوبش هدننزو هفرغ (فعزفلال سانلا نم عزف ناک اذا ةعزف لجر لاق هلوا ردنا تشهدو |

 (سان)



Feو ۱۳۷  

 دی اردنا نابرف هن لغ ین آهدنیاهام- روشد هنتسرواب بذ طض وط لاوآ 31328, کن ویق دوخاب ك6ا
 العاو مک رب هدقدل وا غلاب هراهمزوب یسهود كار ندهیلهاج هدندنع اضمب و دچ ةربتعال وع فال 3 ثیدا هنسو |

 لاونم لوا د مالسا لها امدقم رده ود یراکدلیا نابرف لوا یراک دید عرف ید راردا نابرف هنغص سه ود

 هژنیتص ردعرف یعج و هعرف یدرفم رایدلیا تعارف هلغل وارداص یهنو حس هدمب بول واردنا ځد ینیرب هرزوا
 ندنظفل عرفاو ردیعا عضومر هدنی هفوک هل هرضب و حلب یا عزفلاباوضارت لانش روت هکلو عفو
 ماتیا عرفا ناک اذا عبارلا بابل نم اعرف لج را عرف لاق هنساانعم قلوا رفاوو مان یجاص كئاب رول وا ردضم
 لاقت ردتفل هد لینوکس كنار یک هلق رددعرف یدرفم ردزاح هدهلبنوکس كناز ر وند ه هلهک عرفو رعشلا

 هدایز ندهرکصنوجما قلق هرزوا رارق بودوی هلفمالوارببک و مان مولوطو هب رق عرف و لقیا ربثک عرف هیصق یف ۱
 رکبلا عرفا لا ردهنسانعم كلا هلازا یتراکب كزق یخدو هدننزو لاعتفا ( عازفالا) روند ه همای شغل

 لاق روند 4 هنسن نوزومو فیطل و توخ نالوا الاب و دنلب هرزوابسان یک یھس ورس (عراغلا ) اهضتفا اذ۱

| 

 عرافو رداور برق هب هکم هاس و ردعقاو هد رق هاس هکر دندآ 4 رقرب هزاع مات ةارتسلا یداوو رددآ نصحرب ۱

 هننا وعا و عانا كکاح و یلاو و ناطاس رول وا درفم رد هلتاحصف ن دنظفل هعرف عرافو ردبدآعض ور هدا رب فئاط ۱ ٣

 روند هن رای دنقآ وص نالوا هدکسکوب (عراوفلا) مماوعا نم یا ناطلتشلا ةعرف نم عراف وه لاق روند ۱

EKهعن رف و هماما یا تش هع رو ردن دنا و سن ءاعما هدننژ و هننهج ( هد رف را ردیعما كعضومر و رد هع راف یدرفع  
۱ 

1 + ۳ 

۱ 

iهدرلنو رد هدنزو هنیهج و لوق ىلع نانس ن كلام تش و هیفشلا تلصل اییا تش و نایفس یا تش عراق ۱  

Eهکعرف نب ےھت و ردیعما یسهدلا و هکهدننزز و هنیهج ردف راعتم هلکعد همی رفلا نا تباث ن ناّسح و رد را هیاعص 1  
 رد هنسانعم كعا یرغوط هب یعاشا ندغاط و ندراب هل رسک كن همش 1 عارفالا) ردندنیعبات ردهدننز و بن | ِ :

 دنندم عراف و لفتسم یا عراف یش لا رولوا دض هلکعد هئیشزکو قچلا و نسح "یبه حفتر لاعیا عراف

 هن ییاغفص هدریبعت ون هحرک فل وم هکرب د حراش» مهلفک اذا هلها نالو عرفا لاش رد هنسانعم قلوا نماض و فک ۱ 1 ۳ ۰

 هنناکس وص كناچ هلغلوا تبثم هلت رابع مهافک یا هلها یدا ولا عرفا هده راس تاهما نکل یدلبا ادتقا | کی

 ردهنسانعم قعغانف تینا یک كنا عارفا و ر دلکد نیم یتفاطل كتلافک هلها اعقا و رول وا كعد یدلبا تبافک

 دنا اذا *یفلاو ثیدخا عرفا لاقب ردهنسانعم قلشب هب هتسن رو هغ یا هامدا اذا سرفلا ماحللا عرفا لاق ل
Ê۳ با  

 هدنماکنه تدالو نوتاخ و اهناشع نم عرف اذا س ورعلا عرفا لاق ردهنسانعم كمروت ییشبا بودا عاج ۱ ۲

 دنع مدلا تأر اذا ةأرملا تعرفا لاش ردهنسانعم كمروک ىناق ضیح كليا لوق ىلع كمروک یناق سافت

 قلوا ربساو ذخإ ندنفرط نعشد یسهدرکس سو كيس كموقر و تمدا و تدختفا اذا غلا عبضلا تعرفا | 7 ۳

 یک لیس ندربابو ندغاط دو (عیرفتلا) هوذخا اذا لوه: لغ نالف نی دیسنب عرفا لاقت ردهتسانعم |
 "دضیک عارفا هعل وا دنسانعم قمعچ هکسک و و ردحا اذا لبطا نم عرف لاق رد هنسانعم كا هب ضا 1

 بو |
 عرفلا عذ اذا لجرلا عرف لاقب رد هنسانعم قمل رغوي یتدلو كليا كنه و دعص اذا لبلبا عرف لاق رولوأ | 1 1

iêنم هيقفلا عرف لاق ردهنسانعم كلنا جارحسا و داهتحا هدن دع ماکحا عورف یک راخاش ند هلثسم لصار و |  

Eیشلا و ثیدحا عرفتسا لاق ردهنسانعم یتلساب ه هنسنرب دو (عارفتسالا) اعورف اهلعج اذا لصالا اذه * 

| 

 لاق رد هنسانعم كليا هابتو دا شفا تویلهواب نالترصا نسی روس نورو تشاع ام لوا فا 8

۱ 
 (یعرسا» عرفلا عذ اذا لجرلا عرفتسا لاقب ردهنسانعم قانغو یتسی روا تاليا كن هقان و هادتا اذا | َ

 لئاسم لصالااذه نم هيقفلا عرف لاق ردهنسانعم قمل وا بعشنم هدد ع ماکحا ندهلئسم لصا هدنز و لعفت |
 ,مهالعو مھبکر اذا موقلا ن الف عرف لاق ر دەن ساتعم قل وا هلاوح دن رز وا علی ةو تعرفف |

 :مهئاسن ةديس جّورت اذا موقلا نالف عرفت لاش ردهنسانعم كلبا جورت نتاوي د كوترذ



< ٩۳ P= 

 باغ عجاف و یها ودلاب سانلا عیب یا موفبو قجاف توساش روند یش ندا |

 ۱ فتاوی ا ا رو رمز وا

 ۱ ج 0 5 | هضم هدنز و دنفس ( ةع فلا و نال لثم ةعیق تاذ یا عجاف ة ةأ رعا لاق رخ موا تان اوت

 1 عشت لاق رد هنسانعم قلوا هلائد رد توبحا هدنلودر تیم هدننز و لعفت ( محتل او ردهنسانعم هد رر ووسد

 كلانا هلنیتصف ( عدفلا ردیعما یدج كنهسک مان هقلعم هدننزو بارغ ( عاحفلا إل ةبيصلل مجوتاذا لجرا

 كعغابا لوق ىلع قلوا كرودو قرو یرغوط هنفرط یندب یغابا دوخاب هلغلوا یرکا یغویط دوخاب یکلب

 ین آ ینابط هلغل وا ثکح یرفو ینابط یر ىلعو رول وا ققلاق هک وا هکقلوا ررو یکرزوس هرزوا یسهقرا

 قان وا و لا دوخاب هل وا زا هدیحر هسصاب ه رز وا كنشوق هجرمسرب هکهلوش رد هنسانعم قل وا ف وح و فوق
 قلخ هدرودسکلب یژکا تلاحو رد هننانعم قل وا یرک او قروب ههنلاص یک شارا ندنرارب تولیقرو یرارب

 رخ دوې نا رعنا تیدح هنمو ردهنسانعم قل وا یرکا یتبام كنابط هلیکیک كنا دوخاب رول وا دازرداموا

 | ققلاق یسکو ک كننابط عدف ۹ :سق هود و عبارلا بابلانم اعدف لحرا عدف لاقت و ۴ دمدق تعدفف تد نم هوقفد

 عدفا لج لاقب ردفص و ندروکذ م عدف (عدفالا) ردنرابع ندقل وا کر اصب هنغلارا یسهیکلب لیفت رط هل وا |
 | ا دوخاب یار روند هعض وم نالوا یتفص عدف هدقانا د وخاب مد ریسکلب هر اف (ذعدقلا) ءاعدف هان و ۱

 | عفو زد جزارف ىچ رونی د دنکولب قلراج < هدننزو هذفنق ( فعزرفلا إل روند هنکدرکچ نجوم دراو

 : ] (عزرفلا و ردشطا لیصفت هرزوا قلوا مین یدب هدنس هدام دبل فل م ردیعسا كنرب نادنرتسذ زن ۹ كنا

 ]عرف ام یا عزارف راس اذا الکلا عزرفت لاق ردهنسانع قلوا كولن لولب قلرب راج هدننز و حرحدن

 1 AE كغاط هدنزو هروفصع ( ةعودرفلا عدفا هلعح اذا هعدف لاه ردهنسانعم قلق عدفا یا ویح

 ۳ | ذفنق (عزرفلا) ردقل وا هلفاق نالوا ت اوص دوخاب ردیتبا ور یزپ نع ندتغل هاو و هنسانعم لبطا ةيواز روند

اشیذ و فیرش كتعاجر و اهالعایا فروا هلظ ةحودلا عرف لاق روند هنسیرفو كن هتسذ ره هدننز و عرز
 8 ۰ | هنن

 | رونلوا قالطا هظوفحو مضاح لام نالوا یمان و دیفمو مهف رش یا هموق عرف نالف لاق رونلوا قالطا
 رص تعب لو قبتسا و "نف » وبشا كاش مان رعي وش هکهتن یدلیا مه و هلکلیا دنیقت هلنیتصف ینو یرهوج

نار هدنتیب + سسکی ملو الام هعرف نم
ا رفاوو مات عرف و ردنبثمهلینوکس ك

ما لاق رونلوا قالطا هچاص نالو
 أ ةأر

 | ان > اعرف هدب ف تیر لوقت روند هناب شل زود ندنجوا كنغادب :جاغاو ماسلا رعشلا وه و عرفلا ةل وط

 | یاب لوق ىلع روند هاب شلزود ناو نزد نمب تونل راب ای و توقا فزط سالم قلا سولا یه و

 | هدارو "ییسلاریخ نمیه وا ةةوقشملا ریغلا سو لا یا عرفلاب هامر لا روند هیت و هدیزکو فیطل كم كانم

 | فصولاب ةعرفو عرف سوق لاق و ردیتبم هلوف نالوا رح لب الاب یغیدنلوا لاخدا فر ت یز ارج

 | عرف و رواک ع ورف یعج كعرف رد عا ندهاس یانعموب ردنرابع ندنحاص كنوتاخ ةأرملا عرفو ثينأتلاو

 هنسسب رقو كغالوق نان عفو نکن ید جا یهو روند هرب قع فا وص تشان ا ند

 | هل رابع اهعرف نذالا نمو فل قم اهالعا یا هنذا عرف عرف لاق ردقح هل وا یکلترک تسوا هکرونل وا قالطا |

 | لا هنسانعم قم هکسکوت رول وا ردصمعرف و ردقل وا ها ونع اهالعا نذالا نمو هرابع "قح هلکلتا سر

۱ 

 ۳ لبطاعرف لاق رول وا دض هلغل وا هنسانعم كما یغاشا و دعصاذا ثلاثلا بابلانم اعرف لبطا عرف

 ی وا هلا وح الف دوخ انهلکننکد هنشاب كنهسک رب و اهضتفا اذا رکبلا عرف لاقب ردهنسانعم كلا هلازا تغليف
 | نسحاب ناشو فرمش هرارباس ەد زود وق عورفو عرف و اب هالعاذا اصعلاب هسأر عرف لاق ردلتسم دنسانعم

 فرمشلاب مهالع ادا اعورف و اعرف موقلا عرف لاش ردلمتسم هنسانعم قلوا زارفرممو فا هل.تهج لاج و
 هصکو هعذق اذا ماجاب سرفلا عرف لاق ردهنسانعم قموقیلآ ندکعروب بوکس هلنایوا یتشاب كنآو لاج و
 زچ اذا موقلا نیب عرف لاقب ردهنسانعم كلا حالصا هلعازن عفد بوریک هنفلارآ كرامدآ نالوا هرز وا عازن و

 هدناف ع و ردندآ عضومرپ هدهیحان نالوا یمظعا ندنراهیحان هرّونم هندم هلیعض كناف (عرفلا) یلصاو "فکو

 | ندنظفل عرفا و ردیدآ كن وصر و ردهدزنابز هدهلبصف كناف هدن وب ردا كنهردرب عرفتم ندلبج مان نیکی

 ۱ ا اان هجنیزو رجلا (یعرفالا) ردیعج ندنظفل عرفا یخدو هلی كناف (ناعرفلا) کنی ولو عج
 ug عرفاو علصا ر عو عرفا رکيو ناکا ونکیلبام علصا روند مدا نالوا هوزوارارفو

 هلنیتعف ( عرفلا ردیتوم عرفا هدننزو ءارج (ماعرفلا) سوسولا یا هک عرفالا مکنموبال # ثیدا هنمو

 (هقان)



a ۱۳۵ Fe 

 کا | رادتاو باکترا هنلمح هنس رپ جراخ ناو تال "هدهع EE هةط الا e فبعض ض كنا ۳۳ |
 94 دلت هرب AW کو ییعی كعلظ ىلع قرا لاش و دهن وات ندنسانعم قمردلاق شاط عبو هداروپ رونل وا دارب ۱ ۱

Eوخد یرادقن ك رادو نم سر تتار ت ب و  

 م ىلع هکر ول وا كعد لا دهج و یچس یر ادعم یکیدشف كنردق هم ن نکیا را و تالاح فعض تلذک ردکعد هلا |

 هکر دکع د هللا حالصا یکلاح فعضیدنک ادای نعد ال وا ما علص ایا * كعلظ ىلع عقرا * لا و رول وا هنسانعم |
 ۱ ردقو هل رادتفا دام هلا هسک تکی دلیا دی دې هک هل د دمو دعو هدو بوقاب هکه صقنو زج یدنکادشا دارم ۱

 8 اوا دارا هدر كجد هلا توکس ندقلوا تدیعت و نعط زاردنابز هقلخ ن نکیا راو هصبقوبرع هدنس وخاب |

 | ظفحا ینعي# كمل یلع ق » لاقب و رونل و هدنلج منم ندتکر جو ل جراخ ندنسهفیظ و و دح یمدآرب هصالخ

 | هدننیض تاکساو رجز ند رو نه بیع نوجا هظفاح ندسان نال یی هسک نالوا یسهصیقنو بیعرب كعلظ ىلع

 قو هد ردکمد هلا نوفا هکعلتسغآ ۱ هنف رام سازها فاتلا یک * اع ورا * نولوقب و رونل وادارپا |

 | هنحالصا و عفد كن آ بوقاب هکتلع و بیع یدنکینعب عهدا زا و نوسفا کای هکر دقوب یل حات وفا و

 | + اضاهب نا كعلظ 4 قرا + رخآ لثم فو ردقوب تلع و بیع قج هلیقاب هنحالصا و عفد یک ك نس هدن هلا یعس

 : یان نین هان علظو ر ولوا تسکش نوتب ه رکص هه ی دوعص هکسکوب هروک هنلمم كکفابانالوا قسغا شعب

 | یرلزید رب ندهاح زد وخاب یدنود هه ادقسغا هلغمال و ایم هسان تزنکرب کباب وکر دلم دن انعم قم اراط ر

 ۱ كت وکی چاق علط و ہت کل م تقاض یا اهلهاب ضرالا تعلظ لاقب یدن وده باد قسغآ سان هلبرامروتوا هرزوا

 e نالواررو هلرفکم بویسغآ یعابا ( علاظلا ت تلعصسا ادا ةبلكلا تعلظ لا ردهنسانعم قلاب و قم رق

 | لنا مف رطرب و میا علاظ لحر ر لاق .وونل وا قالطا ودا تم و علظ اہ ناکاذا علاظ هی اد لاش روند ۱

 | هک یک ٹکرا شمزیق:هب یشبد علاط و زددعلاط یتنوم لوق ىلع رد واسم یتومو رک روتا وا ىا
 هدا روب بالکل علما تح مان« لثل هنمو رول وا يبعت قلی و نیغ ريق کر ون د هکپ وکیشیدشمربق هکر او

 تین و عاص كن یک قنا ارز ردکعد موبوآ نب هقدمو وا یئسغآ راكد وک انعم شش ردلقح هد هنانعم جوا

 | بوتاچ هب یشید هلیقرط هصوص هدقدوب وا رلنآ ب ولوارظتنم هکان نم هدا تأرج هفغاچ هبیشید نکیاراو راکیوک
 هکک اد وځناب نعوب وا هجم روت یتشیا ندنهانیخرق هکر دبلک تاکو اش شمزریفه«یشیددارمدوخایرراو هاوخهدمب |

 :ماتهاو دج و رصبت بوی | لام او تافغ هدنووما رازغ وب وا یسیدنکه لکم االیتسا راک ر اکر دبلکی شید شک ۱ ۰

Slك رد رب دکب ب ودار وهظ هدنراقایا كنجف هاد هکردتلتع ر هدننز و بارض ( عالظلا ) رونل وا رض هدنقج هسکن  

 عیب ولت منو د رص (علظ ل ردض ممرب ثدص#ندنکلیدنک زا وا ندقلروب كىو كم رو قوچو و رد رو | ِ
 روند هب هسک یوخدب هدننژز و لحرفس (عجرفعلا e معما نیعلا لصق وح رددآ كخاطرب هدندرو | |

 ءدنزو لدن (عکتکملا) ر روند همدآ رودوب هدننزو لجرفس (عکوکملا ) قلدنا یس یا مجرفء لجر لاق "
 ص وصح هنعش هودو یو نوبف هدننز و نا هلیصف دل رذیع (علع)) رار د ج د مکنعکر وند هنککراكنناباس و لوغ | ۱ ۱

 یتیدنک,هکو د.آ ر ی رب تبا هد ه مدن زو ذقق ( عمل ا)مدنزو دفدفرا ید جد لعلع ردندنالکرازآ و رج

 اهقروب وب یوادت ةرصت یهو عطهعلا یعرتابتکرت لاف هتفاننع ارعا لئسو رونل وا لاخدا هه ودا یعارییو ق

 | كنبات نيع هدن راب :اشک یتاعم " نف ضعب و ردهدننز و دهده هلا دم*یاح کبد نوع ناھ وو ۱ 1 1 :

 هغلدوا موس رم هلع دقت ناه ید هدنسیضعب کرد ټو  رذطلغ هل وا عسر هدننا ونع ےعھعلا یعر هلیعدقت | 7

 هدننزو لیعف (عییعتلا لر وتب د هب یتلفج وه هطا هکر دیفدا رم وهدننزوهانوخ (هاعوملا ال رولوا شو طلخ دو | 2

 د ودصف شا نعاا وبيع ادام وقلا عیع لاقت ردهنشانعم قملوا هدنام رد و زجاع ندشیا یکیدلیا تع نعو دصف مدار |

 کرد دج راش × تیهاهو تیحاح یوس اهلريظنال شفخالا لاق.ه ومف مرو ءاعیع تیعام تقی رضتلا هک 3 و ] 1

 یک ءافلا لصف جم تک (ما) ا ء افلا لصف س ردعوصم ندنرات وص یعو ءام كحمروس یک و نوش یدو 8

 مج ةکید د راضعب دعح وا اذا ثلالا.بابلا نم اعف هعق اش زداهنساضم ىر غا مود مچا [یدوجو تن ِِ

 لجرلا مش لاق رد هنسانعم قم ردناب بودنجا :[ یتسیدنکی سل و دوان ثانس هنسنپ لوبقم بو ولییوس 9 ۳

 یا:ةبیطلا هنعغ لاه و حراشلا لاق همدعیف هيلع جک یشب ناسنالا عجو نا وه و عوج وهف لوهحا لع

 ندا لاندرد یمان (فعجافلا) هعق عع هع لاق ردهنسانعم عقم ( عيحقتلا إل مرکلا هثيش مادعاپ هتمجوا |

 هلن زدات اوو هی (رجشا) و(جاما)یآدا عت هلی او قا هی روت د هتییصمو هثداح |

 یک ةل ٣ن یل | لصف جی



 هک ةع اءاضلا لصف مس

 FIFI هل رسک ك ن مز ( عاامطالا لءدنماقم بت ةیدل وا جو زنا ترف ورن الف آر 1
 [ هکروند هلوتاخ برمشم كلف لوش هدننزو حابصم ( عامطلا إل عمطلاف هعقوا اداانالف عمطا لاق دنا
 تاک اذا مامطم ةأرما لاق هلوا زا دنم هر ندنلاصو نکل بوروشود 4 وزرا و عمط ج

 | علام ئا عمطم هیف لاش روند 4 هبهنسذ قح هنا وا ممط هدشنزو ee ر اهنفن م نکمال

 | ةعمطمل ةعضاحما لوق نا لاش هع نالوا هلیشو و ثصاب هنر رحو عمط هدشنزو هلح رم (تعمطم اهن
 ۱ بابلانم اع وط عاطب عاط و عوطب هز عاط لا ردهنسانعم قلوا داقنم هدننزو عون( عوطلا ) هلحانم جم طل وا ۱

 | لاق ردلمعتسم هتساسنعم قل وا یک ناتو ندنلحره هلغل وا ولتعسو یعرمو هلداسقنااذا عبارلاو لوالا
 | لاقت ردلهتسم هتسانعم دانم و عیطم ةغلاسیم عوط و ءاش یتحهبعر هننکما و مسن یا دنکما اذا | عترطا هلعاط

 روش و قالطا نانملا عوط هنآ الا مارو لهس یس ک هکدن و ییسغلاوق هدلا نکرد و تالداقتم یا كدب عوطوهنا

 لا ردهنسانعم قلوا داقنم و عیطم جدو هدنز و لاحفنا ا یا نانعلا عوط سرف لاش

 ۱ خراش + هداقنا اذا هعاطا لاق ردهنسانعم قلوا داقنم جدو هل رسک ك نەزش (ةعاطالا ) عاط ییعع هلعاطنا

 هضم ردصم هعاط نالوا ردصم مما ن نکل ردقلوا هعاطا هلبا هزم هچرک هرز وا سابق یردصم كنون هکر د

 ]  قلوا ناسآ قمالتوا ندنتسره هراوط هلذل وا شیک ی عرع و ةعاسط هعاطا نولوم ریدلیا لامعتسا هلءض و
 هنسانعم قلو تىلباق یل روش ود بوش یشع كحاما و عاط ین عع یعرلا هعاطا لاق ر رسم 0

 | روند همدآ عیطم كب هدننزو با رع ( عاوظملا )ل ت نا نکماو:هرغ كزردا اذا رجلا عاطا لاش ردلعتسم
 | لاقت ردلباقمهرکم هکر وند هداقنم هسفن هدننز زو سگ (عیلا )و( اسلا ) خاطئا او دا ۱
 زولک علم یعجبتماطو ردف وذح یبا رد ولقم ندعیاط یسهلک عاط هدار رو داقنم یا عیطو مئاط و عاط لجرا

 یرازفلا ةعوط ناو ردندارعش هعاط ندیجو ردندنا وس مالعا (دعاط) و هدنز و هرم (هعوط) هدنز و مکر

 | نسح نالف لاق ردردصم مسا هکر دهنساشعم دهاط هدننزو هبهارک ( ةيعاوطلا ) ردرارعاش ینابیشلا و |

 ثالث و وب سه تب هنم و ردا وعفع ےسا ندان کنارم یا كل ةبعا اولا

 هبحاص هعیطب ناوه عانملا حاف دج هفت هرلا باحاو میش یوه و عاطم حش تاکلهلا ثالثلاف تایم
 ا ناک هکر ویلا ال هم لخم لو انس هش یتعب هلامن هيلع یلاعت هل اهبج وا یتلا قوقطا منمی

 هلتعواطم هب هتسن رب هدنز و لیعفت ( عیوطتلا ال هلوا موکحو میطماکا یقصتم هدنصوصخ كعر و ی هبهلا قوقح

 هتناما و هتعک وا هتع واط و هثعبات یا هل هیخا لتف هسفنهل تع طف $ یلامتد وق هنهاو رد هنساتعم كما ۰

 ةن رادتفا *هدهع یی هنسز لوا اوک ردهنسانعم كمروتک تفاط و كع ج وکه هنسڏرب ((هعاطتسالا و هیلا هتناح

 فذح الاقتتسا ینات نال وا عقج هلبااط رار د عیطسب عاطسا هکرول وا هاکو قاطا اذا هلم ؛ عاطتشا لاق ردنا اد

 ۱ هزچ ماما وردلکدّیاح الصا یکیرحت كنيس کون لاح زایدلیا دع 4 رک یکلیا ماف دا هب اطینات هاکی رک نیسو راردا

 د وا شغلوا عجب نینک اس هک لن د دشت كن هعدم یاطو حی وکی كنيس رلیدلیا تءار 5 و رهظبنا اوعاطس اف

 عیب عطا هليعطق كنم زاید عیلسب عاطسا راضعب و هللا فذح ییاطالاقثتسا راربد عیسی عاتسا برص ضعب و

 | ضیوعت یتفرح نیس ندنسهکرح كن وا و نالوا بولقمهفلا كنسهلک ع وطانال وایصا كننخفل عاطا نان

 لاق ردهنساذعم كعشر ود هکځ یوک بوروتک تقاط هلباالب ج وکه هنسنرب هدنزو لعافت (واطتلا ) زردی

 ود هنتسانعم كليا تع اط هفلکت ریس سه جز ا هتعاطتسا فلکت یا هعیطتس تح الا اذهل واق

 ۳ لاش یک لفت یدنل وا لامعتسا هتننانعم كلغ عر هدهنسن ناسیلوا ندهمزال و هبجا و هلتبسانم 1

 4 ر هدنزو هلءافم ( ةع واطلا ل ع وطتم ريخ لفنتم لكل لاش و ةلفانلا یا عّوطتلا ة ةولص هنم و هرجا

 | لاق رول وا یثابو یواو هکر دتفلهدنظفل عوط هدننزو علی ( عیطلا ) هقفا واذا هعواط لاقب ردهنساسنعم قم وا ۱

 !هبنوکس كمال و یصتق كناظ ( علشلا ) هإ دما ءاظلا لصف زاس اعوط عوطي عاط ىف ةغلاعيط عیب ۹
 | لثلا هنمو هيثم فرت اذا ثلاثلا بابلانم اعلظ ریعبلا علظ لا ردهنسانعم كءروب ةلردکی تویسغا ز ادا

 ع كلاح نت نم katy اکیا یا رفا نرم ٍسیلنم كملظ نلغ ی »



۱ < IY Be 

 الا وی تم ولاب اه وع ذقاف ةعلط سوفنلا هذه نا نسا لوق هنمو حراشلا لاها ار

 (ملبون) رونرو ؟هرک رب و بونل یکم" رک قید یرخا یبتخت و رم علطتیاق حا ةف اما ب رتا لوقت و دی

 | هدنس هیحات ن جوش دوخاب زد داو صرب هدندروب مون هدنس هیجان نامص هده داب و رد كمدآرب هدننز و دفن

 امور | هدنن زو ءاهتف (ءاعلطلا و هدننز ورهوج (علوطلا) ردن داویق یکس ار ولتطو نیقن تیافب یب وص

 دنا رول وا عالم یدیسلیانزو هللا هاسفن و ءارمشع فل وم × ولا یا هالطلا و علوطلا هذخا لاسقب رود
۱ ۳ 

 لاسرا نوڪ ا قلوا خام زاهقیتو لنعشد هکروند هنل وغا رق ل اک هدنن زو هنس( ةعبلطلا

 هدو ی هقزچ 4 2 ةمدقم ه ی هقرح رد ريغ كسوساحو كسح هفرح و و ردوا ر جو دحاو

 هنلاح: نشد مه رون) وا بعت لوغارق دشبآ کو رولک یالط یعجب روند ها کو هدیسراف رونل وا قالطا

 (فعلطلا ) رول وا جد هدابز و یرا وسرب وب و رده الط یی رعم كانظفل هب الت و ردا هظفاحم ییسهقرا مه و عالطا

: 

 هلو نوز وا ندنس هلجج تی هل وا بلاغ هدقلن وزوا هن راج اغا امرخ راس یر پاچا ا لو ر
 ردناکم سا ندعالطا هدننز و رخ دم هلباط د دشت ( علطلا ) ليلا تلاط تارزابصاادا علم هل لاقت 3

 9 كجهر و تیشع و ثبشت و كجا عورش كشيارب هلتبسانموب روند هلح و تع قجهنل وا عالقا

 ندرب,كسکو رب علطمو هيلا یتؤی هج و یتعپ داغ یا علطمرالا اذهلام لاش رونلوا قالطا هلو تع ل

 هب تیدنف الایعج ضرالا یفامیل نا ول + هنع هللا یضر رع لوق هنمو روند هعضوم قج هلوا علطم بوقا هب اش[ 1

 یلیاقم كم ایا هدهاشم یعلطم لوه هسا وا رم مب ءاشاو لاوما عیج تاک هدضرا هطبح ی یتعب ۶ علطلا لوه نم

 عالطا عض وم یترخآ د دشا نالوا یلوتسم وق رشم و هلا وح هننسدنک هدنبقع توم س مدنا ررب و یتسهلچج

 فرح لکل و نطبو رهظ اهلالا .ةيآ نآرقلانم لزنام  تیدخا ینو رد شلعا هییغت هب یلاع و عیفر لحم نالوا

 آلا یدلوا لزاب تیارب ندع رک ناف ییعل هلك دف رعم نم هيلا دعصد دعصم یا 9۶ علطم 7 لح "لکلو "دح ۱

 تم قج هلوا علطمرپ كندحره و یدحرب كف ورحره و ردلقشم ی طاب هج ورب و ییرهاظ هج ور تیآ لوا
 هاب كقیقحت باب را هکر د جیم * ر وتل وا تردابم و دصق ندلحمو تم" لوا هنس هبنر كلم ینآ کرد راو لګ و ق

 فوشکم و "یلجیرهظ دوخاب ردیموهفم و نعم دارم ندننطب و یولتم ظفل دا مع ندن رهظ كنهعرک تیآ هروک

 فرطره ندنطبو رهظ و ردیسانعم نالوا نیفطصتا هداسبع نيب و هللا نيب بول وا نخ نطبو سا نالوا

 بودا تسراعو ت ین هی عم واع یعالطا عضوم اوهظ رد راو عالطا عضومرب نوجا "دح رهو دحر نوڇا |

 , دن ةبفصا یعالطا عض وم كنطابو ريکا لیصحم و عب یلاوحاو مولع یعیدل وا فق وتم كالا اموا ۱

 یس هربت و هک اعد e یلاعت هلا ه رو عام لع نم م کا ردکلیا لع هعساضتقم و ح را وج باعتا و تضایرو
 تسد ر زو دنمر وزو "یوق هل ديس هين لعاف ےسا و ءاط ددشت ( علطلا إل هنل وا رهظم هنعالطاو لوصح هرزوا | 0

 روند همدآ نال وا هک ا و فقا و یا e "یوق یا عاطم لجر لاق رونل وا قالطا همدآ رهاقو | ِ

 نیفنهحا 2م نه مکتل نم نا اولعتف اوت نا نوبح تن له یا هک علطاف نوملطم متنا له لاتهوق هنمو

 لوهجاءات ىلع E نوعلطم تاعاج ًارقو محعا ط۔ وی یا ےجا ءاوسین ہن رق یآرف لسلا علطاق |
aلصتم نوجما قمل وا هاک آو فقاو هب هنسنرب هدننزو هلعافم (فعلاط1۱) و هدنزو لاتق (عالطلا) لاعف الا باب نم  

 نوجما كمردليب ه هسکرب و رظنلا ةماداب ىنعي هيلع علا اذا ةعلاطمو امالط هعلاط لاق ردهنسانعم كليا رظف | ۱ 1
 یهنسفر € عالطتسالا رز هبلا اهضیعاذا لاخاب هعلاط لاقت ردهنسانعم تيتا را ضا یبنکولاجا

 ردهنماسنعم كمهتسبا یغلوا علطم 4 هنسنرب و هب بهذ اذا هعلطتما لاق زدهنسانعم كقلیا و كم ردیک | ۱

 همت سا )وی جا )ہما نم هیلا زربب یذلاامو هدنعام رظنادا نالف یأر علطتسا لاق
 ةبعامط و امامط و اعم هب : و ؛یشلای ممط لاقت رد هنسانعم كلا ص رحب e هدننز و دیه زکر ی ۳

 ردحایطا ىج رونلوا قالطا دن هفولع لنت دما . یک عمو هلع اذا عبارلا بابل

E aمهقازرایا مهعامطا دنا ذخا لات روند هن رات ةاق وا قحهلآ دف ولع كندا یک دع عاهطا  

 7 > ردرافص و هدننز و لجر ( عمطلا) و هدننزو لج( عطا )و عمار ضبق تاق وا یهواا ۳
 دس او یبک یراکسرولک ی عامط و یک ء الع رولکءاعمط و یک ن ول ر واک ن وعمط یزاعچج روند م راکمطو
 9 رلاعم طلاق ردقل وا لوبح ها مم ظد ارس ود اار ڭەدننزو هعاضف (ةعامطلاإ یک بابحا | ۱
 | تجزخ هک روتلوا لارهعتسا ریت ماقمو هززک دتا كح راش + عمطلا ریثکناک اذ | سمانا بابلانم ةعام | ۲

 (۸۰) + ی +

 ۷ ها

 ۳ An و ات رک
۳ 



  1Y giن کک :

E SRN 8ور زو س (ملطلا)  

 | كنەزم (عالطالا) رد هرز وا سایقریغ هینات 4 هغیص هتمانمم عولط عض ورا ولو ناکممما و يدنل وا رکذ هکدت

 یعلط كنامرخ و رهظ اذا سعشلا و بکو کلا علطا لاق رد هنسانعم قغوطبکو کر اسو شذوک یجدوب ل رمنک

 | ردهنسانعم قلث هاکآو فقاو ههر رسرب ی هسکر و هعلط جرخاذا للا علطا لاق ردهنسانعم قمل وا رهاظ
 اذا لج لا علطا لاقي ردلمعتسم هنسانعم قصوقو كرس هبا اذا ءاطلا یسکب یرما ملط هتعلطا لوقت
 ا2 ی وا كنانآ قوا و یدسا اذا فورعم هيلا علطا لاقب ردلمعتسم هنسانعم كم ردشتب ناسحاوتمل سا

 یر كمردوا و ضرغلا قوفنم همهس زاج اذا یجارلا علطا لاق ردلمعتسم هنسانعم كك بوک نهار زا

 (عالالاءرهظا اذا ءّرس ىلع هعلطا لاقب ردهنسانعم كلتا راهظا بوچآ یییزار همدآ ۱
 | سمالاعلطا لا رد هنسانعم كلب بول وا فقاو ه هنسفرب ردلاعتفا لصالایف هکه رنک نهددشم یاط و كنهزهه 1
 لاعفا هدن ون هروک هنناب ناھا بابا یا اتسلع نالف ما لوقت ردهنسانعم كڳ هقیج نیزسنآ و هع | جن

 | ییعب رهظ یاهنطاب ىلع علل ا لاق ردهنسانعم قلواریبخ و هاک 1 هنزو چ | كن هنسذر و رددراو ځد ندنماپ

 | فقا و هلفلکت هثیشرب هدننزو لعفت (علطتلا اهغلب اذا ضرالا هذه علطا لا رد هنسانعم كعْشلي هر رب و هدنع

 اذا هدورو ىلا علطت لا ردهنسانعم كمتزوک بولوا رظتنم هب فسفر و هل اذا هعلطت لاق ردهنسانعم قلوا
 علط لقب رد هنسانعم قلوط كل وا و فاز اذا شف علطت لاقب رد هنسانعم ثكعروب یتلاص یتلاص و فرمشتسا

 1 | نولوش د سالا نت ارعا ولج د هلکل ریکفرحب وردشا را نسهصیقن كنمالک كمدآرب و التما اذالایکلا |
 | لاق ردهتسسانعم قفلقج ر ومط یا امرخ خدو (عیلضتلا) كمالک بقعت مایا كغف علت الجر نا فا
 | ز وهعلق(ةملطلا)ء الماذا لیکل !علطلاق رد هنسانعم قمردل وطیکچل وا و هعلط حرخ هی

 | هللاابح لا رونل وا قالطا ههرهچ و هزوب لوق ىلع رونلوا ریبعت هلا رادید ندنوب هکر د ردصم عسا از هتتنافه) |

  فدملاروعقو اذا علاط مهس لا روند هفوا نشود ةر كناشن (علاطلا) ههج ووا هت ور یا دتعلط

 | لجر هنمو ردلعاف ةغلابم هدننزو دادش (عالطلا) لالهلا یا علاطلا علط لاش رونلوا قالطا هآ یکیو

 | ةدوج و هراس و هتفرعع اهرهش و اهولعب اهل باكر رومالل برم یا دجنالا عالط لجرو ابانثلا عالط

 ] هد هدننزو سلفادحا و روند هکالب برص هکر دیعج كن ی ایان هداروب رومالا یلاعم موی یذلاوا هار
 ۱ ۱ ندا دوعص هرار كسکحو دم الا عالط و هراک لب برص ءايانثلا عزلط س روندهرب اک کردیم

 1 ۱ ناو دف تولوا هدنومزآ راک قوبسم یمه رج تاعفدلا هده رهد لاوحاو روما هللا ران وب راب رع ردکعمد

 ۱ راردا هانک ندمدآ نالوا رهاق هب هلکشمخاصم و بلاغ هب هدن دش روما ه«اعذا و یار تدوح و درک ت راو

 | ندهسک ندا رادتا و دصق هروما "یلاعم هلته ولع مناد بویطا باکتراو لت الصا ه هسیسخ روما دوخاب
 | ادا ندنچامآ امرخ و هزادقم یافلا علط شيلا لاق ردهنسانعم زادقم هاب كناط (علسلا) زر دنا بانک |

 ] لیزیدهدنفلارآ رانو شع لصا بول وا هدنلکش نیلعن هدرخ شفلقابق هنر یر هکروند هفجرومط ندا روهظ
 | زونلوا ریبعت قوصف هدب 8 / روند"یرفک هنغوبق روتا هنس۵م ناقیچ ادتا لوق ىلع رولوا یروبس یواوا

 ارولوا شم و هسا یشید امرخ رکا یدنلوا ناب هدنسهدام هکهتن راربد ضیا هلغلوا ضای نالوا انلحتاداو

 | هامرخ یشید هلکن آو رولوا یسهګار ریت تیاغب و رول وا هنسفرب یب a er بولوا شع هسبا تاکرا کاوا

 | علط علطا لوقت هنم و روند ه هنس قجهلوا علطم ردعمآ ندنظفل عالطا لب رسک ناط (علطلا) رردا یشآ

 | علطلانمرظن لاق رونل وا علطم بولبقاب 4 هنسنرب ندا روا هکرون دهر كسکو  لوش وعلطب یذلادرما یا ودعلا

  یداولا علطب نک لوقت رد هنسانعم هیحات و بتاج و هنم علطب یذلافرشلا ناکمانم م یا شیلا داوس یآرو

 | ىلع رون دهض را نالوا یلقارو واو زود بولوا قلا ندنفارطا و ردتغل هدهلنیتص# هدانعم ییاو هدنحات یا |

 | علطهنعلطا لوقت رونل وا قالطا ههر رمو زارو هنسانعم هرحروند هلالي و روند هر ولربابو ول هپ اج اج لوق
 | علط یهج « هؤلم یا "یثلا عالط لاق روند هنسولط كن هنسذرب هدننز و باقک(عالطلا]) ی رس هتشثایا نیت

 | روند هبهسک ندا رظن فرص ینعی ندا علطت قوچ کب هبهنسئرب هدننزو هزمه (علطلا) هدننزوبتک رولک
 سوهو اوه كنسفن یزوک اغاد هکرونلوا قالطا ه هسک نالوا یهتشمو لایم هنساوه تیاغب هلتیسانموب
 | تح هیبتشن اهاوه ىلا لیلاةربثک ینعی "یشلا ىلا علطلارثکت تناك اذا ةعلط سفن لاش رولوا هدنسوزرآو

 ( ام



 > ۱۳۱ وی ۰

 هرزوا هقیلخ و یوخرب و متنا یا عبطل ااذه ىلع امتاخ یللعا لاک" لوقت ردیتروص و شقن اره شلصاب دارم
 یک ی رک یی هنسن رب ( عسبطتلا ) هیلعلبج یا لوهجلا ىلع * ىلا ىلع لج را عبط لاقب ردهنسانعم تل وا لوبج
 انا عبط لاق ردهنسانعم كلا ثّولمو رادرم یهنسنرب و اه الم اذا ولدلا عبط لاتر دلطاما قمردلوط

 ءاطعا لاق رون ده هنس یسولط ه رق وكچل واو روند هنر لوکش ایکچ ی وص هاب رسکناعیطلا) هح اذا
 ۱ ةا ادص روند هنساب ر كنس هل وقم ەنە ورو رون دهرهناعاطمو رددآ كص وصخحمر هنر وه ۰ یالیکلا عبط

Dd۰ هاب ك رل هنسن والثم رو هلنیتصف ضعبلادنع و رواک عابطا یعجب زد راج هد هلنرتعف هدنو روند  

 ا كفل ربک هلنیتعف ((عبطلا ) رولوا ثداح هاکش روس هربرب هکر وند سو و رک قو نالوا مش

 لا و بیعو نیش اذا نالف عبط لاش رد هن الا قمل وا بویعمو سد اذا با رلا بابلانم اعط نالف عبط لاش |

 | كلاب ( عباطلا ) هيلع ءادصلا زك اذا فيسلا عبطب اک رومالامراکم یف ذافن هل نکی مل اذا لوهحلایلع عبطب نالف |

  هنسانعم هبمبطبام هروک هنصق كناب روند هب ینلغاد قجهیلافت نوجا ناشن یاو هقا ةوکز رکو یصق |
 ۲ یا ربعالا ناعبط اذه لاقت یدبا ندروماج لصالاق روند هنموم زهم هلع كناط (ناعبطل او یکم اخ رولوا |

 | روند هنتفرح قلبحاب ملق هدننزو هباتک (فعابطلا) روند هناب ج هدننزو داذش (عآبطلا) هب تخم یذلا هنیط |

 ۱ ردذوخامندهدام و هعابط وبات کم هدهناخ هعص)هدنداعس هناتسآ الاح ةعاب ,طلا هتف رح وفابسیا عابط وه لا |

 نالوا زا ایحورم ندهمکر هل تهج هصیقن و بیع بول وا ابان و هدولآ ورمشل و قجآءدنزو فتک عطا [

 هات رهز ر هدننزو رو : (عوبطلا ل ةءوسنم م یضسیال سند عل قلمنا یاد یا حم عبط وه لاق روند ہرصوش

 | رد راكد ىد هغ رقص ھاو ردا كاد رد كب نغیدرصا 9 هنک ناشیاب هرارا وط لوق ىلع ردیدآ كجو 8

 | بول وا هبک هکر وند هب هقان لوش هدننزو همظعم(ةعبط1ال روند هن رز وا سو

 ردهنسانعم للفلتعیبط هدنن ز و لعفت (عبطتلا)) لج اب ةلقثم یا هعبطمةقان لاقب هل وا شعشل غآ هلغمل وا برقتم ىلج عضو

 ۱ (ةعسرطلا) "التما اذا ءانالا | عبطت لا ردهنسانعم قلوط یک کرک باق و هقالخاب قل اذا هعابطب عیطت لاق ق
 اودع ادع اذا لجرلا عیمرط لاق واو قجاف بودرکس هلتع رسک یشان ندوقروقر هدننز و هج رحد | ِ

eر ه هسک تریغ ین و ثود هدننز وربما (عیزطلا و هدننز و فتك هلبا جم یاز (عزطلا عزفلان ادیدش  

 هلنرتڪف (عزطلا) روند هصخحم یراع ندعفن ورخ بوبما ر هشیا الصا و هلةربغ ال یا عیزط و عزط لج رلاق

 (عزطلا اهسکت اذا عبارابابلانم امزط هتراج عرط لاقي: رهن انعم: كليا عاج هکر دتف دن عسط
 هکنج یهاپسو اهحكن اذا ثلاثلا باسبلا نم امزط ةأرملا عزط لاش ردتغل هدنظفل عسط دوب هدشزو عنم
 كنيس و ىح كناط (عسطلا) زغب ملو دعق اذا ىدا عزط لا ردهنسانعم كطا ثکم هدنرب تویعتا |
 رد هنسانعم كم اتحایسو ریس و اهسگن اذا ثلاثلا بابلا نم اعسط هت نا عسط لاقب رد هنسانعم كليا حاج هلی وکسا
 دوو سا و یا عسیطعضوم لاقبرونید هعساوعضوم هدننز و لقیص 6 عسیرطل )بهذ اذا دالبلایف عسطلاقب |

 | تعفنم وربخ یی و قلوا زسنربغ و سومان هسکرب ,هلنیتص (عسطل) صیرح یا عسبطلجر لاقب روند هراکمطو ۱
 سلاو: هدننزو فتك (عسطلال عزط یتعع عبارلا بابلانم اعسط لجرلا عسط لاق ردهنسانعم قوا
 سا ۱) قذاح ی | عسطمداه لا روند هزوغالوق داتس وا و زواهدننز و ربنم (عسلا) ردرافصوهدننزوریما

 دق دو (عطعطلا زا ةیمطا دال والاتابلان رد اهانت لا ردهنسانعم قم الی هلی لد لد دشن كنعو ىح كناط ق 1

 نکرد!لکا هنسن هدننزو هلزاز (فعطعطلا) روند هر نالوا یلقاروتواو زود بولواروتجندنفارطا هدننزو |

 (عولطل ۱ عطالل اتوص هی اکحیه وةعطعطلا هزهامل وقت رده :اکحنددرقاچندا روهظ هدکدکو دیا هلیلد ق

 هکردهنسانعم كلنا روهظ شنوکو .ندلب هدنز و لززم (ماطلا) وهدشزو دعتم (علطلا#) و هدننز و دوعق |

 عولط و رهظ اذا لوالا بابلا نم اعلطمو اعلطم و اعولط سما و بکوکلا علط لا رونل وا ریبعت قعوط

 لات رولوا شلتا طبض هلغل وا یلعتسم هب هنسن لوا هک ایوکر دلمعتسم هنسانعم كلب بول وا فقا و هب هتسرپ
 لوال بابلانم اعولط انیلع نالف علط لوقت ردلمعتسم هنسانعم كلک هقیچ یناهک ان و هلک !ذااعولط مالا ىلع علط |

 مع علط لاقب رولوا "دض هکرول وا لمعتسم هنسانعم قلوا بثاغ هلا نعو ًاجافو منه نعپ اناا یا ثلاثلا و[

 نی لاق ردلیعتسم هتسانعم كمرولب یراج وا ب وراب یراشید كفجوچ و ردهف روظنمییدض نکل باف اذا

 ینجرومط كنامرخ و اهغلب اذآ مهضرا علط لاق ردلمعتسم هنسانعم ت كعشب هر رب و اهنابش تدب اذا "یصلا نس

 تع نعو دصق هن رايد یدنک هسک رو هعلط حرخ اذا للا علط ل لاق ردلعتسم هنسانعم هم كیزوک بوت

۱ 



 هیچ دلمه ءاطل | لصف قس

 یرفصمرولوا عیاض هسزغلوادقفت روند هراقع و کلم یم هل وقم تالتغج و هم الرت نالوا وصح و هلغ هدننز و هرم
 هدننز و بنع ر ولکع بض یججب ردلکد رتاج كنعد هعبوض هاب رد هعییض

 ج رواک ت اعیض و هدننز ولاجر ر واک عایضو

 ارز ردریسفت فطع یتظفل راقعلا ىل وق ةلغملا ض رالا و كل وم × ةلغم ضرا و راقعیا ةرثک ةعيض هل لاق لتا

 کر هعیض و رایدلیا نایب هلا دص رع ی هعیض و هیذبم دض رع یراقع قشحم لها شاپ دم کمر رامع

 هت راحم و راکو كنعانص و كنفرح یا كتعيضام لوقت رول وا عیاض هسزلنا تسرام هکرونل وا قالطا هنتعانص و
 لاق رد هنسانعم عايض وعیض هدننزو هکلهم و هدننز و هشیع» (ةعیضلا) كن راحت یا كتعيض ىلا م لوقت روند

 هد هنسیکیا رو نم لاثم رارول وایی” ردصم ونناکمیسا هعیشعم و هعیضم هکر دج راش»عایضیاةعیضم و ةعیضمراد وه

 .هدننزو حابصم (عایضلا) ردردصم هسرونل وا رابتعا فاضمو ناکم مسا هسرونلوا رابتعا تفص ردلاص

 هل رسک كندز (ةعاضالا] هل عیضم یا لات عایضم لحر لاق روند هب هسک ندبا عیاض و فلت قوح لام

 هعایض تشف اذا لج رلاعاضا لاقب رد هنسانعمقل وا یبحاص كالما و راقع قوجكی یسهلوقم الرت و ثالتفچ مدآرب

 لها اذا *یثلا عاضا لاق ردهنسانعم قلق عیاض و فلت هلکلغا لامها و روصق هدنظفح یی هنسن راو تژکو
 ۱* نبللا تعرض فيصلا + لثم ا هنم و هعاضا ییعع هعیض لاق رد هنسانعم قلق عياض و فلت یخ دوب ( عییضتلا) هکلها و
 | یلصازفل وارییغت ندنعض و لاثما ار ز هسرونل وا باطخ هد هعج ورک ذم ردقن ره رد ر وسکم یا هلغل وا هوم باطخ

 | ندنفبدل وا ردتقم هبافطا یکی کرکی نت وهش ہر وک كنسهج وز هلغل وا هج ولشابمدآ یحاصناماس و تور رب هکرد وب
 | رف كيىن وزنکل بورا وهرا اناوت و ےک رب هرز وا یس وزرآ هرکصندقدل وا عقا وتنبابمهرخالاب ب ویلا اتما
 هدنسوزرادوس كجهدبا یدغت هج رادقم ر نوک ب یدلوا راتف رک ها رطض او تر ورضهدنصوصخ شيعت هلغلواا ونسو

 | یوق مالک رو زمهدکد ای اطعتسا و لاسرامدآ هنل وا ج وز بلطلالجالهلغمال وا نکءیکرادت هلهج ورب بول وا
 ۱ ترف ندنغلپوخدب یس هج وز مان دونع ندنتعاج "نش نب هسک مان ره ن دوسا هدندنع رلضعب یدلیا دار |

۱ 

لیا لاس را مدآ هنفرط نوجاح وزت و د رد هف رام هق الخا یوتاخیل وا هنن بودنا
 ۱ یادا هلا هعطق وبشا هروب نمهدکد 

 ۱ یی ر  هتاورو * نبللاتعیض فیصلایف الص و بلطت بانا نطشلاک ضیاتقلع اذا قح یک را * یدلباباوح
 ۱ یتیدام روب نم لثم روید هل وطلبح نطشو ردبطاحم لوه ندقیلعت یظفل تفل رول وا ح وتفم ءا هروک ۱

  هدننزو لعفت (عیضتلا) رونل وا داربا هدنفح هسک نشود هندیق یلیصح هرکص بودا توف نکیا هدند

 | ردندنیئدح عیاضلا ج ن نام ردندباقلا (عیاضا۱) حاف اذا كسلا عیضتلاق رد هنسانعم قلیاپ هفا رطا هحار

 هدنزو هنیفس (فعبطلا) و هدننزو عبن (عبطلا) سی[ ةلمهما ءاطلا لصف ]»- ردندبرع تاج عیاضلا ناو
 وه لا ردیسهقیلخ و تشر هکروند ه هیصس ییدل وا روطفمو لوح كناسناهدنزو باتک (عابطلا)لو

 1 یعابط راضعب و ردرلردصم هدلصا رنو و نادنالا املع لبح قتلا ةبحلا یا عابطلا و ةعيبطلاو عبطاا عرک

 والم اهو لغو ان رو تدشو برشمو مطم عابطو بول وا هروک ذم یانعم هعىبطو عبط یتعب رایدلیا قرف
 کج ۱ ۱
 ۱ ج اد ر وکه نتکیا روند هقلخ و یوحخ نال وا تسمو تبا تویل وا لئاز همانا ثبح نم وا هداعلا ثبح نم ۱

 ردع وص وم اوو كجا رب وصت دلنر وص ر یهنسر عبط هدو هثناس هدر اصب كل وم * رددوا نايم ۱

 هکیدنل وا قالطا هنس هل وبحم هيجم كناسناهدعب رول وا "صخا ندشقنو عا ندقخ سپ یکه کس عبط و مه رد عبط ۱

 ۱ ندنس هقیلخ و تش رس یعیدل وا شتم نعد ندنسفب هلنا امةروصهداعلا تسح نم وا هل تیح نم كندناسذا سفن

 | ءرانآ كن یلاعت قح هللاهروک ذمة سب الم یرلکدید ءا ول ةعببط و راثلاةعیبط و ردلغا هد ةقلالنا ةهج نم نك ردترابع

 نسح عب اط هللا ردهنسانعم هعینط چ د و هدننز وبحاص (عباطلا ردت رابعندح | رمیرلقد) وا فیکتمهلعا دا ۱

 ۱ بابل |نماعبط هیلع عبط لاق رد هنسانعم كلرهمیب هتسفربهدنن زو عبن (عبطلا) ردشهل واقالطا ةفلابموب ةعدبط یا

 اذا فیسلا عبط لا ردنرابع ندکیکچ ولمان ییهطروع رد هنسانعم كلشیا یسولمان قاجمو ق و متخاذا ثلاثلا

 مه ردلا عبط لا ردترابع ندکلهکس بوسک ها هکرد هنسانعم كلشیا یتسهلوقم نوتلا و هقاو هغا ص یا هلع

 رجا عبط لاقب رد هنسانعم قعای یسهلوقم كلموچ وقانچ و پوک و یتسد ندروماچو هکسو هشقنیا هلع اذا
 فلک | فک و اه الم اذا ول دلا عبط لاق ررلړعتسم ةن اتم قمردلوط هلاوص یفاقو اهلع اذا نیطلآنم

 هنس هغیص و لاثم یابی ر عبط و ارض ام دبلا نکم اذا هافو عبط لاقت ردلهعتسم هنسانعم كمردشل رب راهش

 هکر د هنسانعم خو هتعبص و هلاثم ىلع یا اذه عبط ىلع هب رضا لوقت رد هنسانعمل وعفم رول وا قالطا ةنکنرواو

 (دارم )



 > ۱۲۹ ی ّ

 | لجر لاق روند همدآ مظتنمو وږ یراشید دوخای شیککیرادروآ دوخاب لوی یزفغآ مهلا ظیلغ و بصعلا رشک |
 ۱ عیلض وردم ومذمیرغص و خودم م تعسو برعلادنع اهفصازتم نانسالا مظع وا هعسا و وا يطع یا ملا عیلض

 به یک یراجوا هغروبق یراشید لوق ىلع نالوا ظبلغع و دیدش (ملضالا) زک دنس ودام هع ولضم

 جو ةهیبش هنس وا ظیلع ددش یا علضالجر لاق هلص ؛لداض ر رد علض یعج روند همدآ نالوا هح رک ا |

 ۱ هاب لوش (ةعولضمل اإل ۋال ؛امیا علوضلجر لاقت روند همدآلئامهسوه و اوههدننزو ره وج (ملوضلا) |
 (ةعلوضملا) رد د عیلض هلوالثام هنرغبیرارب راس هلغلوا قلی ضوطو تالیرک | احاحهدنجاغا هکروند

 كات ردهنسانعم ككا هف رط ر یهنسنر هل رممک كن هزم (عالضالا) ردهنسانعم هع ولضم هدننزو هرهوج |

 وك هب هنسن ر و لقثم یا علطم لج لاقت رونل وا قالطا کو ضآ هدننز و نسح (عاضملا) هلاما اذا هعلضا | ۱

 نايل وا نیم هکو ضا ی یراهعروبق و هلع "یوق یا مالا اذهل علضم وه لاق روند همدا ولت وق ولو

 هکندعالطض ا(علطضلا )لیلا یلعاهعالضایوقتالیا علضم هب اد لاق ردنوجا هلازا یمان هکر وند هه اد

 | مالا اذهل علطضم وه لاقت روند هناسنا ولت وف ولج وک نتب یب وک 4 هنس رب یدو ردلعاف ےسا ردهدن زو لاعتفا |

 اذا بوثلاعلض لاق ردهنسانعم قایق هدنشيه هغروبق نشقن كشاق هحالا كناح (عیلضتلا) هيلع "یوق یا |

 هوث نالوا لورم یر ضعبو ج وسنم یرب ضعب هدننزو مظعم (علضلا ) عالضالا 4 سه ىلع هیشو لعج |

 هدننز و لعفت (علضتل 2 طط ريم یا علضم بوث لاق رونل وا قالطا هب و شل وا مچ هدنزرط هراتچ هلکیا 2

 علضت لاق ردهنسانعم قلوط بوح ا یوص ردق هحرا و هنغلارا هغروبق دوخا قل زا ولطیط نرف هلماعط | 3

 | رود ده راق غلا ىز غۇ ردا عنف وزب هدننز ورفعج (عفلض ) هعالضا ءاملا غلب یتحانر وا اعبش التمااذا لجراا ق
 هقلح اذا هسأر عفلض لاق رد هنتسانعم كلتا شارت هدننزو هجرحد (فعفلضلا) هاه روند جد هعفلض |

  هکرحاذا اع وض هع وضب هعاض لاق رد هنسانعم كلتا رارقب و برطضم بودان وا ی هنسنرب د (عوضلا)
mmقا غوا هتقشمو تجز ییەسک رو هعزفا اذا هعاض لاق ردهنسانعم كمر و وقروقو قققروقو دقلفاو  

 اهلزه اذا هی ادلا رفسلا عاض لاق ردهتسانعم ققلعیرآ یم هاد رفسو ریس و هقاش اذا هعاض لاق ردهتسانعم [

 یمهحارهلففل وا كىر هنسن ول هارو هق ز اذا هخرف ریاطلا عاضلاق ردهنسانعمكلک هل غا یتسیر واب شوق و |

 ینلادكجاغا راکز وروتنلا "یشلا كلذكو  هتحارترشتناف كر اداكسلا عاض لاقت ردهنسانعم قاب هفارطا |

 عاض لاه ردهنسانعم قغعوا ندقلغا قجوج و هتلیم اذا نصفلا را تعاض لاقب رد هثسانعم كک | هفرط ر ۱

 قالا هفارطا یسهحار هلغغل واكیرحت هنسنول هحمار ی دوب هدننز و لعفت (عوضتلا ءاکبلا نم رّوضت اذا یسلا
 جزا 7 لاق رد هن سانعم یلغوا ندفاغایسنوج و هتحار ترمشتناف ك رح اذا كسلا عّوضت لا ردهنسانعم |

 قمراو یغوط هنسانا قره ابیم د رادانق نوچ قلاع ندا كنسانا یس ر وا شوق و ءاکبلانم روض اذا "یبصلا

 ت هدننزو درص (عوصلا) هل هما لا هنحاتح طسب اذا خرفلا عوضت لاق ردهنسانعم |

 راضعب ور وند هنککر ا كشوش اب راضعب و یکن ا ورکر اید د ردیش وق یوطناغضاچ راضعب ردیعما شوقر ندنراش و |
 قصسا و هدعطاقناهرب وهل رسک كضاض ر واک ن اعیضو عاوضا یعجرلیددردشوقرب ماش وخو هايس ریش هب هظرق

 هدنزوداتش(عاوشل )رو ةنزارآتشوقروکذن یر دعوض هدنز با (عاوضا )رو ۱

 | یا عیاوض لبا لاق رون ده هود لوزهم وققیرآ ( عيا وضلا ) نوجلدنان وایدایص هنسانعمبلعژ روند ه یک ق

 2 ضا كنسانا یسیر وای شوق لوق ىلع قغغ وا ندقلعآ ق ج وچ رد وا و یلصا هکهدننز و لاعفنا (عابضنالا) مآ وض
 اذا خرفلا وا یصلا عاضنا لاق ردهنسانعم قمراو یرغوط هنسالا قر هناي بودانن وا ییرادانق نوجا قلا ع |

 هلیصف لداض (دعیضلا) و ردّراح هلیرممک كداض و هدننز و عب (عیضلا) دف رل هما لا هبحاتح طسب وا راوضت

 ثاله اذا اعایض و ةعبضو اعیض عیضی "یشلا عاض لاق ردهنسانعم قلوا كاله و فلت هدنن وعام (عایضلا#) و

 الهم اذا ىثلا عاض لاق رول وا هدنسهاثم عیاض هکر دلمعتسم هنسانعم قلا لم ټو كورم هنسن رو

 |هدنزو مک ر 2 نال وا ا لابع لوق ىلع رونلوا قالطا هنلابع كنيشک هدننز و تام (عایضلا)

 وک داش (عایضلا) رک ذیساک رونل واقالطا هئیش نالوا لورم و لمهمو ردیعما بیط هنوکرب عایضو
 هدرانوب هلیرسک كراداض (فعیضلا لو (عیضلا# و هدننز و بنع (عیضلا) روند هکت کر تیم 9 عياض |

 (فعیضلا) دقتفمریغ یا ةعیض واعیض واعیضو مک امایض نالف تام لاق ر ون د هب هنسف ش ناق لەو وتس بویغارا

 لو لو و هضعب كر و هضعب ج دق ناکاذا علضم بوث لاه رولوا هدنزرط هغروبق قلارا قلارا کروند



e AYAا  

 تیار ندکع روب هدننز و هحرحد (ةعکو ضلا) رول وا مولعم هدنق و یعیدنق وط هنغابا كن هسک ناصب هنن رزوا

 فیعضو لبش ولیقث و نادان و نامی رول وا سا هعکو ض وایعا اذا هیشم مک وض لاق ر ردەنسانعم قمل وا هدنامرد

 روند هنوتاخ لوشو ىأرلا فبعضلا ىناولا لیقثلا قجالا سم ریثکلا یا مک و ض لجر لاق روند همدآ یأراا

 ندکع روب یثان ندکمزکیق البچ قابا هدننزو جرح دت( مکو ضتلا ) هلوا ردبا لیامت هفرط یکیا هلغلروب ندکع رو
 هدننز و عذج (علضلاو هدننز و بنع (علضلا) لقت اذا اھا نم عکوضن لاق ردهنسانعم قلاق بوشل ضآ

 هدننزو سلفا ردعلضا اچبو دنه رو زم ظفلو روند ولهپ هدیسراف رونل واریبعت هغروبق هکروند هکیکوکیا

 ee ل4ا هش اطنالف ینعب ةرناح یا حلض “لع اذکےھ برعلا لوقت و ردعالضاو هلبعص ؛اداص ردعولض و

 ید لع دو دحاو عدصو دحاو بلا هک یا هرزوا تموصخ و ردع و روح اک قرهلوا قافنا

 كج وک نالوا لر دهبا و قلا لوق ىلع هغاط كحوکنالوا هچ زکیلاب هدشزو بنع علض و ردلمتسم هدماقموب

 هذهب دل اءادعااب مکناک لاق رد مو نیکشلا ىلا رظن 11 مالسلا هيلع هلا 9 ثیدطا هنمو رونلوا قالطا هغاط

 نامه یرانعثد كقح یا بودا رظن هرافک رکسع هدنراف رشت هنسانغ رد ییعی + نیلتقم ار

 نیلتقم مهارا ناک ةياهنلافو حراشلالاق * زسقج هلو لوتقم هلهج و عنشا هدزفماط یرمریق وبش
 . | نواقو رونلوا قالطا هنتسهراب هت هج رکاو هح هدنزرط هغروبقو و ت جم

 | دوخابهر یرکو هدنز و روبص(عولضلا) هنم رح یا عیب نماعاض تلکا لوقت رونل وا قالطا هنعلدزوب 9
 قیرطلا وا ضرالانم نحنا ام یهو عولضلا ثالس لاش رول وا یرکوب یرکا هکروند هن رال و قلشاط هراق
 ۰ علض ردفورعم موبر ندع مایا هژیس هیت هشت 2( نیعلضصلا مو ةزطحا نم

 | هكا كنم هود هلق كناخ (فلحلا علض) ردیدآعض ومررپ هلعج و هح وتفم یار (ماج راعلض الو( تامین

 ق هصبف یرلکککو لشب واچ دی قلا عن دن بس (ةعلشلا )ردي اغ هن وکرب رولیصاب کز وفا

 الض *یشلا علضلاق ودهنسانعملطک | بویلبرو هفرطرب هنسذرب هليل وکسكمال و یصقف لداض (علضلا ) رول وا

 كنهسکرب و راج اذا هیلع علض لاش ردهنسانعم قلق متسو روج همدآر و فنجو لام اذا ثلاثلا بابلانم
 | ردلمعتسم هنسانعم اوه و تبح و ليم میل هب رض اذا الالف علض لاقب ردهنمانعم قمروا هنسهغروبق وکیا |
 | قمراقیج هلن کم نکی ییعب + اهعهاهعلض ناف ةکو ضلاب ةکوضلا شفت« لا هم والا وه و تالیم یا هعم كعلض لاقت

 | نالوا یراداوه یدنک دز نکر دا هعصاخم هلا ورع دز الثم ردراکرد یتبح و ليم هننرب یرب هکعش ود هتسادوس

 | ندهسک قحهلوا نیعم هکصخ دارم روئلوا داریا هدقدل وا هدنددص تل سوت هن را هنایم هنوکمکح یرکب
 | ترض هدنض رعم عنم ندکلیا نییعت هني دات و عفد كن هلوقل وا یرهدا نما رح و ءاهفس تذکر دکع دلی تناعتسا |

 ردقل وا هدننز و حرف ندعبا ر باب نالوا سایق هدنسهدام علض نالوا هنسانعم لیم وبشا هکزیدیدآ راضعب رونل وا

 AR هدننزوعنمعلض وهدننزواحرف حرف رار داعلض نالف علض ارز یدنلوا ناکسا یال افیشخح نکل

 هلا وص كد هنغلا را راهغروبق دوخاب قل وا ولطپط نراق هلماعط و جوعا اذا "یثلا علض لاق ردهنسانعم كلرکا

 ۱ (علضصلا ) هعالضا ءالا غلب یِیح اروا اتش التما ادالحرلا علض لاق ردهنسانعم ق5 بجا هل.هح و قلوط ۱

 | یعب د قلخ هنسار و جوعا اذا عب ارلا بابلانم اعلص فیسلا علض ل لاق ردهنسانعم كفلیرک | هنسن رب هل هل نرتصف

 هد هم ال یک رول وا مسا ام كلبرکاو جوعاناک اذا "ی لا علض لاق ردهنسانعم قل وا یرک !لصانع

 كنهادرباس هکر دص وصخحم هنغایا لنعسف هود علض هکراپدبد راضعب و نهج ولاب كعلص نیک اللوقت هنمو ردّراح

 es هیفوه و اعاضرپعبلا علض لاق ردقجهلوا قعععا نانل واریبعت ها هدنسهب أثم یزغ
 ةرفیا علض هللا ردهنسانعمت وق ورو ز هلنیتصتف علضو ثلاثلا بابلانم م اعلض ریعبلا عاض لاق ةقلخ ن 4 ناو

 دبا یه یکی اب یتتماقكنولجروب هکردشلقنكنولج رو نیدلا علضو روندهکمروتوک, بوت یهنسنغآو
 - یورو ییعب د ةقلخ هدنن زو فتك( علضلا]ل ءاوتسالان ء هبحاص لیع یت حح هلی ا نیدلاعلض هذخا لا

 ۱ وبه رسا ورونلوا قااطا علضهءود نایرو كر هکیبول وا دم رک | یخ یغایاالثمرون.دهتيشنالوا

 كناویحاب كم دار هدننز وهحاعم(ةعالضل روند ه هنسیرک |نالواندء رکص ردلعافیساندشلاباب (علاضلا
 ةعالض سرفلا و لجراا علض لاق ردهنسانعم قلوا ولتّوف ولج وك یسیدنک بولوا مکح و نيتم یراهغروبق
 ردعلض یعج ردفص و ندرو نم یانعم ووم (عیلضلا) عالضالا د ترش ءو ناساذ سمانا بابلانم

 ۱ حاولالا ظیلغ با "مان یا عیلض سرف لا روند 4 1یوقماتی ..دلبیلق یراهغ روبق قوچ یراریکسو هلیعط لداض

 (یثک )

۱ 



< ۱۲۷ = 

 ۱ ردفص و دو هلنیتحف ( عرضلا ) یدنل وا رکذ هکردفصو هدننزو فتک ( عرضلا )ضیا نت ع رضا

 هلغل وا كج وک کند نەما طا لوش و ردعج مسا دارم هکر د عرض ید جو روند هصأ نیو

r ADروند هفجوچ هروجو هربخ د وخاب كچ وکو ودعلا ىلع وق م اذا ع رض رهم لاق هیلوا  

 روند هغج وچ هريخ كحوک لوق ىلع هب هنس كحوک اقلطم و یدنل وا ر € هکروناد ه هسک لّذتم (عراضلا)

aیخ هب عرض لاش ردهنسانعم كلیا ما مار بودیشاوب وا  

 نا ردهنسانعم قماح بواک 4 نسف رب رولاح یحنرب هدنزو دوم 5 (عورضلا) هلدا اذا ثلاثلا بابلانم اعرض

 | تعرض لاش ردهنسانعم قعشعب دغغاب دوخاب قاب شنوکو هنم اند اذا اعورض "یشلانم عیسلا عرض

 لاقي E بواک هغغاب اب قمتاب شوک دو ( عیرسضتلا  ب بغل تند وا تباغ اذا علا

 ت ردهنسانعم قع ى رەزا و نل زو چ وا یکوکلد هب هنسنرب و تیغ تند وا تباخاذا نشا تو |

 Eî هه اذا "برلا مرض لاش رد هنسسانعم كل عج مامان ابرو نانوریفبرفت ادا هم رضا
 صنت ( عرضت )كردت نا ناح اذا ردقلا تعرض لاق ردهنیسانعم شعله كعشإ ماعط کلو و

 اب لثم یا عرض هلام لاق ردهنسانعم ریظن و لثم لیرسک كداض ( عرضلا) رددآ عضومرپ هدننزو |

 | نوچما هسکرب هلبرسک كنهزمه (عارضالا) هتوف یا لبا عرض صف لاق ردیعج عورض روند هتاقرب| ۱
 ان الف عرضا لاش ردهنسانعم كلعاریقح و لیلذ و هل هلذ اذا الام هلعرضا لاش رد هنسانعم كليا لام لذا 9

 | جاشحالا یدل ردکمد یدلیا راجان و جاتحم هب وهوا یتب : یچس ینعی» مونا تمص ینا ه لا هنم و هلذا اذا ۱

 ۱ رد هتنانس تاک دود نسا هحعدقم ند نجر وغوط زاوط عارضاو رونلوا ب رض ءدن و ار لا 8 اپ 2

 | قمشلقب بوراو هناهن ههسنرب جدو هدننزو لعفت (عرضتلا) جاتنلالمبق اهنبل لز اذا ةاشلا تعرضا لاق |
 زاب تجاحرب لوقىلع قمراولب هلا لذت ندلد و ناح و ناف ورق هنم برق اذا نم عرضت لاق رد هتسانعم 1

 لک هکن)یک تقی بلطب ضرعوا لذت و لهنا یا یلاعت هلی عرضت لاق رد هنا كا و
 | ردهنسانعم تهباشم هدننزو هلعافم (ةعراضلا) ساق اذا لظلا عرضت لاق ردلمعتسم هنسانعم قلاص
 ناو هلی كنا ارو یف كن و هلبرممک نا رویم کنن هلی كنارو كن سری
 عراضت لاس اذا ثیدطا هنم و رددآ كغاطرب هدنسهکل وا دج ردل وقنم ندباتکمان بعوم قیلأت ايلا |

 روند همدآ لئذتمو عضاخ عبطلاب ۹ عراض هلیس هين لعاف مسا (عرضتسلا) هک بصخ ماع وهف |

 روند هه سکن ایلوا یزح و دشرو یر ورود هلاویح وناسنا نوب زو فیبضاتلطم هو را (عاضعشلا) |"

 هدننزو طبالع (عضاعض) مزح و یر الب یا عضعض و عاضعض لجر لاق هدننزو دفدف روند ید عضعض |
 كاسع و ىف ؛لداض € "عضلا#) رولوا تفت ی لوب ر هدنزرط هعنصم هدنناب هکر دغاط كچ وکر |

 لاق رد هنسانعم كعد عض نوجا كليا میلعت بودرکوا شاب لوق یلع كمت رکوا شاب ههود ی هلدیدشت

 یان هدننزو هلزاز (تعضعضلا) بذاتیل عض هللوشنا وهو ام#!دا اذا لوالا بابلانم اعض لو ةقانلا عض 1

 للذت و عوضخ هدننزو لول (عضعضتلا) ضرالایح همده اذا ایا عی لاق ردهنسانعم قم کرو هر

 رقتفا اذا لج رلا عضعضت لاق ردهنس انعم قمل وا اون یورتف و لذو عضخ ادا هلعضعضت لاق ردهنس انعم | ۱

Eمه رد ( عدفسلاز و هدنن زو بدنج (مدفضلا]و هدننزو رفعج ( عدفضلا إل و هدننزو جربز (عدفضلا )|  

Êمی كنار شحداض یم نال واح وبطم هلن ز و طویغابنوت ز كن سد رهنرول وا یر و یرهنهکروندهب هعب روفهدننز و  | 

 یچج ردهعدقض یدرفم ردرتالا بيض هدنانسا علف ما الب الط یتغای كنسي و ردذاح یع* نداضعا ییدلیا ق 3

 تقنراب عو روند ځد ینارا و یاعت هدنراهلک بنارا و نلامژ 2 هللادا هنا ی ییعرولکی دافضو رواک ع دافض |

 قملوا ادب را هغبروف هدننز و هجرحد €( ةعدفضلا ) را ردبا هبانکن دکعد یدقحا ینراق راربد هنطب عراب

 لوشو روند ه هغبروق هم دننزو جرب ز ( عدفضلا ال عدافضلا هيف تراص E یوم ردهنسانعمآ

 ثدح لاق ردا عنم ندکع روب هکردیر اکدتا ریبعت اغب رول وا ان دات هرجا یفئرط كنعسق تآ کروند هکک

 لجرلا عفض لاق رد هنسانعم تالهتسب هدننزو عفن € عفضلا) هرفاح فوحق مظع وه و خدهص سرفلارفاح ف ق

 یراکدد ل و عفض و قبح اذا راجا عفص لاق رد هنسانعم قل هطرض و سعج اذا فالف بابلانم اعقض ق :

 یک قشرغآ هکروند دن  كنوا ا یراکدید نادعس هدنزو هناګر ( ةناعفضلا روند هنسرت كروناج ||

ÇÊ 8یک ترا اتا اوتو هدقدلشاب هغع روق بورارص روم تابن رولوا رّودم  iaتول وا رس  
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 لاقن رول وا قالطا تیفل| عجاضم هراریکیدشود روم هلتبسانمو روند هغانن ردیعجب كعصضم هدننز و دعاقم
 هدننز و هزمش (نمصحلا» وهدنز و دف خ (نمصضلا) و (عجاضلا) هطقاسم یا ثیغلا عجاضم ض ورا تتاپ

 بواک نایامادبویمتلاقندنرب هکر ون د همدا نکنش وا و لبنت هلبعصو یرسکالراداض ("یعصضلا) و (دیمصضلا» و ۱

 ندنلاالص ادوخاب هنال وا نما ر هنشپا زکر هكن هسک رب وز متیچ ه هرمشطالص بول وامزالمهنس هناخ لوق ىلع هل وا رات
 ةعصض و مجاضلجر لاقب رونلوا قالطا هصش نالوا زنا تکرح ندنر یک داجو زجام زلک "رشوربخ

 ممقم زجاع وا ةمرکل ضهن الو ج رخ داکیال تيبلل مزالوا نالسک عاعطصالا رثکیا یععضو ةيعصط و عضو
 ةرثکی ا ءاعصضو ةعجاض منغ لاق رونل وا قالطا ه یکی وهو ق نا وا تهدنزودارج (ءاعچضلا) (نعجاشلا)

 لوشو هنسانعم یداولا بصم ردقج هل وایرب كج هلیک و د بوق آیی وص هکرونل وا قالطا هنغات كندردهعجاضو ۱

 ةت ىا ةعجاض ولدلاش هل وا ردنا ليم هفرط رب ندنغلرغآ ن یکیاز راه توت 9 هکر ونند هب هغ وق ولط

 هج وتو ليم هل رسک هلداض (ممضلاو ردطاسص ید یسانعم یدعتم هدنو اهلقثل بلا نم اهعاسفترا یف لیم

 2 كوا هلتيسانمو روند هب هنسف لئام كن هدننز و لضفا (مهصالا) عج لوقت رد هنسانعم

 تفلاح هننوتاخ و اهلئام ىا ءايانثلا عجضطأ لجر لاقت رونل وا قالطا ءابانثلا مصضا همدآ قنای یرغوط هفرطرب

 ۳ هل رسک كند زم (عاهضالا) هت مال فلا یا مصضا لجر لا رونل وا قالطا همدآ نالوا هرز وا

 ۱ کج یغوط ه یعاشا ی هنسار و ضرالاب هنج تعض و یا هتعها لوقت رد هنسانعم قروتاب هرزوا یاب

 لا ردهنسانعم ققلاشو بودا یعاشا شاب یاق ولط و هتضفخ اذا * ىلا تعڪضا لوقت ردهنسانعم ككا

 ۱ تب دیفاق ءافک او ردنسک ءا وفا دوخاب ءافکا همفاق عاضا نییض ورعلا نيد و هغ رفف التم ناک یا هقلاوح عجضا

 ۱ | یالطا هتلاح یک ضفخ و هلاما عاصضا هدهکرح تابو رد رابع ندقل وا نویس لارج و عفر ءاوقا و هلف ورح

 | هرز وا ناب هدننز و لاعتفا 6 عایطصالا) رد رابع ندتمروتاب یهکر < رییقیفح ر هدنشاب هلاما هلا هرسنک هکوونل وا ۱

 ۱ قرهیلبقص بوبقلافوف ینیراقتلوق دوصسا ىف عایطصا هدعرش فرعو یدنل وا کد تا دن ماتم قاب

 ۱ | قصليو "ماضن ناوهو دوصسلا ین عایطص الا دوعسمنا هرک هنم و ردن رابع نده ردشیاب بویشود هرب حک ی ک#

 2 لاق رد هنسانعم قعش روت وا بویملاق ندنرب هلکغش وا هدشیارب هدننز و لعفت (مجضتلا) ضرالاب ءردص

 | هدصوصخ رب( عیجضتا)ناکلاب# برا اذاباصسلا مصضت لاق ردهنسانعمقمروط بونلک |هدر رب ودعقناذا مالا یف ۱

 | تعط لاق ردهنسانعم قاچ بولکه ورغ شن وکو رصق اذا مالا یف عج لاقب ردهنسانعم كلی ریصقت
  هکردمولعم هدننز و عرف (عرضلا# هنسانعم رم روند هنالبق هدنز و رفعج ( عج رضلا ]ل بیغل تندادا سس |

 | كنهقان ردص وصخم هنسهع كنسهلوقم رغص و نوبق لوق ىلع روند هنس هم كنم هود و كناویح ولقنر رط لاتچا

 ۱ | یسهع (فعیرضلا) و هدنزوریما (عیرضلا) وهدننز وءارج ء ءامرضلا#) رد عورض یعج روند فلخ هنسەم

 | ةأرماو ةاش لاق ردندیجاحا لاؤس ندنرک ذم كنو لیتو ىا هوم ىا ايو اىد لۈك ناب >نال وا كونا

 | لوقیلعروند هتوا یرلکدید قربش عرض و رددآ هرقرب ءامرمط و عرضا ةيظع یا هدر و عضو انوش

 ندنغیدل وا ارو ارش هنس روق و قرش هنس هزات هکردنابنرب دوخاب روند هنسیروق كنوالوا

 | 4 وکرب تبانهدرلوص نفهتم و قفالوید وخاب هنجبامآ جم وعهزاتور وند هننکیت كنجاغاام رخ عیرض وزعشلقاب راوطاکا

 | یراکدند ربص هکر د هنن رب هدغهج لوق ىلع رول وا هرجا وص نامه بویلوا لصا و هضرا قورع هکر وند هتابن ۱
 تبا هدانرد رول وا هارد و نتنم تیاغب هکرذدآ تابنرب و رول وا یسا ندشناو یوبد ندهشالو ىا ندوراد

 | بویل وا بوق لوق لع هنهدابو روند عبرض هنشع روق كجاخآ ره و ردنا اقلا هلحاس یتسیدنک هغلاط بول وا

 | هجا یکراز نالوا هدنسارا كيک هلا تاو اهققر وا رجلا یا میرضلا برش لاق روند هتنالوا هجمروط

 نت (رضنا) رول وا یرنا یزاهناد هکر ونید هم وز وا قآ عونرب هلص ءاداض (عورضلا)) روند هک رد

 ةعارض و اعرض هيلا عرض لاقب رد هنسانعم كليا تنکسمو لدنو عضاوت هدننزو هعاجش (ةعارضلالو
 لذت بت ندعبار زی ناکتسا و لذو تر توت تو عیار ب تابلانم ۱

 ۱ همدآ فرح و فیعض هکر واکع رض ندسماخ نا هزاصق ولی زور هدنن ز و روبص بش زرا عوض هدننزو |
 | عورض و عرض و عراضوهف "لدذو عضخ اذا ثلاثلا و عبارلا تابلانم ارض عرض و لجرلا عرض لاق روا

 ۳۰۰ عر و نك عرق زه تعض ادا شمابتا بابام هضارض لجراا عرتض لاقلو ةع رتغ و

 ( عرض)
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 هو و هیظعم ( ةعبضلا  عابضلا ةنلكا اذا ع وبضم راج لاق روند هناوبح شلنا لكا نالترص (عوبضلا)

 اهردص مدقن اذا ةعبضم ةقان لاق هلوا رونل وریک یرالوق بوقیچ ورلیا یمکوک نکررو هکروند ه هقان لوش
 هدعرش ف هلتبسانعو ردهنسانعم قلا هوقو قللوق ی هنسنر هدننز و لاعتفا ( عابطض الا اهدضع مجارت و

 ندنف رطلوص ین هط وف نال وا هدنز وما هدفا وطنبح مدا نال وا ولمارحا هکر دشغ وا قالطا هد وهعم لع ند لاعا

  ۱ردترابع ندققا رب یروشآ ندنزوما لوص ءلرهرونک ندنسکو ک بولآ ندننلآ یغتلوف غاص بوروتک ندهقرا

 لا یدنل وا قالطا نوچخیدلاق قچآ ردقج هل وا لوق غاص هکی سی رپ كلوق هلیتیح قلاق قیچآیزومآ خاص
 کف یدب و هراس ىلع هف رط "درب و نعالا هطرا تیم ءاد رلا لخد نا وه و فا وطل | ف هنادر مرحآ عبطضا

 یعفوم كنوب روند هنالترص ٹکرا نکشیشو ابق یرانایو لوی ینرق ( ردمالا ناعیضلا) رسیالا یصعب و نعالا .
 . ییقومهلتبسانم عیضنالوا هداملصا | هکرب .دجزم» ردشلیآ تدلهدارو یشات ندنوهس یره وح هما وا یمهدام ردە

 . كشوق رب دوخاب جو ر هلیصف *لداض € عتضلا و هدننزورهوج (عتوضلا ) ردد یغیدل وا بسنا قل وا ماقمو | 1

 | تب و ی داض ( میجضلا) ردقنوا هعکو ض نال وا باوص هدنوب لوقیلع روند همدآقجحا و نوب و ردیعا |

Eسیب افض عجص و ردهعمط ید رفم رردا لس هماح هلکنا ردن وا نانل وا ریبعت ناغوج هکر دیعسا لوساف هلن وک  

 | تیاغب یدغو راراقص هدغو ینیوص رول وا عب رم یرلل اد و ظلغاو ن نکل ردیسا تایر هیبش هاب یرلکدید

 : (عوهحا ا)ومدننزومصم(مبطل لر دیدآ عضم ر هدنن زو بنع ( عج )رد روم كيهدعاجب تب وقتو راه رنو | ۱
 عضو اذا ثلاملا بابلانم نیم و مس لاق ردهنسانعم قعای بوناز وا هرز وا ناب هدننز و دوعق | 1 3

۳ EDEEÊBDEED 

 (عومضلا) رد هنسانعم مهحم ردناکم سا ندعاعطضا لعق كناط و یمض كيم ( میلضلا) زار # تا

۱ 1 

Eدک هد دودوبورپ زود ون قالطا هب یراق نالوا هرز له زا ةعسا ویا عوج واد لاق |  

۱ 

 ال ۲

| 

۱ 
۱ 

 (عامیضنالا بورفلاماذا ےل امصض لاق ردلیتسم ا عمقفلاص بودا لیمه و بکو کو ضرالاب هنج | 3

 هداض ییا هک لب هددشم داض (عابضال)و ردن ولقم هباط ییا هک هداف لاعتفا (عاجطضالا) و هدننز و لاعفنا |

  قعاب هرزو | نی هدران و هلبلق دمال یداض افغ و هباط یات رربد ید ععیطلا راضعب ندیرعو ردغدمو بولت

 ۱ قج تاب هرزو انا هدنن ز و دعقم (ممضل ا) عج ییعع .میطلاو مصضاو مییطعضا و لجرلا عیضنا لاق رد هنسانعم ۱" ۱

 هدلبرپ عصصم وكعضومو كعجص عضومیا لععضصم باطلوقتیدنلوا لامعتسا هد رب قح هناباقلطم هدعب رو دء ۳7

 .عجاشمکاو زرولوان . یم هذنآ هکردرا و رهبت قلم وق ضاب صوصخ هنتعاج بالکن رکب یا ون هدنآ هکردید

 و ندنفلطآ ی لا ا زا قالما هب هقول پک

 N رکف كبس و تسس یریبدنو یأرو اهجوز فلات تناکاذا عوج ةأرما لاقب نوچفب اب هرزوا یتا وا

 هلبا روم ! ویا فیعضل ای | عوض لج ر لاه ردیمز ال ما ولو ۳4 هکردذوخام ندنسانعم تلفغ رونل واقالطا |

 اعادو امام ةژ کل طب یا عوج یا لاق رونل وا قالطا هب هناصم ندا تکرح غآ رغآ هلغل وا ولطپط | ۱

 یرکفو یأرخدو (عوصضلا) لوح دیا عوج ؤب لاق رونلواقالطا ه ویق شبا نیر و شلر وا یوط |[
E.هلل رسک هلداض (نمصصلا رژ ردتعاجرب ند راع یب هلرعص ؛اداص (عوجص) رول وا قالطا همدآ فیعض و تسس | ۱  

 هنسانعم قاب هل وکر هرز وا نابرول وا عوت یان و لسکلایا زیصصلا هذهام لاق ردهنسانعم تانکشواو تاب | |

 هدشسزو هب رص (نمحضلا» ردح ا هلناصف (تمصصلا) ما ده یا | مصصلا + نسج نالف لاق | ۱

 هاتن قالوا .هدربب دتویأر هدننز و هف خ (ةعجضلا ا ةدقر ىا ةعجط فوه لاق روند هفمو وا بوټ ارزو | 1
 لاق رونل وا قالطا هکل هتسخ وردتغل هد هل ف هلداص و فعصو نه ویا زیصص هر لاش روند کرک و :

 كقلخ هلرتهج حا رم و هر“ دا رعهل وارروتایهرز وا ینایامم اد ین آس ان هکر ونده هسک ل وشو ض میا ةع هذخا

 قالطا همدآن کنش واو لبنت و اریثکس انلا همجضب ناکاذاةمصضلج را ردقج هل وا هسک ی غیدلراو ب ورو تاباق اد " 

خآ یرره رونیدهمدآ نات هاب ناب هلا هسکرب هدنن ز وربما (میجضلا) رک ذیس اک یک یعصص رونل وا ۱ 13
 ردعیصط ه ر

 كنءرد مجاض و ردییسا هردرب هدنفرط یعاشا یمن میلس ی یب (عجاضلا و كعجاضم یا كعيصط وه لاق ۱

 هف رط رب ندنسپ راو ةبحات عر تناک اذا عوج ةقاب لاش رونلوا قالطا ه هقان نابلت وا هج زکلاب هدنعرب | ۱

۱ 

 یعجج رونل واقالطا هبکو کلئام هب ورغ و رونل وا قالطا همدآ قجآ ونو و ردعجاوض یعچ روند هني رب جاغرو ۱
 ی جاضل از رد دآ عض ومرب ورونلوا قالطاہ راغاط ےتصی عجاوض و بیغل ةّلامیا یار خلا

 (۷۹) * ی #



 ان فا > VE) حس

 ر زو هتم كمدآ ر هال تاکرح ءاداض عبض و ردیعما هب رب دوخاب عضوم رب عبضو الطاب یا اعبل اعیض

 هتبحات و هفنک؛یف یا ةثلثم نالف عبض ف وه لاش اردن وش ام ندنتسانعملوق رونل وا قالطا هنس هاچ

 | هتعیضم ده لاض روند هننا نالوا ی ول اوف ینعب هدنتسب زیا كنتلآ قتل وق مدننزو لعن رم (فعبشلا)

 | لاقي ردهنسانعم كم رو قرهیلجالوق راوط جد وب ( عیبضتلا ) مدق نم طبالا تحت یتلا ةمحللا یهوا
 | لجرلا عبض ت لاق ردهنسانعم قلوا ققروق هسک ر و اهرس یف اهعابضا تدم اذا لبالاو لیلا تعبض

 .E یا قا ارا ا ناتا هلبا " یش ىج ەليا نوشروقو قوا هک رو نج اذا

 هن نالوا یرطارشک دوخاب یرلا دیدش (عباضلا)ل هیمر دصف ىذلا "یمرلانیب و هند ؛ لاحادا ان زلف عبض لاق

 ندنظفل عبض نانلوا رکذ دوخاب روند هننالوا ردرکس یکنیکزید كت هرز وا ینابر بوک ا یتنویب دوخاب روید
 نو هیقشدحا عینی وا هریثک وا یرلا دیدش یا عباض سرف لاقن ردکعترکسنالوا هدایز ندب ۳

 نیعیضلالها نموه لا و یک ینا رګ روند "ییاعبض هدنتسن رددآ عض وم رب هلیس هی هشت (ناغبضلا) هقنع

 | کرد رق لوش ثرالا نرفز تش هعابضو رددآ كغاط ر هدننزو همام ( هعایضا) نی رصلا لها نم لاق اک

 [ ڭا نم لیمحم هدنفح هلکللا لیبس ٌةیلو قالطا ندرسا دیق ییهسک مان یماطق نالوا یریسا كن ردب

 | 4هویشو یدیشلیا داشلد هل س هبطع هوان ددع زوو دازآ یموق رم ید یرد نیکلیا تراشا و داشرا هدننوط

انل عادولا كنم ناك الفانتقرف ىلع تمنع نا انیعدو فق SIE NEE ندهعابض یسهلک اعابص
 ۱ بقومی

 رهاظ یاضتقمفالخ و وردکعدنوسل وا قارفعادوی کی عاد وباب جا راسزعاد و هلکنسانعم لصاح ردهدنکبس ۱

 ۱ ارایش هعابض وردشل وا هفرعم نال وا عقاوهدربخ عقوموم رکننال وا عقا و هدادتبم عقوم هکر د ن مصتعیلقندنعاونا

 اتش هعابض و طرف ن صام تب امان و باطلا دی ن ريب زلا تش ةعابضو رد راکدد یریکلا ةعابضرشق نب ۱

 ۱ لاش رد هنسانعم كنس وکو قیس روغپ یعسقهقا هاه( ةعبضلا )لو هلنیتصف ( عبضلا )ر دند هي احصنیصح نس نار 5 ۱

 | روند هب هقات ونس وک هدننز و هحرف ((فعیضل از تعبض نعم تعیضتسا و ةقانلا تعیضا لاق ردهنسانعم عبض

 ۱ لامعتسا ید هدناوسن هر "هدامو هدننزو یلابح رولک یعابضو هیرسک كداض رواک عابض یعچب

 هلن وكس و هلبع كنابو یصقف ءلداض (عبضلا) لاجرل ةبلاط یا ةعبض یهف تعیضاو ةأرلاتعبض لا رونلوا
 | هدننزو سلفا رواک عیضا یعج ردثوم رو نم ظفل و روند جد دروق یلای روند هروناح یراکدد نالترص

 | هشم رولکه عبضمو هل وکس كنابو یعض كداض رولک عبضو هلنیتعط رولک عبض و هلرسک ك داض رولک ابضو
 ید هعبط هرزوا یلقن دابع ناو هلاه روند هناعبض هنسیشیدو هللا رسک روند ناعبض نكاد ووا

 نا رس رون دنیعایض هدنهچبرغ دهعیضهدنف ان وم لوق ىلع هلیعص ؛لداض رونلعج هرزو اعبض و دوتا

 | هلغل وا هصبقیلا لوص ردروناح یر رب هدنلکش دروقروک ذم روناح و هللرسک كراداض رونیدتاناعبض و عابض و
 | ندهسک نالوا ینواق لهجوبا دنا هکردندنضاوخو رار دد هاجععبض نوچکن رو هرکی یک ضا

 | عنام ییینج طاقسا هسال وا دن هلماح نطب یدلج و زنا سس یعسق كيوک هدا یاععتسا شیدو ربا رارف |

 | ردعفاد یاعوررم داسف كم وا هلکن آ یاب وبح تولباق یتدلج هب هلیک دوخاب بوق لیک ندندلجو |

 ارز اهراح و نم اهجرخ یا عبضلا راج لیس برعلالوقت و ردرثّوم هدنناربا مصب تدح لاک | ین هارو
 | هب هم كبو راردناریبعت همای وا هنب وص لیس ےہ طع كب هلغل وا ردا جارخا و جازا ندنراثب| نمف عبض ليس ترفو

 | قلتیفو قاروق هدننز و لج ر عبض وردنانارود بویفای ردق هلبل فصنام اد یمسقعبضاریز ارج ایا یا

 | هدعاقلا بسح هکر د حراش » ردیدآراب كاسكو رب دوخاب عضومرو روئل وا قالطا هغلحا و رونلواق لی

 مانا یلایل ebes یر ردبلفم هرزوا رک ذمٹنؤم هدهدام یکیا قحن آ رونلوا بیلغتءرز وا ٹن ۇمرک ذم

re eRنت لول وا و ور  

 شعت تا هدزتس لاش بطق هدننزو باتک (عابضلا *  یهتا رول وا لماش هثن وم و ر 2 هدقدنل وا رک ذ

 ردیدآ عصومر (عابسلانعب) رونلوا ق والا هبه رشک ب کا وک عقا و هدنلفسا كنهببک | وک تروص یرلکدد |

 نی دعي ر ن ةعیبض و ردمدا هل رب هدورصب هدننزو هززهحب 6 دمیض) ردعض ومر هد هماع هدنز و هنفس (دعبض)

 رهف ورعم لاجر عج نب لج نر ةعيبضو هبلعت نب سيف نب ةعيبضو ةعب ر نب دتسا نب ةعيبضو رازن

 ( عوبضلا)

۱ 

۱ 

 ۱[ ردشللا داشنا یتتم * امادولا كنم فقوم كنالف + اءابضاي قّرفتلالبق فق * وبشا اباطخ ه هروب نم یعاطق یتبما

 1 ((عابضتسمالا) و هلل سک كنهزمه ( عابضالا و لعفلا تیره ارا اذا عبارلا بابلا نم هعیص و اعیض ةفانلا تعبضص |
۳ 

۶ 

1 



 هند رس

 مدلی برن مدنک یو هکر د فل وم » رول وا یرادقم یوبن عاص هلک ندا باغیتنا دنسن یرادقم كنآ هتشی 1

 e یواو رواک عؤصاو هدننزو سلفا رولک عوصا عج كنظفل عاصو مدلوب قفاومو می و

 قچلاعاص و ردیعج كعاوص و لوق ىلع لب رسک لداص رولکناعیص و هلیعض لداص رولکعوص و رواکعاوصا و

 90 ناکم وهو ضرالانم ةعاصو عاصف هتأر لاق رونلوا قالطا د هعاص روند هرب یلقاروتواو

 هدنآ بولیروپس بونلیس هکروند هعضوم لوش و ناوصلا یا ةرکلا و عاصلاب نوبعلی لاق روند هناکوجو

 یلقاروت واقچلآ ج دو (ذعاصلا )ر ونل وا قالطا هل ن الکی سکو که دق ناب كنش وق ه ود وهل وا ر ونل وا هګ زاب و بعل

 تاکرح لداص (عا وصلا ) روند هعض وم یکیدلیا هشبت نوچ لا قلج الح دوخاب بوکج قوم نوتاخو روند هرب

 نوناج (عیوصتلا) روند هه شم و هماح كج هجا وص و یدنلوا رک هکرونید هب هلیک یکیدید عاص الث

 راگ و وو هاه اذا عضولا ةأرلا تع وص لاق ردهنسانعم كما هشبترپ نوجا قلجالح دوخاب بوک قوم

 ر ودم یفارطا كن هنسن رو ۾ هتهه اذا تاملا وا تع وص لاش ردهنسانعم قمتروق بود رار ص یتا

 كشا كرا ئێ زاناو هناوح رم مو دونم ات لا عّوص لاق ردهنسانعم كلر ویس نجوا كر ەدىا |

 ةرمسب و ةنم هنا لدع اذا رام اع وص لاقب ردهنسانعم قا وط هبارارب كره هنلوص و هنغاص كراکشا یشید

 هتلک اذا اموص هعوصا ؛یثلا تعص لوقت ردهنسانعم كيلا ها عاص یهنسنو هدننزو عون (عوصلا) |

 4 زفاو نوح اذا هتعص لوقت e بی هو اذا هتعص لو را ق ا

 e ی 7 e 09 یر E E اا ی مهریغ و 2 و نارقالا ۱ سد

 شک هچراب هچراب هدنز ودرص (عوصلا ) ردیعما كن هیت فورعمرب هدننز و هرم EN عبناذا |

 جاه اذا تبنلا عوصت لاق ردهنسانعم قع روق تورا تام هدنزو لعفت ( عوصتلا  زونید هرقل :

 بولیغاط یرایوتو یرالبق لوق یلع رد هنسانعم قعشمراص هنر یرب هقشب هقشب بولی را ن دنر یرب جاصو]
 ندنرب یرب بولیغاطسان و طرف و مشتنا وا ضبقتو ققشت اذا رعشلاعّوصت لاق ردهنسانعم كلکودو قفلوب ۱

 هلتعرمس بوت ود وریکه سکر (عابصنالا) اعیج اودعابتو اوقرفت اذا موقلا عّوصت لاق ردهنسانعم یعشقاربا | ۱

 هدننز و لعفت (عیصتلا)) اعرسسم اعجار لتفنا اذا لجرلا عاصنا لا ردهنسانعم تانک یو ۲
 بورارص تواو ضرالا ىلع برطصا اذا ءالا | عیصت لاق تایم قفل بواین وا هدنزو رب وص | 0 |

 هعیصا هتعص لوقت ردهنسانعم قعماط هدننزو ج (عیصلا ر جاه اذا تبنلاعيصت لاق ردهنسانعم قع روق |

 ضعب ىلع مهضعب لج اذا موقلا عاص لاق ردهنسانعم كلا موه و هلج هن ار یرب رکسعو هتفف ادا ۱

 اعرسم اجار لتفنا اذا لجرلا عاصنا لاش ردهیاب و هوا و هکردیفدارمو هدننزو عاوصنا (یایصنالا) | ر

 هل لوق ىلع دنبانعم نوچ روند هلوق هليو ك كناب و یصق هل داص (عبضلا) چک لا داضلا لصف زس ۱

 یعج روند هنشام قصن ندنسیراقو كالوق هلبا قتلوق دوخاب روندهغتل وق دوخای روند هنطس و ثالوق هج هلی |

 اعیض هعبض لاق ردهنسانعم قعازوا لوق نوجما قمروا هبهسک رب رولوا ردصم عبضو رولک عابضا | ۱
 عبض لوقت ردلهعتسم هنسانعم كلئا زارفا هصح هب هسک رب ندهنسن ر و هعبص هلادم اذا ثلاثلا بابلانم |

 كلما ظ و روجو ردلکد ندصئاصخ ارز ردشملا راركت یو فلؤم + اعم هنمانل اولعج یا انل قیرطلا موقلا ۱
 ردهنسانعم قمردلاق هام" ییرللا بودازوا یني رال وق نوجا اعدو لغو راج اذا نالف عیض لاقي ردهنسانعم ۱ ۱

 لاق ردهنسانعم شا لا نوجا قمروا هلعبق همدآرب و هيلع ءامدلل هیعبض دم اذا نالف ىلع عبض لاق
 كمرو كلرهرب دن وس یني رال وق4 اد هلناصک ناعیض و هدننز و دوعق عوبضو عیضو هب هاهدماذا فیسلابهیلا هد عبض |

 اهعابضا تدم اذا اناعبضو اعوبضو اعبض لبالاو ليلا تعبض لاش رونلوا ريبعت قلجالوق هکرد هن سانعم

Êعرسا اذا ریعبلا عبض لاقب ردهنسانعم كم رو قرهدان وا ینیرالوق لوق ىلع كم روب هلتعرمس راوطو اهرسیف  

 ه هطاصم نعشدو تح اذا لینا تعبض لاق ردهنسانعم قمهدلیشخ نکردرکس تآو هیعبض ل رخ یشموا | ۱

 لاق ردهنسانعم كلوب هصح هصح ىن ریو هيلا اولام اذا متصل موةلاعبض لاق ردهنسانعم كليا ليم ۱

 هنوک قلل یتعپ ندب رقت کردن رابغ: نیکی رک کیک زنا اموت ےن ق تآ عبضو هومهسا اذا "یثلا عبض

 یغاربط و یشاط عبضو بیرقتلا قوف یا اعبض سرفلا یرح لاش رولوا هچهدای ز ندکیرکس ا ا

 هن بهذ لاق رده عتسم هنسانعم هدوهب و لطابو روند هرابو هب هی نالوا ینالوط هجرادقم رب بولوا ایس

 هک دل داضلأ لصف جج-



 | هتیتصف ناسلا عنص و ردشلنا تبث هدننروص عچب خد یعجج مسا ضعب و بودنا شیوشت یرلعجج فلؤم هکرید
 ۱ هناسل منص و رونل وا قالطا همدا نادنایز ولتغ الب اقلطم و عاشیاناسالا عنص لجرلاش رونل وا قالطا ءیاش

 |هدنزو تاح# نیدیلا عانبم و علی یا علضص.نابل لاو خباب یا ناسا عنج لج رت لات: رول وا بنمو بد

 ةرهامةقذاحىا نیدیلا عانص ةارما لاهرولوا فص و هنوناخ رک شس نالوا تبدو جوازا هدكلشياهلبلا ا

 | هدننزو باصم ( صم ا عانصلا)ل بتككى دالا عنص ةوسنو نيديلا ناعانص نانآرعا لاق و نيديلاب لج
 هکر دیم“ أ ملظع رهشرپ هدنم هدننز و ءارج (ءاعنص )یدیشملوا عقاو هن اکحرپ هدنرانیب هلبا ىلع ن لبعد هکرد هسکر

ae £ 1 3 ۱۱ ء٤  

 ۱ روندیاعنص هدنتسن كن و ردنا هب رف رب هدعشمد تاب و ردهننش هماش قشمد هد راجا ترف وو هام تشک ۱

 E E E و ات
 ۱ (عنصلا )رون دیناعنص هلن وت ځد هدنسیکیال وق یلع هرز وا سایفریغ رد یناعنص هدنتبسن رو نمرهشو هلا هزم

 ۱ هاگو اص وصخ نانلشدا هلا لا وام و هداصس و ملکو هرفس و فا اف د وفس نود هدسابس بابک هل رسک كداص

 همدا قذاح وز وا تسدکبس هدنتعنص لوق ىلع هنسانعم طابخ روند «یزرتو روند هن راشیا قانصقو هاکراکو
 ۳۳ وروتدهبدماو بوو هنسانعم ءاوش روند هاوو نردیل| قیقدوا طایخیا عنصوه امینی

AGE DAدانم کاو ردیدا عضومرب و عناصمیا مضر ذا للقب  

 ۲ هم تصلا لرد هنسانعم عنص ی دوب هدننزو رهوج (عنوصلا ورد دا شوق رب دوخاب نک ی اور ا

 | قجءواص هکر ون ده هتخ نانل و عضویروفرا هنکو | نوجم|قمت وط وص هدننزو باص(عانصل الو هدننزو همالع |

 انکلوقتروند هتفایضو توعد نانل وا بدترت نوجا ناوخا و بابحا هدننزو هلح رم (ةعنصملا )لر ونل وا ریبعت

 ییوص رومی هعنصم و ردهنسانعم ةاعدم توعد هدارو ناوخالا اهبلا یعد یتلا ةوعدلا یه و نالف ةعنصم ىف

 هرایوک عناصمو رطلا ءام هيف عمك ضوح هبش یهو ءالل ةعنصم ذا لاق ردعناصم یعچپ هدننزو دعقم روش و

 نوجاناراب هدننزو لاعتفا(عانطص الا رونلوا قالطا ه ینابم یسهلوقم راصح و هلق و هرلهقن الب و هرلکشوکو

 ] لا دانا هعینص و ةوعدلا یا ةعنصلا ذا اذا لجرلا عنطصا لاقي ردهنسانعم كلا بيرت تفایض و توعد

 اذا ةعینص هدنع نالف عنطصا لا ردنرابع ندکمردشت بودا مدآ هلناسحا و شرورپ ییهسکرب هکردهنسانعم

 عنطصالاش ردهنسانعم كللا رامتخا نوچحس# یدنک ندننایم یریاس یمدآ ریو هج رخ و ابرو هدا یا اهذخا |

 نوع رفیف هکیفکتسا ما ةصاملن كنزبخ ایا هک یسفنل كتعنطصاو  یلاعت هلوق هنمو هراتخا اذا هسفن االف

 اذا لجرلا عنطصا لا رد هنسانعم كل ماعط بيرت نوجا ماعطا و قافنا هل لیبسیف عانطصا و هدونجو |

 اعا عنطصا لاق ردهنسانعم كمعا ما هدننعض قلبای هنسنرب نوچتسیدنک مدآ ریو هللا لیپسیف هفت اماعط ذا

 كمروتسوک نرم یتیرهاظ و لزوک یتیروطو عضو هلفاکت هسکر هدننز و لعفت ( عنصتلا هل عنصب نارما اذا
 | كمریو توشر هدننزو هلعافم (فعناصلا) نقلاو تعسلا نح فلکت اذا لجرلا عنصت لاق ردهنذسانعم

 | هدنسهدهع تآو هنهادو هاراد اذا هعناصلاَم ردهنسانعم كلیا هنهادمو ارادمو هاشار اذاهعناص لاق رد هنسانعم

 | ردهنسانعم كلتا راهظا یتیزارب بودا مک یتیزارب بویمروتسوک ندرب یعومښ كتعرسو ریس نالوا
 ۱ ریس نالوا هدنعس و نعپ هربس لذس كعناصب نوص هلو ریسلانم هدنعام عیج طعب ۸م اذا سرفلا عناص لاق

 | هعناصم ندنتعرس "هل لذ هکایوک هلکغنا راهظا ینیرادقمر نامه بوبا راهظا هیلکلابیس هام تعرسو

 | کردیعما كل وا هنوکرب هدننزو عون (عوصلاو هلیعط و یرسک كداص (عاوصلا)لو (عاسلا) ردا |
 | رول وا رواعتمو لوادتم هلکن آ مالسا لها "هلماسصعم هدنصوصخ لیک یتعب راد هن رزوا كنآ نیلسم ماکحا
 | عاص یتعی ردبریغ كعاوصعاص هدندنع راضعب و ةروکذ لا تاغ ابو ثاللا عا وص دفن اولاق 3 یلاعتهلوق*یرق و

 | رولآ هلغّدم ترد عاص نانلوا رک ذو رک ذیس اک روند 4 4 رشم كج هچاوص عاوص و ه هلیک نانلوا رک ذ |
 ۱ "یعفاش یریسسفت یدم كفلؤم +ردینبم هدنسهدام ثلکم لطرو ردیرادقم نزو ثالث و لطر ر دم رهو ردهلنک ۱

 | هدندنع قا علها و یظعا ماما اما رول وا ترابع ندلطر ثلثهلبا لطر شبعاص هکردهروک هن رانعا نوتزاج و

 قفاوم رایعم عب نایلوا فلت كعاص هکیدید یدوادو» یهتنا رولوا ترابع ندلطر زکس هلفلوا لطریکیا
 ۱ عاصهدلعره ار زرد هلع یغیدل وا تبع وسم هل رج وا ه رک ترد هللا هک یکیا هنایم عب نامل وا ریفص و مظع

 ۱ هسلیا عضو هرب رب بویلجوآ همی و هعو د ترد بوردلوط ندرس هب یا مدا هه روا سد زفلو یوبن

  eهتشبا ) نی (



a ۱۲۱ روح 

 مص ادا هر ىلع عمص لاش ردنرابع ندنرشابمو مزع هلا هتاثو هقداص تع ع هصوصخ ر هکرد هنسانعم

 عع یظ لاش رول وا فص و ه وهآ نالوا یرویس كرها یراجوا كن رزون و هدننز و مظعم (مصلا)

 لر هصباو یک یسهبت هذننزو هجرحدم (ةععوصلا) و ردشوم هکهدننز و هبظعم (ةعمصمل ا نینرقلا لل وم یا

 ینرق ندقلزس وص طارفا هعصم و سرلا ةقق دم یا ةعموصم و ةععصم ةد را لاق رول وا فص و هدنرت شم رات وق
 رعص "نهیف تاقرلم شاطع یا تاععصم تارق و ةعمصم ةر لا روند هرفص شعاب هنر یر یرکوبو

 مهس لاق هلوا شفلءوطقشپاب بوشیروب هلغل وا .شفلصا یکلپ کروند هقوالوش هدننزو ع رفتم (عصتلا
 توم اتم یکی و ءب قلوا رسم هدقلنغراط هس کر (عایصثالا ) تعصنا هغو مدلانم هذذق تلتنا اذا میصتم

 لیحهدنن زو هجرحد (فعبنصل او رسا ی نعل یضم اذا هبضغ لجرا ا لاق ردهنسانعم كقك را

 ادن منا اذا نا e a ی قلوا ضبقم 0 بلط 2 نک کا

erیزاهنچ هکر وند ا لۈش لوق ىلع روند هکشا ولشاب كب کک لوي یشاب  

 ههنسن بروو رولوا نددادضا هلکغد هننالوا هتفو یرازو دوخاب هلوا كوي نلآو یرمو یراشاقو

 فرح یا عتنصم “یش لاقب روند ه هنسف شغلبرو دوب هدننز و جرحدم (عتنصلا) هنسانعم فرح روند |

 داص (عنصلا) روند هل ورب نیکسکو هجا شمقیچ هج هقشب ندنفرطرب كغاط هدننزو هجر ,ز (ةعدنصلا) |

 بابلانم اهبقاعینص هب عنص و اعنص افورعم هيلا عنص لاق ردهنسانعم كلشيا هلع كداص (عینصلا لو هلی |
 هتاداجو تاناوبح رد ص خا ندلعف ردعوضوم رکلشیا لزوک عنص هروک هنقیقح كحراش هلعف اذا ثلاثلا |

 هه لف و یدل وا بتم هناسحاو فورعم عنص هدلاثم نوچکنا ردهنفالخ كنوب لعف که تن زاوا بستم |

 ردهلصف یژکا هدنوب رولوا هنسانعم كمزود شياو قعاب شبا عنصو یدلوا بزم عینص لتر وص رییغت
 عینصاضعبو رونلوا ریبعت هلبا تخاس ندیناثو ندرک رادرکو راک ندل وا یانعم هدیسراف ردفدا رع هللا لع هدانعم وب |

 هنسانعم هنسح فی رت عنص و دنع هللا عینص و هللا عنص نسحاام لا و» یهتنا رونلوا لامعتسا ید هدنسح لعق |

 هلی وىحف هلداص (عنصلا) تنم“ یتحاهبلا نسحا اذا لوهحما ىلع ةيراخا تعنص لا رونلوا لامصعتسا ]
 (فعانصل ) هلع اذااعنص و اعنص "یشلا عنصلاق ردیفدا منتخاس هدیس راف هکر د هنسانعم كمز ود شيا وقم اب شا |
 هتفرح یا هتعانصی رهام وه لاق رونل وا ریبعت تامدا شیاو نلیصشبا هکرون د هعناص تفرح هدننزو هتک |

 دیقن یک یکر کها سزملا ةمنض و ا ىا ةا ل وقت روند هشدب هدیسراف روند هشیا هدننزو هرم ذعنصلا

 هعنص و عنص و هيلع مایقلا نسح یهو هسرف ةعنص داجا لاق ردترابع ند راتو تیامر هلهج و نسح بودا
 نسحا اذاةعنص و اعنص هسرفعنص لاق رد هنسانعم كلا تیاعرو رات هزوک بوفاب هج وبا هنآ رارولوا ردصم |

 فصو و هنسانعمكلشیا تالک یدنل وارکذ هکردردصم هدننزو ریما (عینصل)رددآ هبرق رب هدنع هعنصو هيلع مایقلا
 هقواو همت ب رج والجو روند هلآ هدر ورب نشخلوا رای و هیرت هه وخ بولیقاب هج وبا هکهنسانعم ع ونصمرول وا ۱

 هماعط وردیعس كنسرف یناطلا صیوحن ثعاب عینص و ب رح لبقص یا عینص مسو فیس لاش رونل وا قالطا
 هلباه زون د ځد هعینص رونل واقالطا همرکو ناسحا و فطل و ماعطلا ىا عینصلا انرضخا لوقت وتو 8

 | هنادیم بوشت هليس هی و هی رتو یناسحا كمدآر و هناسحایا هتعینص و هعینص رکشا لوقت رولکمیانص یعج |

 | هی رت نسسح (عینصتلا) هتج رخ و هدر و هتعنطصایا یتعینص و یعینص وه لوقت رونلوا قالطا ه هک شک |
 نسحا ىا مالا ىلع ةيرالا عنص لوقتو تنم“ ىت یتح اهيلا نسحا اذا ةيرا لا تعنص لاقي رد هنسانعم كما

 | جاتح ه هربف و لاا و هربثک ءایشا یرهی و هیرت نسح كنعسق ه راج بولوا لاد رشکت روز باب اهنسو اهل ۱

 هدنع بوقاب یکی کرکه ن اسد وب هل رسک كنهزمه (عانصالا) ردشملوا قفاوم هدنفرط لعاف ریثکت یانعم هلغلوا

 | دمدآرب و هنعس و هيلا نسحا یا مالا ىلع سرفلا عنصا لوقت ردهنسانعم كلبا ديقتو ماقها نسح هدنوصو |

 ردهنسانعك مت ى رک کر ؟مدآ نهذدنکو نادان و رخ ناما اذا لحرلا عنصا لا ردا عتسم هنسانعم كليا تن اما

 (نیدیلاعنص) ردیدآكعاطرب هدنراید یسهلسبق لس هلیعط كداص (عنص) مکحا و إعت اذا قرخالا عنصا لاق
 هدنتمنص هدنزو باصم(نیدیل عمو هی ژاوی (نیدیلاعینصالو هلنیتصف (نیدیلا منصالو هل سکه داص |

ا این قذاح یا (هعانص و امهعینص و اهمعنص و نیدیلا عنص لجر لاق روند هداتسا تسدهریچ قذاح |
 | دعنص



 ها رس
 | روئد هنسیسا كشنوک هدننزو باتک (عالصلا) اثیش تبنیال وا علص ناکم لاقب رونلوا قالطا هعضوم روب

 لجرلا علص لاقب ردهنسسانعم كليا نایب رذع و كليد رذع (عیلصتلا) اه رح یا سعشلا عالص ییقرحا لوقت

 ااغ تارتال تزر اذا هيا تعلص لاق رد هنسانعم قمتبچ هروهظ قرهیل وا قاربط هدنرزوا هیح ورذعا اذا

 عض واذا نالف علص لا ردهنسانعم كلا تجاح ءاضق هدلاح یغیدصاب هرب نج وآ یکیا بولیکا هسکر و
 لوق ىلع كعروک بولیریص ندقفا شنوک هدننز و لعفت ( علصتلا إل و (عالصنالا) ملسف ةط وسبم ةيوتسم هدب

 تدبکتوا تغرب اذا تعلصتو سما تعلصتا لاق ردهنسانعم قمقيچ ندنولب دوخاب كلك ها طسو

 هت والع عفلص لاق ردهنسانعم قمروا نوی هدننزو هجرحد (ةعفلصلا) مفلانم تجرخوا ءایلا طسو

 لاق ردهنسانعم قلوا سلفمو هقلح اذا هسآر عفلص لا ردهنسانعم كليا شارت شابو هقنع بزض اذا |
 لاقب ردهنسانعم كفلسس كبو ردفدارم هل انعمو هدننزو هعفلص هلفاق (تعقلصلا) سلفا اذا لجرا عفلص
 دنت وریلد و ددش یا عتنلص تونص لاق روند هسسدېدش هدننزو لدنعم (عتنلصلا) هددش اذا ه وص عتلص

 لاق روند هریاهتت و نا رتیکلنش و دب دش "یرج ضام یا عقنلص لحر لاق روند همدا ذفان و كلشيا بت و

 وه لاق روند هب هسک دوج وب مولعما یسلو تاذ هدنز و هعب وز (تعلصلا) لاح یا عقنلب عقنلص قدرط

 لاق ردهنسانعم قمر وق ندنکوک ییەنسنرب رول وا ردصم هعلص و هوا ال ووه فرعبالیا مات ن یلص

 ردهنسانعم كلا قرص یهنسنریو هقلح اذا هسأر عللص لاقب ردهنسانعم كلا شارتو هعلق اذا "یشلاملص
 كچوک هدننزو علصا (ممصالا) سلفا اذا نالف علص لاقب رد هنسانعم قلوا سلفمو هسلم ادا هعلص لاق
 عصا فیس روند هملق نیکسک و نذالا ريغصلا یا عمصأ سرف و لجر لاقب روند هناویح و ناسنا یلقالوق

 تكندوهعسو عضاولا فرشآی قزم یا ععصا لجر لاقروند همدآ نالوایرتم هعضاوم فرشا و عطاق یا
 | عصا بمک لا روندهموغو و هغویط نالواراومه و فیطل ورداسیا معصا لجر لاق روند همدآ ناریحو

 ۱ روهظ یشع هصکی هکروندهنابن لوشو اهفاطلیا بومکلا معص حامرو مماوق ساسالافلاق وتسمو فیطا یا

 | لضفا لوف یلع روند هنکلب قوا نوزومو فیطل و هجن وز وا و هلوا شمالا روهظ ندنغوصق زونه نکل بودا

 ظفش "کز یا ععصا بلق لاق روند هلکوک ر ادب و دق وتمو "کز ععصا ورد ناععص یعج روند هننال وارو
 یاساو طقم "یکز بلق یا ناععص اهل لاقت ردن رابع ندمزاح یآرهلبابلق انادوكر ز لیس هين هش (ناععصالا)

 (جید یال وبا هکم عصا : ىلع نب ا دیه نب بیرفن ۳ وا فا عصا دم زاح

 | ردش ؤم كععص اهدننز و ءارج (ءاعم حا ۱۶ هلبعص كفاق ردنیدنقلاوایسهننکر دروهشم یوغل و یوحم و یورعم|

 نالوا هعقشباب هشاببول وا فیطل و كچ وکو نذالاةریغصلا یا ءاعص ةأرما لاتروند ه یشید یلقالوق كچوک
 قص هدننیرب كندرکو سآر الا ةعضنم ةفيطل ةريفصیا ءاعمس نذا لاق روند هغالوق نایغلاص یک دانق ین
 | ندنفجعوط زونه نکل بونلبو لوق یلع هنابن نالوا هما وزود قلاو و هنسانعم هغلاسرون دهر نالکه وک

 شمالجا ی زونه دوخاب روند هنتوا یدک یراکدد یسب یسب كراقج وج ینعب هنتوا ی: شمالجآ یچچ

 یتالطا بومکلا ععص ہنی بالک هلیعض كداص رولک ععص یعج روند هنفجموطو هنفوصق كچچ هع
 هدننزو رهوج (عموصلا)لو هدننزو هرهوج (فعموصلا) رول وا هدرخ یرلکیمک قوپط هکردیتبم هتبسانموب
 هج رکر د هیعست ثعاب یتیدل وا صلو ىكى زل هبت روند هب هناحدح و نال واهاکتدابع صوصحت هباراصن ةناهر

 هن هرج نالوا یراهاکتدابع اقلطمهدعب شع ارار دا ان هحل وا صوصخهدلئا وا رول وا یکو هجا نکل بول وا هبق

۱ 

۱ 

 سذر و ردذوخأم ناتمام ر نوچ :دلیاناربط ك سکو كىروند هنشوق لش وط دعم وص ویدنل وا قالطا

 ءاج لاق ید ا صوصح هال هدفلس بول وا هک رويس هدنزرط یسهکس یولوم هکروند دد شک ناب یراکدد

 ةعم وص ر ونال لاقب راروق هدنزرط هبق هکر وند هنسهبت هلدیرت شمن وق رودم هدناقو سنرب یا ةعموص هسآرفو
 همأر ققداذادی لا عموص لا هنسانعمقعاب رهحنا یکیتسهب لد رترول واردصم هعموص واهتورذیا ةدژلا

 هنشاب یدک س هراشتساو ادتها هسکر هلنیتعف (مصصلا) هعج اذا "یشلا عموص لاق ردهنسانعم كمردکیر و

 تار ٹکر اذا عبارلا تابلانم اععص لج رلا عمص لا ردهنسانعم كلا كثلرس دوخ و قلبا ردوخ هنابلاباال

 قمروا هلا هنسنرب هدننزو عق(ععصلا)اطخا اذا همالکیف ععص لا ردهنسانعم كلعا اطخ هدزوسو ثزلکمربغ
 یعیدل وا فداصم ییهسک رو فیسلاب اذک و اه ه رض اذا ثلاثلا تابلانم اععص اصعلاب هععص لاق ردهنسانعم

 معصت (عیعصتا)مالکلب مهسبف میرم اذا موقلامعص لقب ردهنسنعم قموقآ ندنلوببوتوط هب یدرقال مذآ
 ) هکر د هنسانعم (

a 



e ۱۱روح ٩ 

 متا هار ظا و تناکاذا عقصا ریاط و سرف لات ردش وم ءاعقص روند هناویح نالوا قلقآ دن

 نادن و غیلب هدننز ورم( عقصلالرونل وا ریبعت هعصا یراص هکرونیدهشوق یرلکدید هن رافصعتصا و ضاییا |
 اتو او هتکس اعطق هدهلکت نیحو بول وا تام هناسل برض دوخای ر وند همکف ز زا وآ دنلب لوق ىلع روند همدآ
 لیا یا عقصم بیطخ لاقب روند هنأسل بحاص ندیا ماکت لسلسم و مس یک ناور بآ ریل راصحناو
 , رول و وا قالطا هشنوک هدننز و ءا رعص (ءاعتصلا) عتعتال و همالک یف هبلع خرال نموه وا توصلا یلاعلاوا

 “ رثدلا دوسا نبا لاق حراشلا لاق سا یا ءامقصلا تلاز لاقب نویهگیدلبا ترارح برض نیس كفاسا
 ءاضمرا و كقوف نم ءاعقصلا تناك اذا لاق ءارلا مسكو لادلا ضب را دشاام تباای را دش موب ین هبال
 (عافصلا ) بلا بابعضو ذشنیفءارلا و لالا تب رخ دشاام دا لق لاق دیدشرحا "نا تدرا لاق كتحت نم ۱

 یدنل وا ناپ من میام جرد کر ون :هثیش یراق هاب هنن ور كن هقان و هنس انعم عقرب رونیدهباقن هدننزو باتک

 راریک هم راشابن نالا نوح اظفحندغابیرلکدنروسو ندرت نيرا راتروع کروند هنس هراز هدنزرطهبقتلوشو

 هکر دب سا اف هنوکر و روندهب هنس ندرومدنالواهدرب یٌعج هنل وا عضو هقلح یرلکدد قولوص كنتأب وا تا

 هل ودناف وط هدنق و یرلکدرب ر و لود ادتا لنعسف همان هدنز و یک "یعفصلا ) روليصاب هن ران ول وط كنيس هود 2

 | تعم كسعش هدناتسبع هکرد رام ل وادا رم ردن رابع ندنق و یغیدنفوط بولک هنس هبت كعابب شنوک هکر وند

| 

 رون د یرفص هدعب یظبف 4۰ ۳ ۳ ا ردتف و یار ود هدنراجرب رو و لج ردمایا یعیدل وا تماسم بيرق هسا ۱

 ردبع wat جاتنلارخو و هلو !شلیادلوتهدمایا یغیدغای عیقص کروند هنل ود هود لوش "یعفصو 1

 (علصلا )"ی ىلع هل فلح اذا دب زل عفص لاق ردهنسانعم كلبا نم نیع هدننعص هنس رب نوجا هم , (عینصتلا)

 ندقلوا قیچا بویلوا لیقهدنسهممج یتعی هدنک وا كشاب رد هنیسانعم ا وازاط یشاب كمدآ رب , هلنیتصف | ۱

 دسافلحم یکید لیق هلسسیب وطرو یتدح كن هد رطالخا نعي رصاق و صقان لرعش “دام هدرب لوا ردترابع |

 ا ااا ییسیدن ہک غامد هه کو ندنغیدل وا ضرام فو و وا توقف لرعش تاماسم هلغلوا | ۱

 یبوطر توقف یکیدلیا بذدح ندعامدرس دساک هلکعش ود دیه اشا ندر یعیدل وا سام هننیدنک رس

 a ا ا س وس یشان ندنکیدطا همای عندو دربی نال وا قالم هنسییدنک نهب هب یرفو یشات ندتلقو ۱ ۱

 قلزاط هدنکوا كشابعلص و هسأر مدقمرعش ار٣ ناک اذا عبارلا بالا نماعلص لجرلا علص لاق ردا تشن

Eرچبا(علصالا)هملض عض وم یا هتعلص یلع هکص لاقب رد هعلص یدرفم ردتفلهد هلیعض لداص روند .رنالوا |  

 یننوم علص دسر یفناک اداعلصا لجر لار رد لیوت هدیسراف روند ه یثک نالوازاطکوا كنشاب هدنزو ۱

 رک ذیساک یکم لوص رونل وا قالب ومان شل والج علصاو هد رادار لک نامل و مس ی و

 قالبچنایل وا یرثا تابنالصا هدننز و ریما (عیلصلا) ردیعما كعض ومر دوخای كغاطرب هدننز و لفیص (علیص) ق

 هب ولمانقالرب شلرب و الجی دو هدننز و رهوج (علوصلا) تدن هیلعامیا عیلص لبج لا رول وا فص و هغاط / ۱
 کوین لب سامی رو واقالطاء رکذ هلیسهینب رفصم (ملیسالا) ول یاملوص و علصا نانسلاق روند | ۱

 روسده هنکماو ضر رازراب و قجایب ک یمایا لا هدننز وءارج (ءاعلصل ) رولوا قلا وب هدن زرط قدنف یشاب و هباینوی 1

 سانلا نب هکرول وا كم د هدام ورعا هلغل وا ط وبضم هلبعص كناخ هطخ مد رج ضصعب ةروهشم یا ءاعلص ةطخ لاق 0 ۲

 رد رق اه ال وا رهن ىترابعةىلاحلا ءارڪكلا یا ءاعلصل ای انل زا هدساسا و ردلقحو زاحم جدو ردکعد روهدم و عياش ۱

4 

| 

 ةيهادلا یا هاعاصلا هیاسا لا ندنفیدل وا یر قجهتوط و قج هشباب رونل وا قالطا هب هیهاد و تفآ دا

 (ماعنلا ءاعلص ]اف تاب ال ىا ءاعلص ةلمروا ضرا لاق رونل واقالطا هغلموق و هضرا قالبجنابلوا یاب ااصاوا ۱

 ردف ورعم ءاعلصلا مو هلغلوا هعف ور هدن آرد دآ عضوم ر هدنشب هثیغمهلبا هرقن هدن رايد نافطع د وخاي بالكون |

 روند ههدندش هد لوق لع هیر تروع نالوا فوشکموزرابو زد دآ عضوم هوای( ا ۱

 هلع و ادایز اعداد وتیا ی هل ¥ اعیلصلا تبکر نکلودوهشلاتدهشام ةي واعمل امنع هللا ىضر ةشئاءلوقەنمو

 هدشدحو اشارف نایفس یال نکت ۸ ةيعسو هک را رهاعللو شارفلل دلولا وهو ا فيدل فال
 كنايفس وا هکر دهبس نا دایز و رلیدلیا ناب هلا روز تداهش راضعب و ردکعد هدندش ةیهاد ءاعیلص ق

 كنم رابانج هدوس نینمولا ما لسا کرم ما هع و یدیشطا امدا دحیوا | هواعمو معز دلوتم ندنشارف
 EET (عالصلا) رددآ وص ر هدننزو هبریز (فیعیلصلا) ردلکد یشارف كنايفسوا ردیشارف یدلا و ۱

 نا واتبنم الصا هدننز ورکسعلصو ردهللاهیدرفم رونل واقالطا ه ايق نیچلایدب دش و ضیعهدننز و رکسدوخای || ۲



< ۱۱۸ Be 

 ققعاط هدننزو هزاز (ةعصعصلا ) ردمصاعص یعجج رد راج هد هلیعح كداص ردا اس کم رولو سالا

 قرف اذا هنم عصعص لا د رد هنسانعم قة روق بویلکلب ندهنسذرب و مهر اذا مولا عصعص لاش رد هنسانعم

 | عصعص لاق ردهنسانعم كمردچ هلنهد نچاص كشاب و هکرح اذا ياا خیمه ناب 10 كردو
 | نالوا لهسم اقلطم لوق ىلع رارونوق نوجما لاهسسا هکردیدآ تاب عوار هعصعص و ه ها ور اذا نهدلاب هر
 | ةلادبع نب نجرلا دبعو ردیردب كن هليبقرب ندنلئابق نزا وه هب واعم نب ةعصعص ردندیماسا هعصعص و روند هنابت

 هللا دبع هلبلق یتعما نیئدحم ضعب و ردیحش كن هنیبع نا و كکلام ماما ردندنیمپات هعصعص ینا ن نجرا دبع نا

 | عصاعص اوبهذ لاقب روند هسانقّرفتمو هدنک ارپ هفرطره (عصاعصلا رایدلیا دارا هدناونع نجرلا دبع نب
 رد ەنسانممقلغاطو لر اذا «یشلا عصعصت لاق رد هنسانعم قفلغرا هدننزو لزازت (عصعصتلا]) ةف رفتم ةدان ىا
 | قلواريقحو لیلذو نبج اذا لجرلا عصعصت لاقب ردهنسانعم قل وا ققروقو رفت اذا رعشلا عصعصت لا
 ۱ تعصعصت لاق ردهنسانعمقلربا بوب وق ندنرب یالآ ۱ ] مدکنح و عضخو “لذ اذا نالف عصعصت 5 لاق ردهنسانعم

 [ مهدابا یا رهدلا را 3 لاقت رول وا یدعتم هن سانعم ققعاط هلفرح ءاب و اهعقاوم نع تلاز اذا مهف وفص

 | ردهنسانعم قمر وا فر نم نو هو هاو هی ) كمدآرب هدننزو عفن (عفصلا) یهش و

 ۱ + ترضف هفک طس ناوهوااددشال هفک ع م هافق برضاذا ثلاثلا بابلا نم اعفص هعفص لاقت

 یراقدر وا هلس امم اد كسان ا < "یناعفصلا) وهدنزو نارکس (ناعفصلا) ردهدل وم تغلوب هدندنع

 وبا همت هکر د جم + عفصب ناک اذا "یناعفصمو ناعفص لجر لاقن ردیسهلوقم هرم دارم هکر وند هب هسک
 | تعواطو» ةبطاق رارحالا ىلع تبا اند ٭ طاریش "بل یذ دنع نت تسیل + اهععف اناند هللا ل رابال +ردعقاو هد هعطف

 | ىلع یا هتعفوص ىلع هبرض لاق روند هنس هت كنتوسکش اب هدننزو هعموص (ةعف وصلا ) * طاضو ناعفص لک
 | قمروا شاپ ۲ ا یر وا هکر و یر عسل ار دغو ندمت م هلفاقو لوق ى٤ ةيکلا و ةمامعلا لعا

 داف عاقصو هرعف لداص عیقص و عتص و هسأر یلعوا ه رض اذا ثلاثلا بابلا نم اععص هعقص لاق ردهنسانعم

 E ییزو E a EE KS SERE لاق EES هلص

 | قنغاط كرەروس ىكروب اا ههجو ىلع هم و اذا یکی راما عقص لا رد هنسانعم قلغاد هلغلغاد ین ا

 ا قاین رر اب ر عتاب اج اذا ةطرظب راجل ا عقص لاقن ردهنسانعم قمروص وا هلبا تل رظ

 لا ردهتسانعم قاس ناو مرکو ر دوخاب قماض ندلوب لوف لع تو هعرص اذاضرالا هب مقص
 ۱ oo رد هنسانعم قلاج مردلپ ی هسکرب و مرکلا ورینا قیرطلانع وا قیرطلانع لدعوا بهذ اذا لج را

 عفوص لاق ردهنسانعم قمروا هنشاب ر كمدآ رب یدو هدننز و هلق وح ( ةعق وصل ۱ ) ةمعاصلا هتقعص ىنعع ةعقاصلا

 | یراکج هیلبا هظفاحم ندنهدینی راقعب كران وتاخو روند ه هماع نالپراص دشاب ر هعقوصو هسأر ىلع ترضاذا االف

 ۱ ارور لاق رزناک | هدزلاروشب ورج هکر وت د هزلکیلد نالوا هدنسد درت ورود هتسهراب زب |

 ویا ةعقوص ف انعقو لوقت هلوا شل وا عفو ریثکبرض هدنآهکر وند ههاکتج لوشو هنبق ف یا دیژلا

 | هب هتعاعص (ةعقاصلا ) ردي ما یداور هدندرو یسهلبق هعیر (ةعقوصلا وذ) ریثک برض هبقف یذلا برملا

 |لجرا عقص لاق ردهنسانعم قمل وا كاله دوخاب دوخت هلغملاچ مردلي یدآرب هلنیتخ* (عتصلا ) رونلوا قالطا
 عقص لاق ردهنسانعم قل وا ضاب یسهروا یره كن هلوقم شوق و تآو قعص اذا عب ارلا بابلا نم اععص

 | اذا ةیکر لا تعفص لاش ردهنسانعم قلمی بولبرب وا هنا ییوق و ضیا و ناک اذا هربغو ریاطلاو سرفلا

  ههودنآ و من هکر وند هغلنغت وط نالوا یوتسم هناسنا هد هجرد قج هیلآ قولوص ندکلیسا كب عتصو تراهنا

 ۱ | قالطا هب هسک باذک (عقاصلا) A سفنلاب ذخأي ٤ هبنش یا E یذخا لوقت ردتلاحرب هیبش

 Am (عيقصلا) ب تاذک اب دک یا اچ ترعلا لوقت انو ادد وخ ام ندنر كنهروک ذم*یتاعمرونلوا

 نو ها اور ردج وا سیرآ شا هراس روند هر موز عیقص و یدنل وارکذ

 ۱ الارق هلغعاب وغارق ی م هل رسک كن هزم EE Ob لوهحایبع ضرالا تععص لاق

 متسا لا طبق نا یلش و وغا ربق هر و تععص عم لوهحا ىلع ضرالا تعفصا لاق ردهنسانعم قلا

 [ (عنصلا) عیقصلا ین لخد اذآ لجرلا عقضا لاقب ردن :سانعم كمريك 4 وغارب ناغاب و اماصا اذا ضرالا عیقصلا
 ۱ هلع ءاداص (ةعقصلا ةبحانلا یا هلثم ما اذک فام لا رديعج عافصا ردهنسانعم هبحات هلص اداص

 | ڭنىسەب ردفص و (عتصالا) روند دغلق | نالوا هدنسهن روا یسهب كناویح یسهلوقم شوقو ی ضوب

e) 

۱ 
۱ 

| 
1۱ 



 a ۱۱۷ قفس ا

 یسهلوقم ادوسو غلب یبس كنو زلتاعنم امامت نکل ردنا عنم ندتکر حو "سحیعی ندنلاعفا ی هیسفن ءاضع اروئل وا ۱

 دوشو دوعص هاصعایا رحم نالوا اضعا ل "رو هخابمد نوطب ضمب هل شک طا لب ا كن باغ اما

 هلغلوا عنام هنسیعببط كل ولس هبهروک ذم باصعاو هغامد نوطب كحور رد هتس نالوا ضراع ندنسءرخا ندا ||
 لا رد هنسانعم ریظف و لثم ت ى كداص عرصو ردبا ثدحت هروب نم تلاح ندنغيدلؤا سم ءاضعا

 هنم عرص لاق رولک ع ورص و یک سلفا رولک عرصا یعجج ردهنسانعم هن وکو عون و نف و لثمیا عرص هلام
 یا نیع رص مکر لاق دنمو تان ول ود یا نیعرفض ون وج لاقن رد هن انعم نولو كنرو هنم برضو نف یا

 هدننزو دعقم ( عرصلا  هّواذح یا اذک ع رص وه لاق رد هنسانعم لباقمو جاع و لاح ىلا لاح نم نولقتش

 هلتبسانم وب عرصم بنج لکل لاق روند هعضومقج هلاج هر بوقی رولوا ناکم ےساو یدنل وارکذ هکر د ردصم |
 ردهنسانعم قلاچ هرو قفلاچ هر هنوکرب ردعون ءانب هلررسک لداص (ةعرمصلاإ) رونل وا قالطا عرمصم هلتقم |

 هدقمروتوا هرزوا تآهکردوب یلصا : رلاینعع اب یورو + دعرصلا نسح نمریخ هلاسقم الا ءوس» للا ۱

 ندهسک نالوا تباصم بوشود هسز دست ود بودا | هظفاحم هقدلوا د یک نایلوا یتراهم ق

NRكندا لع هلررط ناسحاو دشر ارز رونلوا داربا هدضرعم كلنا داشرا  

 ûe) رصلا) ردب تم باوئورجا یخ د هدنساطخ كدېتح هکهتنردلضفا ندنتناصا كندا لع هلثاساو ق ورخ یماطخ ||

 لجر لاش رونل واریبعت مدآ نیقصاب هک هلوا رقب بوصاب و کک کر همدا لو رر

 (ضعایصلا )ودر و تکی (عیرصلا) و هدننزو هزم" (فعمصلا) ارثكس انلا هعرصب ناكاذا ةع مص |

 عرمصی ناکاذا ةعارصو عیرص و 2 ةع رص لجر لاق هل وا رقب بوصای یسکر ه هکر وند هل اول هدننزو همالع | ۷

 یاغآ و ی 5 ین سن مو یک سا روند هب هسکشفلاچ هرب و شل هدنن زوریما (عبرصلا) ساثلا
 هد ه یچماق نالوا هم" روو روند هننال وا شع روق هنر قم ندزلسکی ان لوق ىلع روند هاب شمالن و

 وند ھل اد جاغآلوشو رهشلآ یلم هدوع فج یذلا وا “یش هنم تحب ۸ یا عب درص طوس و سوق لات روند |
 بوب ,منکپ نفلوا هد رور هدهکلوک ORE Em هوا یزو بولنکا هرب یک کرک

 روبص (عورصلا) هلنيتمص رواکع رص یعج ر اردا ذاخنا لاوسم ندنآ هلوا یوبشوخو قشموب ندرالاد راس ۰
 ربثکلا یا عورص وهلا هدننز و بتکر ولکع رص یعجج روند هب یصشروک نانوط شروکق وچ هلسان هدننز و
 ةلاح یا ةعرص لكى لع هلعف لاق ردلعتسم هنسانعم تلاحو ردهرم ءان هلبعف لداص (ةءرصلا) عارصلا |

 رخآ بولک 4 وص یکو لب درا یشان ن چ ڑک هکر وند هرلهود لولب یکیا هژیس هی شو یصف هلداص (ناعرصلا)

 رونلوا قالطا هراهن و لبلو یرخالا ردصت نبح امهادحا درت نامرنصیا لب الا نم نام رص هل لاس هلوا ردیک کوب ] 9

 هیت لوقت ردنامز ردق ه ورغ ندراهن فصن یر و ردق هراهن فصن ندحابصیرب هکردکعد عرص یکیا لوقیلع | 3
 لوقت هنمو ردلمعتسم هنسانعم تلاحو لثم هل رسک كداص (عرصلا) "یشعلاو ةادغلا اهوا | راهنو البلیا نیعرمص ]

 هدنلاحیفنق ندنرتلاح تبرخ و زوف یص وصخ كنالف عی هرم یلا نیت مل یا ہما یعرص یا یلع وهیردا ام ۱ ۱

 یا ناعرص امه لاش روند ه یجنروک و  رولک عورص یعجج روند هنتاقر كا عرس و مرویم هلي نغیدل وا
 ردهنسانعم قعشتوط قویترین رو لاعتقا te رطصالا) و هدننز و لعافم (ةعراصملا) ناعرطصم و نامراصم |

 یب عارصنب سیقوا ردندیماسا هدنز و دادش (عارصر) هبحاص عرصي امهنا اطلاع اذا امرطصا و اع راص لاق ||

 | بوب راچ ینانلوب هدن هد هک[ هک اب وکروند هن دانق وړق هدننز و بارح (عارصملا)) ردهسکرب ندنتعاجب لی

 , عارص م ردنرابع ندن وزج یکيا لقشم ی هیفاقیکیا كتيب ن ناعارصمهدرعش و روند ناعارصم هدنس هشت رالچ هر |

 هرز وا دحام فلؤم * روند عارصم هنن رپ ره ردنشغل وا قالطا هلدتهج یعیدل وا رعش 2 لخدم دوخاب هییشت هاب

 لوخد نداروا هلغلوا یلخدم ر هدنربهنر وا بولوا ولابقهدیسیکیا هکر وند ه وبق یکیا ناعارصمو ردشلبا فی رعت

 وف (عیربصتلا ) رول وا یموپف كچ وک ةدنسهزوا هکر دیسوبق یارس وی ولدانق یکیا دارمراردا حورخو | |

 بابلاو رعشلا عرص لا رد هنسانعم كلبا هیفات مه یکی ونثم یم قمت ولعارصم یکیا یرعشو ولدانق یا

 هلفاق (فعفسصلا 2 اددش هع رص یتعع هعرص لاق ردهنسانعم قلاج بوق كب ۱ هرب و نیعارصم اذ هلعج اا

 تكنايص هر كداص ایل ا هعبصاعق رص لاقت رد هنسانعم ققادزچ قف هدننزو هجبرحد | ۱

 ۱ لب هدنزوړنم 6ملنصلا) روند هنجوا نیش نسب نان
antوق عورب و ردهتسسانم یر یقه تر همی (عسعصلا) غيلب ج  iاكن كن  

EE RR درو 60 کا ام و 0 APE E ET ستم 

 0( * ی *



1۱٩ F>و  

 ۱ | «ءدص لاقب ا قمرات هلیهج و قمالربآ دوخاب قمراب یکیا ندنسب راب ی هنسلرب لوق ىلع قمراب افلطم

 | وتو دصف نوجا یعبط مرک همدا ربو قرف مو هعس وآ نیفصذ هعسوا همس هعش ادا تاللا بابلانم اان

 | نهنسنر و همرکل هدصق اذا انالف عدص لاق ردا لوخد هجا بوراب ییمرک هک ایوک ردلمعتسم هنسانعم كلیا |

 ۱ ۱ راهج 4 : ماکت اذا قاب عدص لاق ردالاخدایزوس لوا بوراب یس ات هنابم ا وکر دهنسانعم كلیوس ها

 | هعصوم 4 باصا اذا صالاب منم لاق ردلهعتسیم دام كمردتا تباصا هنعف وم هج هراکشآ ی دا ر و

 | رم تام رهظا وا نآر قلب رهجآ هنموا دیح وتاب مهتعاج هقش یا 4 موناع عدضا لامت لوقو 4 تا

 | ردهنسانعم لیوحتو فرص عدص و لطابلاو قحا نیب هب قرفا وا مو ام دصقا وا ممالاب لصفاو "قلاب مکحاوا

 هنسانعم كما نابای عطقو هفرص اذا هنع انالف عدص لا ردا فرص هتعر هلا قش یتسههجو ۳ وک

 لاش رونلوا قالطا هتعاج رب ندسان هلبرسک كد اص ( عدصلا  اهعطق اذا ةالفلا عدص لاش ردلمعتس
 | (فعدصلا نيتقش نیتفش یا نیعدص هعدص لاق روند هب هچ راب لز ندنسنر و ةعاج یا سانلانم عدص.

 | ةعدص لوقت واهتم ةمرص ىا لبالانم ةعدص یناطعا لوقت وون کام ندنسا ر وس نوبق دوخا هود اه

 | هنم فصنلا یا بوثلانم ةعدص لاش روند هنسهجراب مراب كن هنن شلراب یکیاو اهنم ق رف یا لا ن ۷

 ؟روننرا قالطا e عیدص و ردفدا رم هدانعم یکیا هلا علص هدننز و ریما (عیدصلار) نیفسذ قوقشلا

 )سام هو یکساو چ یاب ددصل علط لاق یدنل وا قالطا نوچهمیدراب قل دوخاب تولب راب ندتلف

 | ددعدص یعجج O E BEANE شلل وا هچراب یکیا و رونلوا قالطا هدعقر یکی

 | هرکصندقدغاص هکر وند هدوس شلخاص هزات لوشو ردقلیا رارکت یریخا یانعموبشا فلم + هدنزو بت ۱

 | غاطو با وذلا هتلعف درف عضو بیلح یا عیدص نیل لا هلوا شوط شی یزوب بو وغو هلفطوق هدر

 | ردهنسانعم قلا عو مم روند هصخ نال وا هنایمین عب كجوک هن و لويه یتقلخو هی و روند هنج ک ك نسا

 ندەقوچ یلفوع كى اضعب و رونل وا ریبعت یکلموک هرز رولیک ندنتلا هرز هدنرلن وک نھ رد هو لوشو

 e لاق ردات ةا قلناشب ر و قره یی كل هعدص لاصق ( الا لاب اذا

 هردو هل وص لسو هعاط نالوا ¢ هضرا هح و یدازوا نوزوا (عداصلا ) قّرفت یا یوهلا و یًرلایف

 | هلذیسانمو الوط ضرالاق بهاذ یا عداص داوو ليسو لبج لاق ردشمراب ی ییزو ر هکان وکرونل وا ق

 | ضرا هدننزو دعقم ردعج ندنظفل عدصم هر كوم (عداصلا) رونل وا قالطا قداص تاک هندناح قرمشم

 ! كنوب هنسانعم صقاشم رول وا قالطا هن ران رمت قواو رونلوا قالطا رب عالمو لهسس نالوا هد هظیلغ

 | عماوس هم لک کب وکر ونل وا قالطا دم دآ حیف و غیلب كس هدننز و ربنم عدصم و هدننز و رم ردعدصم یدرفمآ

 | كنءهود و كکشا و كنوهآ و كنسي غاط هلنیتمف (عدصلا ) غیلب یا عدصم بیطخ لاق ردا ف نولو

 یتعیروش دهننال وا والاح هت روا كئي رهلوق لع رد هد هلینوکستللاد روند روا اناوت ویتوققرهلوا چک

 | لاق روند هنساپرومد عدص وهل وا هجوق هنو جنکهندوخابهلواریصق هلو لب وطه دوخاب هل واریغص هن و ےظعهن راز

 لاق ردا قش قش یشاب هکاب و ۳ روت وا سد غآ شاب هدنز و باغ (عادصلا اصلا یا عدصلا د ددعا ىلع الع

Nهاصااذا نشم لجرلا عدص لاق ردهنسانعم قغ غا, شاب(عینصتلا) ا عجو یا عادص  | 
 ارددا | یف كن هم ذح ن ریهز هدم و و تخم (عدصلا ر ع ودصم وهف ینھک عدص رعشلا ف رود عادصلا

 | قّرف د اذا موقلا عدصت لاق ردلیعتسم هن سانعم قل وا «هدن کار هدننزو لغفت (عدصتلا) ردبعسا .عضومریوا

 | نوعدصت هلصا لادلا و داصلا دب دش , چ نوعدصي ذمو یلاعت هللا لاق عین هلصا ردا لثم عدصا لاو

 ۱ ردن رابع بو ا دیدات و باغ دارا هجو هل رهدنا رارف یک ضرالا عدصت و تغدا و * اداص ءابلا تلق

 | *یشلا عذدصت لاق ردهنساانعم قمالتچ بولیراب هنسنرب و | راف اهیف بیت اذا نالف ضرالا تعدصت لاق

 | ءاداص (عرصلا ) قشن نا اذا ؛یثلا عدمنا لاق ردهنس انعم قمالتح بولی راب یدو (عادصنالا) "قشنا اذا

 | تلانلا بابلان نماعرصم و رب ملایر دانا ماي هدن ز ودعقم (عرصلازو هلب سمک و یا

 | هدنل وا عارصم هکردهنسانعم قلق ولهبفاق یکیا ینعی ولع ارصم یکیا ین كرعشو ضرالا ىلع هحرط اذا

 | یلق ولدانق یکیا عب ولعارصم یکیا یوق ثلذک یکی تایا یونثم ردترابع ندکللا تیاعر ه هیفاق یخد

 | ریبعت قراتوت هدیکرت هکر ددا تلعرب سص و نیعارصم اذ هلعج اذا بابلا و رعشلا عرص لاب ردهنسانعم

 (رونلوا )
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 سنا هلناوسن ماد رنک كنيش ( عیشلا )ل ردندنس هعیش لر وصنم رددوا شا روم روصنم نب دم ردکمد |

 ها داصلا لصف ]2> "نهطلاح و " نهعیشل یا ءا عیش وه لاش روند هراکداب نالوا هرز وا تطلاخحم وا 0

 ردث ومو و رديت اور یوغللا عارکی عوج كرانو روند هغمرب نال وا هدقایا و هدلا ردتغل یحتن وا هکهدننز و ع وبسا

 رددآ كغاطرب هدن راد دم هدننز و N (عبصالا) رد عیاصا ثكعوبصاو عباصا یعج رول وا ۱۳ ضیا

 غمر شاب كنغابان 71 رب ردندش رم هکر دسسقل "ین وادعلا ث رح ن ناثرحنالوا بیطخ و عاش وریکح عیصالاوذ#

 عیصالاوذو ردندارعش یبلفتل بادب نا عبصالا وذ و یدل وا بقلم نوچکیدلیا عطق هلغغ وص نالی
 رد ر ا یا رھا عال یب نا ندلا یکزو ردندنحادم لدزب نب دیلو هکرد ص اشرب هقشب ندن رخأتم
 - قلا عباصالا وذو ردشلنا الما یتسهددع راعشا ندموقرم "یطایمدلا نمؤملا دبع نیدلا فرش ظف اح
 ہک روتسوکه لقمر هکر ونلوا قالطا هاش وا لزوک نالوا مد دنن ر عیصاو ردنداعصا "ها وا "یعازلنا وا

 اهنسط عبصالاب اهبلا راشي یتعی نسح را یا عبصا هتیشام یلع لاق هلیس هقالع تسیس دوخاب تلآ هلوا ازم

 ەدە داب (عبصالا تا ذرا ردندنرلان سرف ولم هکر دعظ ءان ر بیرق ه هف وکه دنن زو ناتک (ناقخ عبط ا اهن و

 هس مهدنا هلیلا رونلوا قالطا ه هسک ناخ كب هر رسک ن همم نيغ و یعط كيم (عبصالا لفم) یر قلایقر |

 هلی كنات و كناف ( تاسفلا عباصا شان عیصالا لغم وه لاش ردناخ ی هغمرب کردیا هلیفمزپ

 رارروتک یتیوص رطقم ندماش رار دین وا كسم و یتاتسب لفنرق هکرونل وا قالطا هتب وبشوخی راکدد كت
 را رد نکسلپ راباشع هنعون نالوا هدمور رونلوا "نظ ییوص لفنرق هنیعب رل ردا ریبعت ییوص لفنرق |

 هدنلکشدیلپ کردم وز وا هنوکر ب (یراذعلا عباصالر نکا روس یتعیناحن روسلا حاقف )سف ره عباصا)
 لداص رفص عباصا ]رل رداریبعت یغم رب نیلکو یمزوا قمر هديك, ر رردا هییشت قیرلقمرپ ل رریفهزات رول وا نوز وا | 1

 هلت وطر و هدنلکشقمرب شب و ردقلافطا هنفکر رب دین اع سد رول وا هیبش هنسایالا هکر دیکوکت ابر هلیعک م
 نادنکد زا رديتر رادقم قمر هیبش وجا (نوخمیاضا ) ودا هم وع“ و نونج ردات ولغ ۲

 هلتلوهس و فیفخ یسالعا رولوا عون چوا راربد ځد جارفنا كاسما اکا ردندنعاونا رجو و رونلوا بلج |
 (غباصالا تاذر) رد رجم هدکمردشتب بودل وکوا امیرس یتاحارج ردرانلوا طولخ هدنرزوا و وا

 ak هم كلبا تراشا هنف رط كن اھل غم ر هدلاح یکیدلپ | تبیغ و لصفیدآرب هدننز و عبط (عبصلا ) ردعضو مر | ۱

 كلبا تلالد هلتراشا یعدآ رب ۵ هسکرر و اباتفم هعبصاب هوح راشا اذا ثلاثلا بابلانم اعیص هیلع و هب عبص لاق

 نوچا قققآ هباق رخآ یی وص نالوا هدنجما كاقرب و ةراشالاب هيلع "لداذا نالف ىلع انالف عبص لاق ردهنسانعم |
 رخءانایفام هیلعلاسیتح هیلع هعبصا عضو اذا ءانالا عبص لا ردهنسانعم قموق هنرزوا كاقرخآ لوا یتفمرپ "

 ةجاحدلا عیص لاقب ردهنسانعم قلتو یتنراق هلقمرپ نوجا كل ردیقو ردیمرا و یسهطروع هدنن راق كغ واط و |

 ردلیعتسم هنسسانعم رک كلبا رک نو هلح رم هعیصمو عبص و الما ضیا اهدا عب یتح هعبص ااهبف لخدا اذا | /

 ناطیشلا هعیص ناطلسلا هالو نم هنمو ردنا توخ و رک یخدل وا یکناطیش هلفمالقمرپ ناطیش کای وک | :

 ل داص ( عتصلالریکتمیا ع ویصملجر لاق رول وا شمالقمرب ناشر ونی همدآرکتمو نییدوخ ( عوبصاا)

 هغلشوخ نالوا هدنسار وا لوق یلع روند هنتلاح قلجاف رو و كلکی نالواهدنشاب كنشوقء ود هلرحف كن هیقوف یا و

 روند هنکشا نابو "یوق یا عتص"باش لاق روند هولناق یلد دنم روزو ئوق ختو روت هتفاطلو | ۱
 لعفت ( عتصتلا إل هعرص اذا ثلاثلا بابلانم اعتص هعتص لاقي ردهنسانعم قمقیت هرب هدننز و عدص (متصلا) | 1

 دوخاب كلک هجاهنت قرهبلوا درن ا ل زق سواد یدک هنوز را ندنرحوددرت هدص وصخ ر هدننز و | ۱ ۱

 ءاح و سالاق ددرت اذا لجرلا ست 3 لاق وا ا یسهط) وا قابا اقلطم د وخاب كك قرهلوا نایرع

 هکشا ولشاب ڭجوكە هدنن ز وذفنق ( مفصل ا) یرخ اداعو 27 هرم بنیا ناب رع ءاح وا هعم "ی ۶ شال هدح و ءاح وا بھذو | ۲

 طئاحو هچرصو نوطوا هدننزو عدر کم ) یلاعت هللا ءاشنا رونلوا رکذ ابرق یسهدام ینزو روند ٠
 هکولبرب ندهتسفر و یدو حج دوو ق لاق روند هغالتچ و هغیراب نالوا هد هنس ولت الص یمهلوقم

 هژنیتصف هدن وب ر قوا دمدآ سا فیفخ و رد هيم ها ردصمران و و ةقرف یا هنم عدص لاق رونل وا یالطا ْ

 ەر زواجنا و یش کرک کاپ خیا قفتمو عقم و رونلوا قالطا هنابن ناقيچ نرو

 هکر د ردصم عدص و هيلع علضو ہیلعلع و مهلاش اک ةوادعلابنوعفج یا دحا و عدص معيلع سانلا لاق ردعستنم

 سگ داصلا لصف ]و
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 هن راصنا و عاناقفتم قحەل وایت وق رادم كن هسکرب ےل رک ك نبش (هعیشلا) ردیعما عض وم ر ه دن : هدن زو ناصر

 نوچغيدل و ترهش و مان بول وا یوم هلبا هزوک ذم اط هسک لواهراصنا و هعابنا یا هتعیش مه لاق روند

 هل و د رفم كنظفل هعيش وبشاو رونلوا قالطا هب یاسا ةقرفرب لقتسم هنشاب هعشذ هعيش و ردشع وا قالطا

 ا نا دنانو كن رترضج ههجو قلم رک ی ضت لا لع ماما: روک ذم ظفل هدع) ردرار ىنۇمو ر رک ذمو یعجو

 تنع ود شو نیت ی داو صاخ مسا هرانآ یتح تونل وا قالطا هبلعلا قي رطب هرانل وا نابرهم و تح

 رنا تفسا لوقت ردهننسانعم كليا شافو عیاش ین ےس هل وقم زارسا و ربخ هل سسک كنز (ةعاشالاو هدشسز و

 اعات و ابحاص کل هلعج ینعب مکعبت یا مالسلاب هللا مکعاشا لاق ردهنسانعم قم عباتو هترهظا و هتعذا ادا

 هد ورايا هب هود ننل وریک و اق رفتم هتمر ادا اهلوب ةقانلا تعاشا لاق ردهنسانعم كم هشیا قرهجاص یلو هقان و

 اذا اهامد و ۳ حاص یا ام تاھا اذا لیالاب ءاشا لاشه ردهننسانعم قمرقبح نوڪ ا قلوا یحم ه ور وس

 هتعطق وه تمر اذا اهل و هقانلا تعاشا لاق ردةنسانعم لمسک بود رشف ندر ییلو هفان و امضعب اا

 هب هسک د وقح لوشو روند اق شل ردل وط ردل وعفم ےسا ندعس نالوا هنسانعم قمردل وط هدنن زو عسب (عیشلاژ

 رونل وا قالطاه هج وز (ذعاشلا) امول ءولمدوقحیا عیشم لج ر لاق هلوا ولم هلتساسخ و مؤل هکرونل وا قالطا
 | بولیاب هد سان و هتج وز یا هتعاش یه لاق ردهعیاش یلصا نوهکیدایا تعباسم ییعب تعیاشم هنج وز

 1 ج وتفم ینیشاضمب و هدنز و باتک (عایشل  )ةرمشتنمیا ةعاش رابخا لا رول وافص و هدا وح و رابخا نال واشاف

 لوق یلعرونل واریبعتلاوفهکرونل واقالطا هنکد ودنابوج و روند هن رل هدرخ نوط وا كجهرب دنل ولع شت رول وا

 ردیعمج كنسعاد هکر دهنسانعم ةامد عایش و هوص وا هرام زعم یا عایشلاب عغلا یعارلا مانا لا زود دن زا وآ كنآ

 ردیعج كعاش نالوا لعاف ما ندعس نال وا اه قمرفبح ءو عايش هداروب 3 هب یګ ضاح

 | ءاعیش مه لاق روند هرکسع و تعاجج نالوا راصنا و ناوعا یتعی هعیش هرخآ اسهدحا هدننز و ءاهقف (عاعیشلا)

 ] هکردهنتسانعم هعا تشم هعیش و رد هعیش یتنوم هدننزو سیک ردعچب ندنظفل عیشو و e یجداو "لک یا |

 [ تلبا و قوع هلراتروع هدشزو هسنکم (ةعيشملا)ل ةعاشم ىا مهند ةعیش رادلا لا رد هموسقم ربغ صح

 ۰ lh مارض و دوقو روندهنعر وطنوط وا هدننز ور وص (عوشلا )ل رون ده اق یس هلو تم هغق و تیس یراق د وف

 یرلکچچ و رول وا العا و فاص تیاغب لاب یفیدای ندن آ رالت وا یی رآ لاب هکر درج عونرر هدننزو هرم (ذعیشلا)

 | نالوا زنا رارسا دا سو هدننز وعایذم(عایشنا) راردا عضو هنفلارا باوثا هلغل وا وبشوخ كم
 عیش لاقت رد هن سانعم قمرقبح ه هود نالیرب ,آ ند روس gi ) عایذم یا عایشم لحر لاش روند همدآ

 ۱ دفلب و هعد وب هعم حرخ اذا لر مد رد هنسانعم كف یردنوک یمدآ ندیک هتم رب وام ءاشا اذا لبالاب

 ۰ ةت هدعب ماص اذا ناضمر رهشعیش لاش ردلمعتسم هنسانعم قم وطلا وش تس هدنبقع ناضمر رهش و هلم

 كم ردنلکرو هلکمرب و تّوف بلق همدآرب و هقرحا اذا رانلاپ هعیش لاق ردهنسانعمققای هلشنآ یه هنسنرب و مایا
 عاربلایف 2 اذا یعارلا عیش لاق رد هنسانعم قلاح لاوق نادوج و هآرح و هعکش اذا االف 2 ش لاق رد هنسانعم

 ۱ AT را من لا رد هنسانعم قم راقروط هدرخ دنا نوجا كم دن ولع و
 هلبلق توق نالوا لصاح هلی را ه رحم نا ول ايا هللا هسک نار هک اب وک رونید هرداه و ریلد هدننز و یظعم

 بطعم (ذعیشلا ) لوح یا عیشم لجر لاق روند همدآ ن هایش یا عیشم لجر لا ردشفل وا عیصشت
 هل وا جاتحم هبهسک ردا قوس هلرلل وا رولاق هد وریک ندب روس ندنرلقل : وب ز و تکنو او و لوف هرز
 یییروس هکابوک هبرلوا رولاقهد وریکی دی روسندنفلن وز هکروند ه یکی و هنویق لو هدشن ز وه دح (فعیشلا )
 دن اور یکیا سپ اهسسکو ءایلا حت۶ ¥ "یاضالا ین ةعشملا نع مالسلا هیلع ینلایهن ثیدحا هنم وهلوا ردا قوس

 كليا قلتسود هلبا هکر نویس و یهنم ندقلوا لوزهم و نو ز ینوبق نابرقهدهر وک
 رد هنننانعف قاب بورفیح نوجا قل وا قح *ه یروس یهود شلاق هد وریک وءالا واذا هعیاش ش لات رد هنسانعم

 رها ىلع هعبت اذا: هعیاش لا رد ةتسمانعم قمل وا عبا هد هدام رب همدآ رپ و اهاعد و حاص اذا لبالاب عیاش لا
 تال هعيش هدنز و لعف (میشتار) اتحال یا مھل 5 راص لاش رد هنسانعم قحال هدننز و عباتم (عياشلا)

 یعط كريم (ناماتشملا إل و ( ناعياشنملا) ةعيشلا یوعد ىعدا اذا لجرا عیشت لاق رد هنسانعم كلتا اعدا

 اب لاق ردرا هسک یکیا نالوا كىرشو طیلخ هرز وا قمل وا موسقمریغ یتعب عاشم یراهصح هدر رپ هل ردیف هبش و
 بوسنم ه هعیش هل رسک كنيش ( "یعبشلا ) عاشلا هجو ىلع عب ناکیرش یاراد یف ناعاتشم و ناعیاشتم
 ۱ ا ا لا

 ( ردکعد )

 کے ا شنود نیمار قم ےک ی دس سعود ج ب تان یه تخت



a ٩۱۳ B= 

 | ةربغ لاش هنعو زادیش وم كعنشا هدننزو ءارج (ءاعنشلا) روند هکلنکر چ كم ردسا هدننزو هفرخ (ةعنلا)
 یسهلوقم هقرخ هدننزو عنم (عنشلا) ةطرفم طبق یا ءاعنش  eeكليا ناغط راط یک ق وج

 رددنسانعم كا دع ج یهنسنر و شفت 7 یتح اهتعش اذا ثلاثلا بابلانم اعنش ةقرفنا عنش لاقب ردهنسانعم

 هعنش لاق ردهنسانعم كمع یاوسرو هقس اذا هعنش لا ردهنسانعم كکوس و هههتسا اذا االف عنش لاق

 كنيش (عنشلا) حق یا عونش هترطفیف لاش  رددنسمانعم ق تالنک رج هدننز و دوعق (عونشلا) رعضف اذآ

 (عونشنا) هعنشتما اذا عیار ا بابلا نم اعنش هعنشا مما یأر لاقب رد هنسسانعم لیسنکر چ كم یی هنسنرب هلیض
 عنعنش لجر لاه روند همدا زسقشفاب اب زان یتقلخ هدننز و لج رفس ( عنعنشلا) رد هن سانعم روهشمو یاوسر
 تعرس اذا ةقانلا تعنشا لاق ردهنسانعم كم روب هلتعرس هلسسک كنهزمه (عانشالا 2 قلا برطضلا یا

 اهبقت هصق نعي ةعانشلا هيلع زكا ذا انالف عنش لاق رد هنسسانعم كلعا حبقت قوچ كم یمدآ رب (مینشتلا)
 | زی ا دهح و دح بوته تسج هم روب و رشاذا لجرا عنش لا ایوان باشیم روت تونغص و

 عنشت لاقب ردفدارم هدریخا یانعم هلبا عینشت هدنتزو لعفت ( عنشتلا )ریسلا یف دج و شنا اذا/ريعبلا منش لاقي
 كع 4 1و لاسملل بهت اذا نالف منش لاق ردهنسانعم قا وا هدامآ و رضاح لاق وا كنح و حنش یع رها

  ۹موقر و هسبل اذا حالسلا عنشت لاق رد هنسانعم قفلحالسو هالعو هبکر اذا سرفلا عنشت لا ردهنساثعم

 اذا بوثلا عنشت لاقي رد هنسسانعم قمت رب سابل واهثب اذا ةراغلا منشت لاقب ردهنسانعم قءهرداچ نوش هرزوا
 ِ رار د یافا نوقروس هدیکرت ردندن راصشا هترب وب ردیعما كن رم لوق ىلع نابرصت هلیعض كنيش (عوشلا ) رفت

 | تونلترس نکی نکس یرالیق كنشاب كمدارب هدننز و عون (عوشلا) روند نابلا نهد هنغاب و نابلا بح هنشع
. 

 كوش هلاک a ہش رشتا یا ناعسا اذا سمانا بابلانم اعوش هسأر عوش لاق ردهنسانعم كمرپ روا

 ردهنسانعم عوش هرز وا سابق هلنیتتف (عوشلا) ردقلوا هلنیتهف ندعبار باب نال وا سابق روداو ورعوا ووا
 هسایقو ندنفیدل وا صوصخت 4 هیعسط لاعفا عبار باب ناعشا اذا عیارلا بابلا نم اموش سنا عوش لاق |
 (موشالا) ضیا هدخدحا ن ناکاذا سرفلا عوشلاقب رهنما قا وا شاپ یغاکیر كنآ عوشو ردشل وا"

 هلی انیش رد عوش یعج و ءافوش نوت اوا مروا رک نکی بونلترس یرالبق كنشاب هکر وند همدآ لوش
 روند هنلآ كحءرچل وا قاحوا هدشز و با رع (عاوشفا) رد ردمفوک ی کوشان ورع ت | ِ

 عایشم و عاوشم هلايو هلبا وا و هدنوب ر ک ساک ردد اون اف ندان ام راثلا عیش هک ابو ۲: تنش انعم رونتلا ثارحم |

 بودازوا یچاص , یکرلیفوص هسکر , هلی كرانيش (عش عش) یک ناوبص و نایبض رد عابشم یلصا کردتفل |

 تخشمتلا رسا وهو مش مش نولو روزا با دین 2ا4 و رد ما هلکلنا شیالآو لمج كرت بونیک عقم قلد ق

 بوغوط هحندرآ دلور هکروند هدلو لوش ردتغل هدنظفل عیش هدننزو عون (عوشلا) رعشلا لیوطتو |
 هدننزو عیب (عیشلا) "یش اب دل و لو هدعب دل و یذال اذه عیش و اذه ع وش اذه لاق هیل وا رخآ دل و هدننیبام | ۱ ۱

 هنس رب هلناصف (ناعیشلا و و هدنز و هموعد (فع وعیشلا ) و هدننز و عاتم (عاشلا# و هدننز و دوعق (عویشلال و

 اناعیشو ةعوبش و اعاشمو اعویشو اعيش عيشي ربنا عاش لا رد هنسانعم قل وا هراکشآو شا بول

 عیاشو و عاشو عیاش ثیدح لاق روند ه هنن نال وا هراکشآ و ش اف هرجا سان ( ياشلا اشفو عاذ | اذا

 كاطیلخ هنر هدر روتلوا قالب کشم دصح شماغاوا مسشت میاشو ېکراسو اس دقت ا 1

 رخ لاق ردلهعتسم a an 23 OE هلق كيم (عاشنا) یکی راهموستمریغ صح

 لوق ىلع هنلوپ نمود ش هما عاشو موسقمریغیا عاشمو عاشو عباش مهس لاق و عیاذ یا عاشمو عاشو عياش
 یبثلا) رد ولقم ولقم عياش هنن وب وردنا لوب قرهجاص هدانا لوا هکر ون د هنل و نالوا رشتنم كن هقان شعثآ تلکرآ

 اذه لاق رد هن انعم لثم لوق ىلع روند هدل و ناغوط ندنسهسک | لدل ورب کرد نان موش ۱

 هتلر او روند هنسیرواب نالسرا و هرادقم یا اذه عیش اذه لاق رد هنسانعم رادقم و هلثم وا هعوش یا هعش

 هرجا سان ییهنسنر رولوا ردصم عیش و هدعب یا هعیش وا ادغ كيتآ لوقت رونل وا قالطا هن وک نالوا هدنیتعاآ 3

 لث اعيش "یاب تعش لوقت رول وا یدعتم هبا ءب رهنما روکذ م هجو وب و هنسانعم كلی شاف بوبای م
 : مالسلا مکعاش برعلا قيقا نر ها ان الا عاش لاق ردهنسانعم قمردلوط و هت رهظاو هتعذا اذا اعب تعب

 وتان ا کعاشاو مالسلاب هللا مکعاش نولوق و مالسلا رک * الم وا کشت الا کدو مال کی لاک |
 (نامیش) ردیما كمدآر .دارب یک هللا مت ( لا میشل رد ذوخأم ندنظفل عيش نالوا هنسانعم بقاعتم دلو یمانعم

 س 4



- ۱۱۲ F- 

 | هدنآردهبرفرپ هد رق فئاط "یعفاشلاا) روندهب هکت نالواررودتوط ریکیا ییشید اماد دوخاب رول وا هدنلازم

 ۱ لوش هدنز و روبص (عوفشلا) رارداعز هرزواقل وا ندنش رذ بلطمنب عفاشنانل وارکذ ردنکقم سان رادقمر

 ةدحا و ةبلح ف نیبلح ناب عمحن تناکاذا عوفش ةا لاش هل وا رردل وط یا یکیا هداصرب هکر وند هی هقاب

 | قحا نا حلا صوبا هدننز وریبز (عیفش) ردیسما كن دج یرقلا كاللا دبع نب زی علا دبع هدننزو ریس (عیفش) |

 ۱ كمدآ رب (عیفشتلا) لوا شم رشیکیا رشیکیا هکر وند هنانابن نوک نوک «عیافشلا ) ردیعما ثمل ا بستحا

 کر (عافشتسالا) هتعافش تلبق یا ةعافش عفش نیح هیف هتعفس لاش ردهنسانعم كما لوبق یتعافش

 هکر ديف دامو هدننزو علعش (علغشلا) عفشینا هلأس یا انیلا هعفشتسا لاق ردهنسانعم كلا بلط تعافش
 بولیک او وف یزو هل وکس كفاقو یصفكنيش (عقشلا) هلذیع ردعلعش ییاوص ردفحح#وب لوق یلع یدنلوارکذ
 كمروکد زوک ه هسکرب و هيف عرک اذا ثلاثلا بابلانم اعقش ءانالا ق عفش لاق ردهنسانعم كمجماوص نداق
 ردهنسانعم قلاغوج یغنلرازو هلان تاک اند رد و هتسخ هلنیتصف (عکشلا) هناماذا هنیمپ اتالف عقش لاق رد هنسانعم
 مکش لا ردهنسانعم قلوا ناوارف یرهناد كنیک او هنيئا ثك اذا عبارلا بابلا نم اعكش ضیرلا مکش لاقت

 رد هنسانعم قلوا لات درد بو غآیرب ر و بضعاذا لج را عکش لاه رد هنسانعم كلک هبضع و هبح ثک اذا عرزلا

 درد و مش لیخح یامکش لجر لاق روند هی و لی هدنزو فتک (مکشلاژ عجوت اذا نالف عکش لاق

 بوكلسىيرالوكنەود هل وکس كفاکو ق كنیش (عکشلا) عج ویا مکشنالفلاقش روندهمدآنالوایعج و و

 هلن رمسک كنه مه (عاکسالا» دعف راذا تلا تابلانم 5 همامزپ هربعب مکش لاش ردهنسانعم قم ردلاق یرفو

 هبضغا اذا االف مکشا لاه ردهنسانعم قلف رکو لولم بورب و یدنفص لوق یلع ردهنسانعم قملراط

 هدننزو یرابح (یاکشلاژ روند هکلنک نار دل وط یتیزغآ كنه ود هدننز و همام (تعاکسلا) هرهطاو هما وا

 قلتوا ولنکت عور هیبس هکلنکی نانل وا ریبعت تک و ش ءابط الا نیب و دروآ داب هدیسراف رولوا حوتفم ینیشاضعب و
 ناغلروفاک |هدیکرت رار دیعاکشلا د وع هناک هل هیبشناک |یعدآ فیحن و همان یتحرول وا فی و هصبآ تیاغب ردیعسا

 كنظفل یعاکشو رددیفم هنانسا و هرلهحرق نالوا هدلد كحوک و هب هعشع تایچ اريد یکن ناقلقو نکی |

 اهم و ةرثک یعاکشو ةدحا و یعاکشلاش رد واسم یعجو دروم ردقوب یدرعم لوق ىلع ووسد هام اس هدد رفم

 ران هدنادمعش ردصک هکر ون د هموم ردهدل وم نفاق لس لی هدن و و هانت (عشا) تابعاکش نهو نایعاکش

 موم وا 0 EE یذلاوه و ععشلاب ءاح لا هل اه روند روم ه هچ راب رب ندنآ روند هنم وم لاب هصاخ لوق ىلع

۱ 

a 

 دجاو هکر ن دمو دم نس ناڅګو لیربجن سابعلان هّلادبع عشا نم ةعطق یا ةمع یتطعا لوقت و لسعلا

 ل رحم نالوا باوصنکل راردا یلکت هلی وکس كم ثیدح لها هچرک ردرلثدح نویععْشا یدادغبلا دمحم ن

 هکر دهنسانعم كلا جام و بعل هدننز وه سشم (دمعشا) و هدننز و د وعق (عوعنلاوو هدننزو عل (معشنا) ردقل وا

 | بعل اذا ثلاثلا بابلانم ةععم و اموعشو اععث نالف ععش لاق ردکعشرا بوبان وا بودیا هطاروخ هللا هسکرب
 | یاتبلا ف ةرأفلا تعم اذا ءاهقفلا لوق هنمو قّرفت اذا اعوعش "یشلا ععش لاق رد هنسانعم قلعاط عوعشو حمو

 | (عوعشلا ) بومل دحا نم یا عوعش ةأ الا روند هتروعج هطاروخ نکشراهدنن ز وروبص (عوعشلا  تق رفت

 رد دافتسم یسلوا موم لاب لربنع ندنوب ربنعلاب طولخت یا عوعثم كاسم لاقب روند هکسم طولخم هلبارینع
 منا رخفندنف رط یض وقم هب ردنکسا و ردیعا یراردا رب مالسلا ههلع كفس و ترضح هلیصف ك نيش (افصلا ن وعش
 مالسلا امها انس ن ےھارا هکر دیسا یراردب كنم راپانج هیطبق ةیرام نالوا ادها هنهاکرد مالسلا هيلع
 ردراثدحم نوعمش نب بیطلان نارکب و "یربدلا نومعث نب دابع نب مهاربا نب قصسا و رایدلبا دلوت ندرلنآ
 نالوا حصا ردشفل وا فالتخا هدنماعاو لاسها كنیع ردنداعصا هک ی دزالا ةفانخ نب دزب نزنوتو
 ناس «ناععشال ریدلبا توکس ندنوعش نالوا نداسیع ترضح لسر هکر دیم فلوم * ردیماحا
 لاقت ردهنسانعم كمربو هلعش هل مىك كنهزمش (عاعشالا) ردیعما كتاذ نالوا نوعرف لآ نموم هدننزو
 هبعلا اذا هععش لاق ردهنسانعم قمتان وا بودا هطاروخ همدآ رب (عیعشلا) هرون عطس اذا جارسلا عع
 باذلا عشا یف هسجن اذا بوثلا عش لاق روتل وا ریبعت كلا ععشم هکر د هنسانعم قمروتاب هنمولاب ش را یزو
 ةعانش "یشلا عنش لاقب ردهنسانعم قلوا ج ود جراخ ندسابقودح هنسنرب هلیصف كنيش (ةعانشلا)
 هبهنسف حرف ودیز واصص*یدح (عنشالا و هدننز و فتک (عنشلا )و هدننز وریما ( عینشلا ) عظفا ذا سمانا بابلانم

 ردیردب كتعاجب رپ فیرط نب ور ن, عنشاو هرک عنشا موب لاق و عیظف یا عنشاو عنشو عینش ما لاقب روند

۱ 
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 ( ةعنشلا ) 3

J 



 e ۱۱ روح

 2 "صاوخ ددعت 19 ردشش وا قلخ قره وا عو یکیا ندساح ره ییعب چوو ءایشا عیج هرز وا ییبم "صذ

 یرهوح الثم هیلیا لاردا رلنل وا روعشلها یتکیدلنا لوبق ماسقناو دعت هناش لج تاذلاب بجاو بول وا ندنانکم
 ره وح ءایسا می ثالذک یک یکیدلیا قلخ قطا و نیما یکردم و تاب و ال ردم ی یانو بولبق یا و دماح

 ردحاتح هعناص عوصمو ردیصتعم یتیع ونض«بکر و تیجوز 9و ردشخل وابیک ر نانو وو هدام و ندضی و

 | ندرصب فعض د وخاب ندنعلبشاش لزوک عفشو زدهناذ لح قیقح دحاو عناص هکبج وم عنام ناهر و

 ۱ صحن ا یرایا لوهحا ىلع حابشالا ل تعفش لاقت ردهنسانعم كم روک لاتج و تفچەنسنرب تك ندکفلهریخ و

 ردذوخأم ندروک ذم عفش هکر وند هزوک نروک یکی یهنسن ر (فعفاشلا) هراشتنا و ىرصب فعضل نیصعت

 مالسلاو ةولصلا هيلع مانا رخت (عفاشون) نيصحش صخألا یرت یا ن رظن رظنت تناك اذا ةعفاش نيع لاق
 ےساقلاوبا | هک هتن ردندرانا هللا هجر یعفاش ماما هکر دندندال وا فانم دبع ن بلطم نالوا یرادج كن راتمضح

 E عفاش مث ناشع مهدعب * نمو سابع سیردا د × ردشملا ناب هدننایا وب شا یعفارا عركلا دبع

 E ۱7 + عبا فانم دبع × بلطلا نا دولولا مشاه » عساتلا و نما دیزب دبع *# عباس دبع ا

 رباساکب نالفنعب ین راضی و "لع نیعبیاةوادعلاب لع عفشیل هنا لوقت ررزمعتسم هن سانعم كا تناما مدنن زو هحام
 ۱ ا یانالف یا هل تعفشلوقت رد هنسانعم كط ek و ردناتّرضم ثارتااکب هلغل وا ردا تناعا هرات دبا ت وادع |

 بلاطو لئاسندنآ د وخای نیعم و مصان ه دسکرب رد هنسانعم عفش دعافش هروک هنا هد راصب كفل وم + هن وامبنآ |
 | ةعافشلاهنمو ىدنلوا لاهعتسا هدکلنا كليد هدنقح جاتحاب و مرح هدعببول وا هنسانعم ماهشناو تن را ٩ وا

E.ذعانشاهعفلو و لاعت وقو لع یل المعدزب یا اهنمبیصن هلن کین > ةعافش عفش نم یاعت لوقو تیا مو |  €| 
 ندا تعافشرب نوحارلذایم |ییعب یدنل وا ریبعت هلا موزلم ندمز ا هدارو هتعافش اهعفتتف عفاش اهلام یا ییفاشلل ف 1

 ۱ روند همدا نالوا تعافش بحاص هدننز وریما (عیفشلا) هیلبا تعفنم ثاربا تعافش هرایدنک یتح 6 دقو |
 ولر هدشزو هفض (ةعةشلا)) رک ديس ا هنبحاص هعفش و هلةعافشلا بحاص یا هعیفش وه لاق | 7

 ۱ ءاهقفلا دنع و رول وا ترابع ندکلنا تفح نکیا دحا و هکر وند هکلیا هدایز و مَص ه هنس نالوا هدکدنع

 | تراک راع و ز رد زابع ندییصت 236 قم نالوا تالا ف nr روم ور نالوا تالا دم

 RE م "قح بولوا هدصاخ قرط ر الباقم یرلوبق كن رال رنم ثالم ل ورع ود زالثمزل وای راج هدض ورعرول وا | :
 وا ی "قح هدروبزم لازم ورع بودنا ملستو عیب همولعم نم هرکب یت نلرم دز را عسلو كرش و طیلخ | ۱

 ردنا ذخا ند رکب هعفشلاب یوق رم لزم هدکد لیا تباعر هط ورش نالو اد وشېم ەد واتف بتک دنآییدلباعاقسآ ِ

 ا دشا هدانز هعفعش لصا یدلیا نام هلا دحاسم و سصق. یذخأم یانعم هدارو فل ؤم هکر د حراش | ۱

 طم | قالطا هموقلم یش همتا یدنل وا قالطا هعوفشم كالم نالوا هرزوا روکذ م هجو هدعرمش فرع هلآ هسپالم و |
 مامالا لوقو ردلکد مولعم فرصت لعف ندنو و رونلوا لامعتسا هد هنسانعم تالت یعوقرم كلمو یک یتیدنل وآ 4
 کا عا نوک دمت دم وعامل نلتحم ةعاج نيب رادلا تناكاذا یا لاح رنا سؤر ىلع ةعفشلا يمشلا ۳

 تباث هرزوا سور ددع هکلب ردلکد هزز وا تلم ردق هعفُش نعل ميماهس لع ال مهس ور ىلع ءاوس مهنب 1

 | و یر مخ سلب امر و ی ر و فصن كنرب تولوا لرش هدننب هسک چپ وا لّرنمر الث دو

  یرلکدتشیا راراد هصح کید کتک دا ۳ هم ولعم نت ا , ییسهصح یدنک نال وا فصن بحاص |

 | کرد د حراش# ردا ملست وم کیر هل وا نیفصتءران [یعسبمبیصن ل وایطاق  هسلیا بوت وه امدا هلا هعفش قحهدنآ ۱

 | شا 3 سدس تحاص ۳ رونل وا es ییعب ردق یراهصح هدننا نارو رم ءدندنع یف

 روک ذم هج و هدندنع هبفنح اما رون لوا ےہ ہت امان را هسیا شلتا خب ثلث بحاص رک او اساخا روم عیم هسا |

 ةعفشو نونخ یا ةعفش هيف لاق رووا قالطا هکلیلد هعفش و رونلوا فیصت هدنعوجح لرتروص هرزوا | ۱

 | نالوا بودنم هروک ه هسیفنح رونل وا قالطا ه هلفا ءولص تمکر یکیا نانلوا ادا هدنف و قلشوف یه | 1
 هد هلق كنيش هدانعمو و ردلضفا قفل وا ادا کد رشیکیا لفاوت هدندنع هبعفاش و ردهدایز و تک ر ترد | ۱ ۱

 سا هم هکروند هنویف و هن هقان لوش (عفاش شا از نونحمیا عوفشم لجر لاق روند ه ولد (عوفشملا) ردراج

 | تفچ ی چ ال ناهیمتاب نوچغیدل وا تفچ هنسیدنک یدلو هلوا شلوا هبک هن نکیا راو یسیرواپ

 یردصم كنوب ضعبلا دنع یک هیضرمو هیضار رولوا لوعفم یتعم هروک هلوا ردشفلوا السا نوک ] ا
 ا طب ق ناکا ذا عفاش هاش وا ةقات لاقت 9 ناب ادم یی کت هل رسک كنیش ردیسولک عفش| ِ

 | جوق تبسن ه وبق هک روند هب هکت نانل وا ریبعت را عفاش لوق ىلع روند هب هکت ناغرا اتو



 تک اس
 عسش لاق ردهنسانعم قلوا كريس یغلارا یراهیعابر هلیراشید كوا كنآ هلنیتهف ( عسشلا ) اهعسش

 | قلاب بولبسک یسهصت تاباق قاباق جارفنا هنبهابرو هتل نیراص اذا عبارا بالا نم اعمش سرفا
 | شالت بودبا قازتسربص ندهضراع والثم ضم هلنیتعق ( علطشلا) همش عطقنا اذا هلعن تعسش لاقت رد هنسانعم
 | دفدف 6 عشعشلا) هوح و ضم نم عزج اذا عبارلا بابل ا نم اعطش لج رلا عطش لاقب ردهنسانعم كلا بارطضا و

 نوزوا ك هلتبسذ هنسن ةغلابم( ۍناعشعشلا ) وهدنازو ناعم (ناعشعشلا)ومدنزو راز (عاشعشلا و هدننزو
 لاق روند همدآ كالا و تسج عاشعشو لیوطیا "یناعشعش و ناعشعش و عاشعشو عشعشلجر لا روند همدا ۱

 روند ه هنس قنغاط و نسحیا عشعش لجرلاقب روند همدآ ربلدو لزوک و عرس ین مد فرفخ ی !عتعشلجر

 اذا لول بابلانم اماعش هلوب عش لاقب رد هنسانعم ققغاط هدننز و باح (عاعشلا) یرفتمیا عشعش “یش لاق
 قالطاهریبدتورکفو یأر ماظنی و ناشیرب و ق رفتاذا هریغو مدلا عشلاقب ردهنسانعم قلجاص بولیغاطو هق رف

 كنيش هدنوب روند هنفق كنسس هلبنس نیک !لینسلا عاعشو قرفتمیا عاعش ىأر لاق ردردصلاب هيس رونلوا
 |ءارآو مو روند هدوس نالوا قوج یوص نا عاعشو هافسیا لینسلا عاعشراط لا ردا هلال تاک رح

 ۳ ۱و نانا سف نالوا نەدا نیطوت و هج وت هشيار هلنهذ تیعج و مزج بول وا قنغاط یراکفاو

  ردلطلغ ی ر ریشه امومه هدارو رمال مزحم هکیالف اه ٌژارا و اهم" تق رفت ۳ ا تق رفت ادا عاعش سفت لا

 ااش هداؤف راط لاق و نبق رفتم یا اماعش اوبھذ لاق رونل وا قالطا هثیش ناشی رب و دکار , اقلطم عاعشو

 نان ر وک لتلتیبک ثالسا یرغوط هرظان هدکد تبا رظن هشن وکه ليم كرانيش( شلال و (عاعشلا) ۰ هم تق رفت اذا

 هج هرکصندکد لیا ع ولط یأر یلع روند هنسایض نالوا رشتنم لوق یلع رونل وا ریبعت ورب هکروند هنن رایض

  ردعاعشو هلنیتمض ردععشو ردهعشایعج ردهعاعش یدرفم روند هنسایض نالوا لب ینالوط هدنلکش قارزع

 ۱ لابطا هلاك هارتیذلا وهو اهعش و سعشا عاعش ینبع ذخا لوقت ردبعشنم ندنسانعم قّرفتو و هلبرسک كنيش

 ٤ مثلا تب E هار یذلاوا اهئوض نم یذلا وا اهملا ترظن اذاكيلع ةلبقم

 | ل والا بابلا نم اعاعشو اعش هلوب ريعبلا عش لاقب ردهنسانعم ققعاط ىك عاعش هلیددشت كنيعو یصق كنيش
 ۱ اذا مولا وا لوبلا عش لاقب رد هنسانعم قلا هدنک | رپ بولیغاطو هق رف اذا

 رود ه هنس قنغاط و قجاص عشو اهبص اذا مهیلع ةراغلا عش لاق aE NE د

 | دوب هلبرسک كە زم (عاعشالا) رک ذ یساک یک عبعش ردهنتسانعم كموا 7 حشو رفتم یا عش لاق

E 4۱ عرزلا عشا لاق ردهنسانعم: :یمراقیچ حق یسهلبنس نیک او هقّرف اذا هعشا لاق  
 ی دیح رفتک | اذا لبنسلا عش شا لاق ردهنسانعم و تونل زوا یرلهاد كنالبنشو هعاعش حرخا ادا اذا

 یک مش هدنزو یه یسا)اماش ترش اذا سا تعشا لاق نر كلناوترپ مشت هفارطا وقافآ

 | تبب روند هن وا كحروا هلبص كنيش 7 عشلاژ لحم اذا اعیعش و اعش نالف عش لاق ردهنسانعم كموا ۱

 هدنزو لاعفا (عاعشنالا و ردیدآ لجر رب ندنسهلببق سبع هدننز و ده ده (عشعشلا ۰ دنشنم اتعما توب ا

 (ةەشعشلا) اهبف راغا ادا مغلایق بّذلا مشنا لاق ردهنسانعمقل وا هلاوح بودا موجه دروفهران ویف اګاج

 | یتس دلد رت و ءاملاب نعل هج نم اذا بارشلا عشعش لاق ردهنسانعم قاق وص هارش هدشزو هلزازا

 اهر عفر اذ اذا ةد ثلا عشعش لاق ردهنسانعم ا ینغاپ لوقىلع ردهنسانعم كعا لک تیپ و وا

 | هضعب طلخ اذا *یشلا مشعش 2 لاقب رد هنسانمم قمردشراف بوتق هی رب یرب ییشرب و اهن اهکد وژک اوا هلوطو
 | رهشلا عشعشت لاقت n قلاق یرادقم رب نامه بوک یمابا نکا كنا هدننز و لزلز (عشعشنلا) ضعب ۱

 !هنسانعم لیوط روند هثیش نوزوااقلطمهدنزو لدنع (علنعشل وهدننزو علم (علعشلا) لیلق هنم قب اذا

 | ةعلعش ةرجش لاق روند هحاآ نالوا قجآو قنغاط بویلوا واکنردو قیص یرالاد هاه (نعلعشلا)

 ۱ هکر دیلباقم رتو ردکعد تفح هکر د هنسانعم ج وز هدننز و عفن : (عفشلا) ةفتلم ريغ ناصخغالا ةف رفتم تناك | ذا

۱ 

۱ 

 ثلاثلا بابلا نم اعفش هعفش لاق رد هنسانعم كلا تفچ رولوا ردضمو رتو ما عفش وه لا ردکعد كت

 رونل وا قالطا e نوچغیدل وا یریظن موب رونلوا قالطا هبیصصا موب عفش و اج وز هّریص اذا ۱
 | لجو نع هللا وه وا چ نیجوز انفلخ یش “لکن مو  یلاعت هلو قلا وه هک راولاو عغشلا و امت هلوق ف لبقو
 یس هلک رتو عقاو هدهموقرع تیآ نیرسسفم ضعب ینعی هل مهسبار وه لا ةئالث یو نم نوکیام ل یلاعت هلوقل
 نیجوز انقلخ *یلک نمو ارپ ز رایدلیا ریسفت هلتقولخ ینظفل عفشو هلبراترضح هناش لج تاذلاببجاو

 ( صن )



a 
 دعفار یا مکر ناتح لاق روند هرللاب ناردلاق یراقو ندوص نرش و رام ج هدننزو گو

 هيلع انع رشا لوقت رددنسانعم ققل ضغوط قارزم هرز وا هسکرب دو هلب رسک كنهزمش (عارشالا) اھ ۇر ۱

 اذا قي رطلا ىلا اباب عرشآ لاق رد هنسانعم قجآ یسوبق وا هغافوصو ها اهانلبقا و اهاندد-س یا حامرلا
 همرکم (فعرشلا) و (ةع ورشم اإل هني اذا قیرطلا عرشا لا ردهنسانعم كما حا وو قچآ یو و هعف

 هلالج لج ردالعاو لجا تاذ تعیرش عضاو (عراشلا) روند هراقارزم نالی ضغوط هرزوا هسکر هدننزو

 قیرطو عم لماع "یار ماعیا عراشوه لاق رونلوا قالطا هتاذ اعم و لماعیناتر ملاعو رونل وا قالطا هربت و
 هدانهد و بیرو یا عراش یش لاق رونل وا قالطا ه هنسن نالوا بورق اقلطم و ردهنسانعم عورشمروند هدفا

 هتبیغ و ب و غ (عرا وشلا )رد هع یکیا هددادغب (نادیلاعراش) و (رابنالاعراش) رددآ ه رقرب و ردیدآ كغاطرب

 هغل رداهب هدننز و هاهم (ذعارشلا) بیغلا نماد یا عراوشم وج لا رونل وا قالطاهبک ا وک ن ال وا بیرق كب

 روند هنر ناتک وا و عيش ىنعب ةعارشلا نيب یا عیرش لحر لاق روند هرداهب هدننز و ریما (عبرشلا) روند ۱

 سوا (عرشالا) رون د همدآ ناتصیزب ناتکوبا هدنتزو ناتک(عارشلا)) دیا ناتکلایا عیرشلا نم هلع لاق | |

 لیذه هدننزو همام (هعارش# هتسنرا | تدتمادق ناک اذا عرشا فنا لاق روند ه ورب نالوا یرویس و نوز وا ۱

 ردعارشا یعج روند هناوا و هفص هلناسصف (هعرشلا) ردیعما لیزر و ردهدلب ر صوصح هنس هلسق | ۱ 1

 كجه ا سفللاب یراوط و هند اذا قیرطلا عرش لاق ردهنسانعم كليا خاور قحا یو یدو .(میرشتلا) 0

 هنموزفآ وا جاتح هبعت ضوح و هئالآ یسهلوقم هغوقو هراقمو خرج 94 ا كمروتک هداویص ۱

 لأسف عرش ىلا اوعفرف هباصعا ےھت اف مهعوجرب عج تو رفاس الجر نا هنع هللایصر "ع ثیدح | ۱

 دعساب # لقسم دعس و دعس اهدروا + لاقف حرش مک[ الع | وربخاق ناع الا مولا مزلا اوز اف ةنيبلا لتقلا ءایل وا | |

 مهن "ىلع هقّرف مث عب مشتلا قتسلا نوها "نا لاق مث + لبالا دعساپ دروت اذکهام * یورب و » لبالا لاذم یورتال ق

 هلذع طاتحام رشا لاطا "یریتسسد و طاتح نا هلو ناکو ایه ناک حرش هلعفام یا مهلتنف او رواق مهلاسو ۱

 لوا بودا تدوع هنسهدلب یرلقیفر هرکصتدتدم رب بودا رفس هفرط رب هلا راقیفر چاق رب ۵ رب ییعب ءامدلایف | 1

 ماهتا وب د ىدا تدوع رارب هدزکناب هکزس رد شما لتق یر وب نه زس یتاقلعتم و ءابرقا هلغمالوا هدنرناب هک ق

 هل رالثا راکنا هدرانا بودنا قاطنتسا یراروب نه یضاق هدنرافدلوا هعفارم هدنروضح ے رش یضاق هلا اعداو "
 لقشهدعیبو دعس اهدروا »: هدقدل وا س کعنم دن ۰ راتمضح هنع هللا یطر لع ماما تیفیکو یدشطنا فیلکت نیم ۱ 3

 بهاذهنتهج تلوهس حرش هدهداموب بودا دارا ینلمم + عب رشتلا سلا نوها "نا + هرکصندفد وقوا تاب ۱ ۱

 ماقا ویجس هلاح ءاربتسا هلطامتحا هرز وا نایب هحنو ما ولابد كف ولت هل وکو نالوا قبالاک ایدلوا | ۱ 3

 هدنص وصخ یرلاقتسا وز ی رل زود هک , مان دعس ردندل اتم رو نه تب هکهلوا م ولعم »یددردکلیا ُ

 یرو نم تد هثکدرو دسکر یلاحو رو زم یدیشمو وا بوکح هنشاب یباوئا بویمرو ییسیدنک الصا | ت

 لاو رووا هن رم ات هک نالوا هدنددص كمر وکش دازستقشمو بعت یدل وا لثم دعب نم هلکطا دارا 1 ا

 نیلعت هلن رسک كنیش (عشلا) روت | وا برض هدر وک ذم برضم جد وب ردلثم جد عيرشتلا قلا نوهآ ۲ : ۱

 نو من زنا هکر دل قد و هوس هدنو و هلعذ لابق نم یا عسشلا ن A هلا دا لاق رون هنس همکف | :

 ءانهدلا عسشب انللح لوقت رونل وا قالطا هم رانکو هنج وا كناکم رب و هلن سسک هکردتفل ید عسشو هلبسهدایز | ۱
 هنس هی ام هح رادقم قصب یا ضرالا به الز لوقت رونلوا ي ه راط واف رطډ یا 0 1

 لبالا نم ۳۹۹ کنی 0 یاب نم حبش لات ر رو وا ی هاکع د هلام هجزاو 3 سس یا لالا نم

 مامه او دیقت نسح بودهزوک ب وروک ی ام عدشو ردیذآوص رپ صوصخ هنتعاهی خك ون عسشو او ِ

 (عسشلا) هي هلع مایقلا نسا 1 لام حس لحر لاق زملزبآ ندنرزوا ی کیا هک وکر رونل وا قالطا همدآندیا | | ۱

 تباببلا ن م اعوسشو e لرتلا عسش لاق ردهنسانعم قلوا دع هدن زو دوعق سلاو و هدننزو عنه | 1

 (ساشلا) اچ زا اهل لعح ادا لعنلا عسش لاق رد هنس ساتعم كلا ریصت ناق قابا عسش و دعل اذا ٹلاثلا | 3

 یا عوسشو عساش لرم لاق هلنیتعح ر رواک عمش یعجب كعوسش رددنسانعم دیمب هدننزو روبص (عوسشلا) و ۱

 كنهزمه (عاسشالا) عسشلا عطقمراصاذا عساش لج ر لاق نومو دمدآ شل هراب ی . دعصت كنیباق ایا عساش و دیعب | ۱ ۱

 یعع ی اجيب للا لا لاق رد هنسانعم كمروک روصت هنساق قایاهدران وب هدننز و لیعف (عیشنلا) وهلبرسک | ۱

(vv) * + 



A Beته  

 | عبرم و افون ه هقان نوزوا و رون د هنس هت یوشنتد وخاب هزانج لوق لع شعن و روند هب هنس نوزوا
 !هدنفارطا ول وطم یا عج رشم یش لاقب روند ه هنن شفلنوزوا هدننز و جرحدم (عجرمشلال روند هب هتک

 اهیحاونل فورجالىتلا دادا ةقرطموه و عجرمشماب هب رض لاقت روند هنچکچ زاوا ۋا ىش وك
 اذا ةع را ةبشمللا عج رش لاق ردهنسانعم قع وا ینیرارانک كتهتخق عب صهدننزو هجرحد (ةغجرمشلا )ا
 هدننزو اند سر وتو تا ایفون دم هلم اف ةعب رم هب شا: تناک اذاو اهفورح تح ا

 | لع لاقت راهیلیا لولس اکاهکا روند هنیآو ند یکیدلیا نییعتو عضو هندابع كنن راترضح العو "لج قح
 مقتسلا رهاظلا یا هعد رشلا ىف كلاس لاش روند هلو ىجا ف هدابعل هللا ع رشام یه و ةعدرشلاب

 ةعب رشلا درو لاش روند هداویص كجا وصو قجهلاوص ندرهنو روند هنسهننع ویقو ا
 | یکیاهلبا هعیرش لب ےک تنش (ذعرمشلا) ردذوخأم ندنرب كنانعم یکیاو لوا یانعم دیزل اب هتربوم ناز

 قالطا هشیرکو راراپ ندرلبا نوزوا هکروند هغازود قجهتوط یشوق قلترغب و ردفدام هدرلل وا یانعم
 زسا رولک عرش یعجب هلثم یا هتعرش هذه لاقب ردهنسبانعم ریظنو لو ردزراج هدهلصف هدن و ست

 | تع رشم هل رسک كنيش رولک عارش یعم با عجو هدننزو بنع رواک عرشو رد راج هدهلیصف كنيش
 | كجهروماوص هراوطو بوجاوص و بول آوص ندر یربغو ندره ردتغل هلیعص زی

 | لعنلا ارش روند دنسهصل نیلعن و ردیدآ عض ومر هل رسک كنیش (ع رشلا) رونل وا ریبعت داویص هکروند هر

 | نالوا شاروگهداب هدننزو باتک (عارشلا روند هنن راشیرکو هن رللت لزاس یرلکدد هل وغالو هنسانعم ۱

 | عفر روند هننکلی یک عارشو رونل وا قالطا هند رکود هشت هنکلب یکی عا رند هشیزک ۴ |

 | كنيش رولک عرش یعما عجب و هدننزو بنع رولک عرشو رد هغ رشا یعج ردذوخأام ندع رش نالوا هنسانعم

 ۱ یدبا راشبا یرانرم قارزمو قارم هکردیعما كسب هدننز و باغ (عارش) هلنیتعص رولک عرش و هلی ۱
 | هل مسکو  یعط كنيش (فیعارمشلا روند هنابن ناب ج ؟ عارشو رد وستماکا "یعارش حامرو یان

 ۳۶ فرم هدف غف (عشلا) ىنملا ةلب وطلا ىا ةيعارش ةقان لاق روند هب هقان نال وا نوزوا ادرک

 | ردلاعتم یادخ عضا و نیمه هکر د هنسانعم كليا عضو تداعو نییآ كج هیلیا ل ولس لقشم یماکحا یک یبنو ما

 | قلوا هرزوا لو و قاقوس نالوا ذفان یسهتوا لنمو هناخ و نس اذا ثلاثلا با بلانم اعرمش مهلعرش لاق |
 ۱ لاق رد هنسانعم كمریک هب وص را وطهدننز و د وعق ع ورشو عرش وذفان قیرط ىلع راصاذا لزم ا عرش لاق رد هنسانعم ۱

 | هب ضاخ اذا لاف عرشلاق رد هنسانعم قلاب هشبارب وهیف تلخداذاام ورشو امرش ءالاق "با ودلا تعرش

 | اعرشلبطانالف عرشلاق رد هنسانعم قق وص هنیاوق كن هنسن یسهلوقمهغوق یني دراج وا یکیابویلکطنا یناغر واو

 | س اذا باهالا عرش لاق ردهنسانعم قمراقیچ بو وص ییردو ةورعلاف ه رطق لخداو هطشنا اذا

 | قلرغوط قارزم هبهسکر و اج هعفر اذا * یثلا عرس لاق رد ەنسانعم قمردلاق یراق یبدنسنر و

 i5 ردهنسانعم ققل ضوط ق قارزم رولوا یدعتم هدانعمو و تددست اذا حامرلا تعرش لاق ردهنسانعم

 | ناو كلسم نامه هکایوک رونلوا لامعتسا هنسانعم یفاکو بسح عرشو اهاندنس یا هیلع حامرا انعرش
 ۱ زنا اضتقا یراس ردو كجهدبا عورش نامه دوخای ردکعد ردنا تیافکو نوسغلوا ولس هریغ ردشیاوب

 لبا لیلق كدصقم كغلبامدازلان كن یا قاشا كفلبامكمرمش * لئلا هنمو رد ینبم هنسانعم ر دیا تیافک وب

 یعج و درفم كنو و كبسح یالج ر نم كعرش لج رب تررم لوقت و رونل وا دار | هدلحم كج هد لیق تعانق

۱ 

| 

 ا ا و تهجن یو رش تاسکره ردکمد تبیین و فتض هکر زذل وا لاتعتسا هنسانعم جاب و رد واسم

 هننتیم اعم توافی و رار و رد راج هد هلنیتصف هدنوب دحا و جاب یا دحا و عرش سانلا لاه رد, ییبم هن رّوصت

 | ئا عرش اذهیف سانلا لاقب رد هلیس هلتحالم یغیدل وا هلا دچا و هجو یعورش هرما لوا كسکره ردلمعتسم

 هرز والو وقاقوس هکر ون د 4 هناخ ل وش( ةع راش )۱ ردهد ناب ز هلنیتصف یجد ور i قوشا یعیءاوس

 ۳ ع راش لزم و ةعراشراد لاق ردنایلوا هدقاقوس زسیید دارم هکهلوا رولیجآ هلو و هغاقوس یسوبق بول وا

 دا یا ةعراش باو الا تناك ثیدا یناک قیرطلاین اع راش هاب ناکو حراشلا لاق ذفان قیرط ىلع راص
 عرب رز وا هک طاق ی رول ول نوم مع هاوخای بول وا لب نزاع دانا سپ هبلا هح وتفم یا

 اوهان قلا هثیشرپ هدننززو دوعق (ع ورشلا)ل ةددسم یا عراوشو ةعراش حامر لاقت روند هراقا رزم

 | عملا ) حورش لبالاف روند هرلهود نربک هب وص هکرول وا عجب ندنظفل عراشو هد اذا "یشلا عرش لا

 (عکر)
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 انس اه "المت اذا راو سلاو لاخلا ىعبش 2 ما لاقب و ةمضط ىا عارذلا یعبش ة اما لاق هلوا شمروا هک ||

 هرکصندقدب وط هعایشو ردیعما كنب وض م نعمت و ماد (هعابش) رددآ ه رقر هدنساضف قشمد یعبشو

 ه هنس نا وارف و ربثک هدننزوریما (عییشلا) عبشلادعب ةلاضفلا یه و هتعابش لكا لاق روند هماعط نالق هلّضف

 لجر لاق و رد هانک ندنسل وا ول هفت هکب و قوچ یکلپا ینعب هریک یا لزغلا عیبش بوث لا روتلوا قالطا
 ناوارف هنسنرپ هدننز و هحاع (ةعابشلا) رب ولا وا رعشلاربثک یا عیبش لبح لا و هرفاو یا هعبشم و لفملا عیبش

 رادقمقج ه وط هکر ب هدننزو هفغ (فعبشلا) رف واذا سمامنا بابلا نم ةعابش هلقع عبش لاق رد هنسانعم قمل وا

 یقعشلقای هغم وط (عیبشتلا ) ةرمهب عبشيام ردق یا ةعبش تبصا لوقت رونل وا ریبعت قلع وط هکر وند هماعط

 نکیا شمام وط یتراق زونه هدننزو لعفت (عبشتلا)) عبشت ملو عبشلا تب راق اذا دفع تعبش لاق رد هنسانعم

 هنسانعم قمتاص كالنیکنز هدوهب وتلذک سیل وناعبش هنایرا اذالجرلا عیشتلاق ردهنسانعمكمتسوک قلقوط

 لک الارثا لكا اذا لجرلا عبشتل اقب ردهنسانعم كلا لک ارارکت لک الادعب و کت اذا نالف عبشت لا ردلمعتسم

 مبا را بابلا نماعتش لج را متشلاق رد هنسانعم كلما شالت هلل زسربص ندقلجاد وخ اب ندض رم نیت( منشا
 هدنز و بارش (ماجتنا) وهدنزو بانک اجالا وهدننزو باح (عاجشلا) ع وجوا ضم نم عزج اذا

 شاب هنر و قوا (مجشالا) و هدنزو هدنع (فعصلا) و هدننزو فتک (عمشا) وءدنزوریما (عمش وا
 هلئالث تاکرح كنيش رولک هعصم یرلعج رونل واریبعت ردا هکروند همدآ نالوا بلقلاد دش هدنماکنه تدشو |

 ءامصش و هلل رسک و یعض كنيش رولکن اعجشو هدننزو لاجر رولکع اجشو هلا رولک دعجشو هلبنوکس كجو |
 هدننز و هغ رش رد هعیص و هدننز و هح رف رد همش و هلال تاکرخ كنيش ردهعاضش شنود هدنز و اق ۱ ۱

 وبشاهدندنع راضمب هلنیتمط ر واکمع جش هلب رسک كنيش رواکع اجشو عباجش یعج كنو هدنزوءارج رد ءاعصشو |
 لوق ىلع رونلوا قالطا هنالب هدننزو باتکو هدننزو بارغ عاجشو ردص وصخ هنبسف لاجر یسهقام تعا | ۱

 عاجشلاو عاجألا هثفن لاق هل رسک ك نیش رد ناعجش یعجج روند هنالب كچوکی تلخ هن وکر دوخاب هنککرا |

 هدننراق كناسناردنالب ر بارعالا عز دنع هکر د هنسانعم رفص عاصش و ریغصلااهنم برضوا اهنم رک ذلا وا ةيطا یا |

 نب عاصش ردنداعمآ عاجشو رفصلا ىا ع وما عاجش هک را لوقت رالمرط یننراق هدقدقج اك ناسنا رول وا ادی

 ( عش ون ) ردنطب و ندنس هلببق بلک هلیصت كنيش (عصشون ) ردنطب ر ندب رع (هءاج شون ردندیاصعا بهو |
 قرات آهلتعرمم یني رام دا٥ ود هلنیتحف ( مج ا )ر د. دج كف وع نب ثراح ن داعصا هکر د نطب رب ند هنانکه ل رسک نیش ۱

 لوط یا عش دق ىف لاقت روند هغلنوزواو مئاوقلا لقن ةع رم یا بیج عج هریعبل لاق روند هکم رو |
 یا ماوقلا عجش هلج لاق روند ههود ثاکرا نالوا ررو قرات آ هلتعرمس ینیرامدآ .دنزو فتک (مجشلا)

 یا عج" وه لاق رونلوا قالطا هلن حشو هدننزو هحرف روند هعجش و امج هدنننوم اولا لو

 جوهلاک هفخ هیف ناک اذا مصثا لجر لاق روند همآ نالوا یعبط تفخ یکقلاچ و یرسرس (عجشالا) نون ق

 رهاظ یغلن وزوا تبسن هرئاسو روند هب هنسن نوزوا و رونل وا قالطا هنامزو رهدو رونل وا قالطا هنالسراو |
 (عجاشالا)ردب رد هلبقرب نافطغ ن ثیرنب مصتا ردنداعما عشا و عیجشلا نیب یا عشا وه لاق روند هب هنس ۱

 ردعجشاو هدننزو دجا رد عجشا یدرفم رول وا لصتم هراریکس نالوا هدنسهقرا كلا هکروند هنب زاب د راقم رپ

 بابلانم اعص هعجش لاق ردهنسانعم قلوا بلاغ هدنعاجش هب هکر هدننزو عج" (عجشا) هدننزو عبصا
 یعض كنيش (فعهشا روند همدآ نالوا بولغم هدنتهج تعاصش (عوهشلا) ةعاجألاب هبلغ اذا تلاقلا |

 یواضلا زجاعلا ىا ةعجش لجر لاق روند همدآ فیحن و نوب زو زجاع زسکرو هلبنوکس كیجو یصق وا
 یک قلاچ و یلدینآیمانا هکروند هنسبروای هود لوش هدننزو رم (عجشلا و هدننزو هرم (فعص 12 هلدا فال |

 هفا رطا هکر وند هر رمط نال وا هدنکو ک كجا | يلنيتعص (یمشا» ردنال واقلاج قلخ دارم هک لوا شما عضوا

 هدننزو هحرف (ةعجشلا) یدبا راردا ذاغتا ندجاخ آ هدهیلهاح هکروند هن راما تآ لوشو ردیک بوروس

 هدننزو هلح رم( هعجشم))هل وا ولت راسج وریلد هدنمالک و هدنناسل هکر وند هیراقلوشهدنز و هنیفس(تعبصل لو 8

 انونج یهتنلایا عصشم لجر لاق روند هنالوا نونح هدهبترم تین هدننزو لج (میشلا) رددآ لجرر |
 ردهنسانعم كليا تیس هتعاصود ی نس دام نس لوقیبع قمردنلردام بورب و بلف توقا چارا ۱

 نکیغو تعاصم رهوج هدنناذ هدنزو لعفت € ( ىجا ر عاش كنا هللاق وا هبلق یوق

 هدننزو رفعج (عجرشلا) ةعاحشلا فلکت اذا لجرا نت لا .ردهنسانعم تعوتساوک تعا یکاروزا

۱ 



 ب دعا نیشلا لصف

f e 
 هک ءوضولاءاموسلا ن تیدح |یف ورد وص نالکلوبلادعب هکر د هنسانعم یدو لوق یلعردبج وم یب وضو نامه ردوص
 ع وست لب دالا تعاس لاه ردهنسانعم قلوا.هلاص هنشاب یدنکر اوط هدننزو عو : (عوسلا) یدولا وا یذلا یا

 ژدهدعبیا عاوسو لیللایم ع عوس دعب اناا لوقتروند هرادقمرب ندههک یکعاوس عوس و عارالب تلختاذا اعوس
 روند هنا ویح نالوا فلت هلغل وا هلا باتو میل (عنابلا) ۱۳ ag dzام ( عس

 هدناپ كلیا دقت بودهزوک ینب ر وص یراکدید یذم نالک هدنلالخ بعالت ییعب ییساموس همدآرپ هلیس هی ما و

 وند ه هقان لوش هدننزو حابصم (عایسا) هاموس دٌّهعت ساوه و عسعس نولوم ردع وضوم نوجا سا

 دلک ًأت یتحاهدلو عدت تناک اذا عایسم ةقان لاق هلوا رر دتا فلت هروناح هلغمالشو بویلیا دیقت هنسی رواب

 .هعاسا لاقب ردهنسانعم قلق عیاض هللامها ییهنسنرب هلب رسک كنءهزمه (فعاسالا) رد های و هتوا و وب و عابسلا

 تغاس ندتعاسرب ءرزوا یلصا هاب مک كنهزمه 6 عاوسالا ) تعاسف لبالا ثعسا لوقتو هعیضو هلمها اذا
 تعاس ىلا ةعاس نم لقتا اذا لجرلا عوسا لاق ردهنسانعم كمل وریکی رادقم تعاسر لوف یبع كم 5 را

 یذما 2 رشا اذا لح را عوسا لاق ردهنسانعم كليا جورخ یذم بولک هماوق لسانت تل 1 و ةعاس اتوا

 بونل واز وجت هدننز و مظعم (عوسم ال هلومض لسرا اذا رام لا عوسا لاقب ردهنمانعم كمرب ویلاص یتنلآ هادو

 كطا هلماعم هلتعاس هدننز و هلعافم ( هعواسلا # هل غّوسم یا هل عوسم اذه لاق روند ه هنس شلروک اور

 هلق هرهاشمو هلکلنوک هم وابم هک یکق عش رابه ها ردقوشقعاس دوخانڻلشيا تعاسرب هک که

 هدننز و دوعق (عویسلا) و هدننز و ع . (عیسلا) ةعاسلاب هلمام اذا هعواس لاق ردنرابع ندهلماعم نالوا

 برطضا و یرج اذا امویسو اعیس عيسي ءاملا عاس لا ردهنسانعم قغ ا قر هنقلاچ بوان وا هدنزو رب وص

 تعاس لاق رد هنسانعم قل وا هلاص زسنابوچ هنشاب یدنکر اوط و بارسلا عاس لاقت اذکو ضرالا هجو ىلع

 ردردصلاب هیع رونلوا قالطا ه وص ناقا هدنزو رب عیسو ردهیای و هواو و و عار الب تلخ اذا لبالا
 لیلا نم ءاعیس دعب تج رخ لوقت رونمدهراکو لب هجن رب ندههک هدنن و ءاریسهلیصف كنابو یرسک كنيسماعیسلا)

 رصشر هیبش اکا لوق ىلع روند هنن رجش كلنوکقآ هدننزو باع ( عایسلا ) هنم عطق دعب یا نم ءاعیسو |

 ردرلولپ وک هلکنا هکه نسانعم لکهکر وند هفچلاب ولناعص و روند هنغاب چا یرقدلغای یتسهلوقم نايمه و ردیدآ |
۱ 

 باب نم وه و + اعایسلا ندفلاب تنیط اع» اهیلع نع” یرج نا الف + "یماطقلا لوق هنمو رراوص یییراراودو

 زود کروند هنلآ قجهاوص قچلاب هراود هدننزو هسنکم ( ةعيسلا  ندفلا نایسلاپ تنیط اک یا بلقلا ][
/ 

 (عایسلا» او غا ری ناسا هال زا یهود را رفت هلان زون زف ینرذاشنا بروما رها نددت

 کروند ه هقان لوش لوق یلع هلوا ردیکهرب یکیدلید هلغل وا هلاص هداعرم هکروند ه هقان لوش هدننزو حابصم |
 یراق تهذتتناک اذا عایسم ةقان لا هرا و هننلاح قلوا عیاضو فلت هنشاب د یدنکتب وسعت زوک بوروکیم حاص 1

 ا وت وب زا رون ول تاد رو ون ورفمهمنرزولاو ةعیضلالمح لاو عارالب

 هلیسهلوقمیعاب ما و هنیطادا هطثاح عیسلاش ردهنسانممقها ورا وید زو قرف( حیا )داد زو اهیلصرفاسپ |

 ب ملا نیشلا لصف طی یلاعت هن وعب زی هو و محشاب هنهدا اذا هعیس لاق ردهنسانعم قلغاب یهنسذر

 یا عدبشلاک هعدبشب غدل لاقت رونل وا قالطا هناسلو روند هرقع هدننزو حرز هللا هلم لاد ( عدبشلا

 هانوکس كناب و یصف كنیش(عبشل) رد عدابشیعج ردتغل هد هلق كلا اد هدنو روند ه هیهاد و تفاو برقع اک

 "دض عبا"رلا بابلا نم اعبش امه عبشو ام لو اربخ عبش لاقب ردهنسانعم قع وط هدننزو بنع ( عبشلا ) و

 یهتا یدلوا دراو هلنیتخق نوچکنآ ردلکد ندحراوج لاعفا ینعی ردندعیابط رداصمو هکرید حراش » عاج
 : 0كليا ناوا رف یهنسفر و هتعجا دض عوخانم هتعبشا لوقت ردهنسانعم قمرو وط هب رسک كن ءزمه ( عابش

 اا هدننزو بنع تلذک ( عبشلا) و هبسمک ك نیش ( عبشلا) هر ة واذا نا چ اساسا

 هدننزو نایکش ( ناعبشلا ا هعبشاام یا اعبشو ییطبل اعبش تبصا لوقت روند هب هنا مرور ول نراق

 نرح ناعبش و ةناعبشو یعبش ةأرماو نابعش لجر لاق ا و د هصص قوط یراق

 هدراعشا ضعب قرهلوا هنسسانعم قوط دوب (مباشلا) ردیعما هلقرب هدنساضق هنندمو رددآ لیجر هدنارت

 نسل وا رک کرد قم هدننزو یرکس ( یعبثلا  ردلکد ناچ یلاعتسا هدب ربغ ك رعش نکل ردشلوا عوعس
 یعبش كلذک هدقدل وا ولط هنا یک یسهلوط قابق یرللوف كنروع نج راربد عارذلا یعبش دارا راد عو

 .بولیقیص یتعب بوریدلوط یزالب نالوا هدنکلیب و یلاخخ نال وا هدنف وبط ندکلزوعمرلربد راوسلا و لاضا

 (مکت)



 هک بم قوس ۱
 روند هزوس شل ردتشپا ردل وعفم مسا ندعاعما هدنن زو مرکم (ععسلا) ضعپ نم مهضعب هععماذا سانلا هب عماست

 د وېب هموقررم تیآ هکهلوا مولعم تععساال عما هانعم وا لوقنام لوبقمریغیا عم ریغ معما و یلاعت هلوق و
 یدیاراردیا ملکت هل رلمالک + عمسریغ معما و انیصع و انعم » ةن ات رضح مالسلا هيلع ملام رف هکردهناکح ندنناسل

 هب لوعفمو لاح یسهلک معسریغ و رونل وا قالطا هیجوت اک | هدعیدب "نف هکر دلق دمو “مذ یتعی نیهجولا وذ و و
 هنسانعم كمردشا لوبق بودلکید هلا لج هزاحمو هنسانعم كمردتشیا هللا لج هنتقیقح عاعما و ردّزاح قلا

 هدلاح یعیدل وا لوبقم كمالک كنس هلبا شوکی زم الکم زب نس دمای نعم هدننروص تیزاحت و تبلاح سپ رولوا
 انعم مزال ندلعفو لج هنتقیقح یعاعسا و رد راعشا یتفیدل وا ریکیاح هدنرا هعماس یوبن لوق دارم هکرولوا كمد

 تیعصا د ولا نیب یک رماد روانا اواو هکرول وا امددب هدننمط قل وا مصا هلیسهدا را
 وعدنام ىلا باح ريغ معما رول وا تفص ندنراظفل ابا وح دوخاب امالک فوذح هقشب ندنو و ردامد د هدننمط

 | "بس عاما هکرولوا ه دننکیش اه ورکم عع” ريغ عع“ !.ودلکد دارم هدا رومی ززوص حذف رول زا هدنلپ ا هلا

 یسلوا روسکم كناف هدنروص وب و رولوا موم میس اضعب و هدننز و عدیعم هلا (عفیع# رول وا هنسانعم مانشدو |

 مالا ال كنموق رد لیحارشوبا دوخای ليج رش وا یس هښکه کردیم رفع ن ورع نت روک انا رول وا بجا و
 نب ر رج هب یدنک ندوبن ترضح فرطو یدل وا مالسا بایفرش هدنداعس نامز یدا یشر لوقلا عوشو |

 هددشم مال و هلناص* ( لمار ردشل وا لوتقم هدنسهعق و نیفص یدلروبب لاسرا بوتککم هیدن "یلصلا هللا دبع

 | لاجب كللزوك هلنینعف (عنسلا) علم علع هلا ثيبللا لجرال لا و روند هدروق ندعابس هدننزو علمه هللا

 لیوط یا عنسا یش لاق ردهنسانعم لیوط نوزوا هدنزو لعفا (عنسالا) لاج یا عیدب عنس هل لاق رد هنسانعم ۱

 لضصفا یا هنم عنسا اذه لاق ردن راانعم لوطا و لصفاو لاع حفتر یا عنسا فرش لاش روند هتیُشیلام و دنلب و

 یا ةعينسلا یف اوذخا لاق رد عیاتس یعجج روند هنلوب غاط هدننزو هنیفس ( ةعینسلا ) لوطا یا عنسا لا ور

 هل وا زانو فیطل و نوغی وا یمادنا و ءاضعا و عالم یعاظع و لصافم هکروند ه ه وبحم لوش و لبطایف ةَسرطلا |
 (عونسلا) و هدننز و هحاع« (ةعانسلا)) ماظعلا ةفيطللا لصافلا ةنيل ةلبجج یا ةعينس ةأرما لاق ردعینس یرک ام ر
 ةعانس عنسو مالغلا عنس لاق ردهنسانعم قلوا رلد نوغبوا یمادناو قشموب یماظعو لصافم هدننزو دوعف

 هیهط عینس نب ةبقع ردندیماسا هدننزو ريب ز  عینس) اعینس ناك اذا سمانا و ثلاثلا و لوالا بابلا نم اعوتس و

 لا هدج ےس وم هک ی دا نده ورک لوش و یدا روهشم هللاج طرف عیلس یرد ردندفاشآ هکر دندلاحر یس

 یدنارردا حالا و ما هدننمط قمل وا شوب باقن هرانا شیرق هلبا زازتحا ندکلیا هتفشآ یناوسن یرالاج و سج
 كنيس (عنسلا) ةنسح یا عانسمو ةعناس ةقان لاق روند هب هقان نوفی وا یعادناو لزوک «عانسلاا) و (تعناسلا
 هدنید كن هک هکر وند هکترکن اک ه در قان وا نال وا هدننب لوق هلا هپ لوق لع هب هست نداضعا هل میک |

 رد هعنس یعج روند هن رلکیک قمرپ ناکه دنیام ریکلیپ لا راقم رپ ندنزو چا كنه دوخاب ردکدک نالوا

 رد هنسانعم قم غا یروک ذم وضع یراکدد عنس كمدآرب هل رسک ك ن هزم (عانسالا) ردعانسا و هدننز و هدرق ۱

 نسحو لاطاذا مالغلا عنسا لاق رد هنسانعمقل وا ربلدیبحاص لابو لای مدآر و هعنس یکتشا اذا لج را عنسا لا ۱
 تنس هدننز و ءارچ (ءاعنسلا]ل حالم دالواب ءاج اذا لجرلا عنسا لاق رد هنسانعمقلوا یحاص دال وا لزوک هسکر و
 (فعاسلا» رددآ هلبقرب هدنم هلي كنيس (عوس) ضفخت مل تناك اذا ءاعنص ةيراج لاق روند هریق شمالوا

 هلغغل وارابتعا ؤزج ترد یر 5: یم ما ع "هرود هکر وند هوزج ر ندنسازجا راهنو لیل نعي ندنيد دج |

 تانا جن زونلوا قالطا از تقو هعاسو ردنرابع ندهقیقد شقلآ هکردشغ وا قالطا تعاس هنن وزجره | 0

 قالطا هتق و قحهلوا 3 تمایق هددنک لوق ىلع نوچغيدل وا لقشم یاسح تعرس قالطا هتماقو رد عاسو ۱

 | هعاس هدننز و ءارج (ءاعوسلا)ل نوکلاهیا ةعاس مهلاش یبکعایجو هعاح رولوا هنسانعم نوکلاههعاسو رونلوا

 ( عاوسا) ةددش ىا ءاموس ةعاس لاقت یکء البل ةلبل رونلوا لامعتسا نوا دیک اتو دیدشتو ذخآ دن
 تءارق هلحصف هدنسهع رک چ اعاوس الواد و "نرذتال و لیلخ ماما که ردنفل هدننزو باصسو هدننزو و
 نافوط هدعب بودبا شتسرب اک | راتسرپ تب هدننامز مالسلا هیلعو انس ىلع حو هکردیعسا كغ رب لواو ردشلیا و

 هایی لیوا ا وکر جارا هج راخ هنعللا هيلع سیلبا نامز دعب یدیشلوا روتسم بارلا تح هلسبس

 سی ؟عاوسو یدیا رردیا ترایزو م ینآ ب ودیا بیت سوم هنسرهو ردشمردتا شتسرپاکا اددج

 ۱ | نالکن دلاجر هدنلالخ لیبقتو هبعالم هکر د هنسانعم یذم هدننزو ءاحرب ءاعوس و عاوسو رک ذیساک یک عوس روتد



 تا

 هدتف و یقعیدل راقرح تولیکح قاربط ند وق هکروند هنسی رب كنسهراب جاغآ یکیالوش و رونل وا قالطا هعمایسم

 هعضوم كج هل دیشبا یمالک كهدآرب هدننزو دعقم (ععسلا) روند ناعم“ هنسیکیا رولبقوص هن راپلوق كل ز
 نوع همالک ععسأو هارا ثیح یا مع و یآرع ییموهلوقت رون دهل كج هن روک ی ص یر ههتن روند

 كنيس (ناععمرید ) ردندلاجر ءاسعما هدننزو ریبز (عیعم) و هلرسکك نیس «ناععملو هلی كرانیس (هعاع)و
 یفدم كن راترضح هلا هجر زب زعلادبع نیرع نده وما هکردعض وم ر هدصج و ردعض ومرپ هدننا ر بلح هل رمسک

 كنيس ۍناعمتادمع نم روصنم رفظلا وا ماماو ردندنیثدح روصنم وبا یناععسلانامعم نب دمع نب دعو ردهداروا
 دنسانعم عم هدننز و ریما (عیسما) ردنطبرب ندنسهلببق ےک ناعم و ردظفاح دمع ركبوا ولغواو ردهصق
 العو لج قح ترضح رد هغلابم هنسانعم عماسو عع یا میم لجر لاق ردکعد یحریدتشیا ردلعاف هکرولوا
 ندقاربا هکرونلوا قالطا هنالسرا لوش عیعسو ردعیع-"یتالکو تاوصا *هلج قرهلوا هرم ندد دحت و فیکتو هیبشت
 یاعمسا ماو عيعسلا مایع هب رض لاق ردیسهنکك غامد (ععسلا ماو (میع ما هل وا ردیشرایتکر حو "سح

 ردب ردب كن هلبقرب ندنلئابق ريج هکردیعما لهسنب دیزنب تالامنا هدننز و بنع دوخاپ هلنیتعف (معسلا غامدلا
 ندنبئدح و ورع نب دم ندنیعبات عابتا كالذک ردند رلنآ رد رلیعبات هکر دهسک مات هعفش و دیسان بازحا مهروبا

 وک (معسا) هل رسک كنيس روند "یعاع” دوخاب "یچعس هدنراتبسن ردندهلبقلوا شابعن نچ.رلا دبع

 هدنن ز ولج رفس (عمععا) فیفخ یا عم لوغ لاق رونلتفص ینابایلوغ هلکنا و روند هک الاچ و كباچ تیاغب
 روند ه هبهادو تفاو ةيحلاوا سآ را ریغصا یا عمعمسوه لا رون د همدآ و للاقص كچ وکل وق یلع ولشاب كچ وک
 هکروشد هنوتاخ لوش و عیرس فیفخ یا عمعمس بئذ لاق رونلتفص دروق هلکنو و روند هایکبسو كناچكی و

 ندنتف رفد رد هل راهظاتبمتروص هدننایغ و بول وا رداقلورشرت بوکا ییسه رهج اعادهدنروضح كنج وز

 لاق نو سلوا ندنتهجنظءوس و هش رکو نوسل وایروص كرکو قبقح كرکهلوارول وا دابرفو هلانزاس هلولو
 لجر لاقت روند همدآ ولیوب نوزوا ولندب هحناو هرثایف ةلول ولا هج وز هجو یف ةطاکلا ةأرلا یهو عم مس یه
 هدنزو هل رظن(ةنععا) و هدننزو هبطرط (ةنعما ]ل و هدنز و هب شرق (ةنععسا]) قيقدلا ليوطلا ىا ع

 روندهتروعیھکید رده شاز رلنون نوجا هغلابم یک هن رظن هد ران وب ردففح که دنن زوهع ورخ ردتفل ید هنعس و

 ةن رظن ةنععسو ةنرظن ةنعمم ةأ ما لا ردندنایهنم رانو هکروند هتروع یصقاب هنلا وحا كقلخ اياد هن رظن هکدت |

 ندنلیعفت ردهنسانعم كمردتشیا هدننزو هربت (فمعسلا) هعایم ةعمصم یا هن رظن هنمع و ةن رظن ةنعمس و
 مس هدننزو ماطق (عاس) رییس یال ةع و نیست دنلعف لوقت رول وا لاہعتسا هدنعف وم ما ردردصم

 (عاساا) و هب رقرب برق هب هکم هدننزو هربب ز (فییسلا» یک عانمو لا رد دن تشاتعم معما ردا لعف

 لاق ردلعتسم هاج كکوسو ه دا ف هلعح یا االف رسا لاق رد هنس انعم كمردتشیا هل رسک كنز

 تلذک اعم اهل لعج اذا ولدلا عما لاقب رد هنسانعم ققاسط بلوق یراکد د عع هبهغوقو هقشاذا همیسا

 هدننزو نسح (مسلار نیععس اهل لعج اذا لیزنا معما لاق ردهنسانعم ققوصحاغآ یریکدید عم هلبنز

 علا ی ق هلعج لاش ردشع وا ق وجما یکی ی 9 روند 4 وعاقوت ۱۳۳ ۱ سا دو اخ لاو ردشفل وا "یالطا نوا" تکی دانس هدا ما هنت اتم دنق روند دوغا
 كن هکر ( عیب ةىنغم یا ةعمس ةأ ما لاق رونل وا قالطا ه یراق هرطمو یکنچ هدننزو هنسحم (فععسما)

 كنهسکر و هرهس و دعنش ادا هعم” لاق ردهنسانعم كليا یاوسروریهشت هلکم ردتشیا هسکر ه یساعمو یواسم

 عع“ لاق رد هنسانعم قم راقبح هرهاظ هلتعاشا و رشت یسانو رک ذ نکیا مولعمات و ات سانلانیب ینامزو تان

 1 شفلغاقوب هدننزو مظعم (ععسلا) عما اذا هعم لاق ردهنسانعم كمردتشیا و هرکذ مشنو هلوج لازا اذا انالف

 یره ارجوتسم هليا هناقوف یا هدارو ارجوسم ادیقم یا اععس هب یتا لا ردهنسانعم دیقم روید دمدآ

 رداکد ندش رعت ناکر ا ر ونهو ردکعد دودشمهلاروجاس ردندنبابرج وس هکر دل وا رج وسم نالوا مگ ردطلغ

 هدراذخأم هل رابعارج وسم ادیقم یمالک | رمز ماععسریبج نم دیعس "یلاثعبا هلاع ضعب ىلا جالا بتک و بشا ابلاغ
 هروجاس هرامتز ارز ردشلنا تبث هلیهج و نهذ قبس ج د ینآ ندنفیدل واریک رارق هدننهذ كفل وم هلغل وا سسفم

 لظو+ة رامز وناعم م لو + رد ر رحم یخ د تد وبشا هدنلیذ رو نم مالک هد ه اهنیتحرولوا كم درج وسم سه نم هلکب د

 ردنعضتم یدصق ردهنسانعم كيلکید بو وط قالوق هزوسر هد زو لاعتفا (عاتسالا) * قما نصح و ددم

 لاش ردهنسانعم كعشدیشیا ندنرب یرب سان یزوسرپ هدننز و لعافت (عماسنلا) یفصا اذا هیلاو هلعقسا لاقت

 ( عماست)

تل لبح ديف لعح هطس و ىف ةورعلا وه و برفلا عمم ذخا لا
 أ تلاها هکردیسا كن ردب هلسبقر و ولدلا لدتع



 ندن وتوطاکب وب خال فک رند “ىلا كندا ىا كع” هجو 0 نم عکس ایا لوق دما

 لوا ینعب اهعاعما یا یتذا ةعاعم و یتذا عام” تلذک و اهسکو نیسلا حب یذا عم“ كلذاولاق و ردکع د تشبا | ۱
 یدلب وس ر ەر دتشیا یتآ کی و ردراشغ وا عافیا هنعق وم ںیصم مسا هدارو ردزوس م کیدتشیا هلغالوق مب زوس |

 هکیدنک یکقشیآ زکلاب ع نسر د ثالذ لاق اعم” ینعب ڊ صصخ ما ذا تر لات اس تلق تش ناو ول وا سد كعد

 تذخا نولو و رول وا كم د یدلی وس رهدیشبا سکر ه وك ر ەر دتشیا هسکر هیزوسل وا سپ ك سیا زنا صیصخت
 ردکعد مدلیا ذخا هلیهج و كقشيا ندنآ یعالک لوا نب هکه ناسا ندىریغ كنلعف یردصم ینعب اعام و امعم هنع
 ةعاط و عع*هلعفرو ردهدن رب دقت هعاطا تعطا و اعم” تعم“ ردرلب وصنم هلا رعصم لوف رنو ةعاطو اعم“ نولوقبو

 نذاو عوف رم یظفل ععس هداروب كلذ لوقبانالف یتذا عم نولوقبو ردهدنر دقت ةعاط و عم” یرما کرار د ځد

 االف ینذا مس قلعت و و ردکع د یدتشیا هدلاح یعیدلوا رابوس یزوس نالف یتالف مغالوق هکر دفاضم هنس |

 اهرصب و ضرالاعع نیب ح رخ وه نولوسو رد راج هد هلارسکه درانو و رارد جد ذا ةع“ هک ردهدنکبس

 فاضم .هکز دهدنلب وات مهرصب و ضرالا لها عم نیب ردلکد مولعم یکیدتک هتمس هن نعپ هجوت نیا ردی ملاذا

 هکر د هنسانعم دحا امام ا دوخای رد هانک ن دناکم زمن ر وکی یبام یرارصب و عمم كضرا لها رد رذقم |

 دوخاب ردکعد یدتک بوقیچ هضرا نایلوا دحاو درف كجهروک ییزو بودیشیا یتیزوس یریغ ندنابایم اهنت
 هل رابتعا رظن طخ رصب و ندنض ع هلغل وا هنسانعم نذا عم“ هکر د انک ن دنض عو لواط یرصب و عع«كضرا |
 انت و كت ینعب بوت آ هکاله ٌهضرع یتسفن یتعی اهصب و ضرالا عم“ نیب هسفن قلا نولو و رد هبانکن دنل وط

 كج هيم روک یرصب و بولیدیشیا یسسكنع-# ناسنا دوخاب ردکع د یدل وا ددان بودیک هرارب رغلیب بول | شاپ

 قحهل وا یعوعس كسکره ۳ عع و یدنل وا رکذ هکر د ردصم لر كنيس (عاعا) ردکعد یدک هرب ۱

 SS عاعم و عوعسم رکذ یا عام هل لا رولوا لمعتسم هنسانعم نسح تیص و لیجب رکذ |

 صا اذا ملاو نیسلادیدشتب ععتا و هيلاو هععست لاقب رد هنسانعم كملکید بوت وط قالوق هزوسرب هدننز و لعفت |
 ۳ ةععم دتععس لوقت رده ءانب هدننزو هب رض (تععس) یکرت دنو رٹ دا یدبا عمت یلصا كنسملک "ممتا هيلا ق

 ردهدمهعم اس الاح یدتشیا مغالوقیدنک نکر ای وسیزوسنالف نعد "ماکت لذ لوقا الف یتذا ةعع" نولوق وة |

 مدقت نوجا بیکرت تعصو راعفا یلعف یدیا ةععس انالف ینذا تعم“ یلصا هلبتفاضاو عفر كنطفل هم |
 رول وا نوجا تلاح هک دن اندی کی دیس مو یدلوا عوفرم نوچما تلالد هناب هرکصندقدنلوا | "
 ءایر هکه تن روند هکلشیا شیار هلدصق نوسلدیشیا هعمو ؛یصس (ک عم نذالاس رول وا تفص یظفل هع و ا "

 ءیرو ةعمس هلعف لاق ردهلعض یرهشا ردتغل هلنیتعفو هلي كنيس روند هكلشيا هلدصف نوسلروک
 2و عما ةثيه نه ءوس ةععم هعع“ لاق ردعوت ءان هلن رسک كنيس (نععلا) هور و ساشلا هعمل یا

 (نعاعسا) و (فعماسلا) و هدننزو فیرش (عیعساا و هدننزو هف رش (فعیعلا و هدننزو هحرف (ةعمسلا

 هلنیتحف و هلي وکس كيم و ىح كنيس هکی کد عم ردراهغلابم و فص و هدننزو روبص (عوع الو هدننزو همالع |
 كنظفل عوعم ىنعب كريخاو عوم“و ةعاعمو ةعماسو عیعس و ةعيم“و ةععمو لّرعو عم“ نذا لاش یک عم |

 لاقب مهضعب لاق و عع !یا ععس لجر لاق روند همدآ لوقلا ع وع هل رسک ك نیس ( مم هلنیتض ر واکس یمج |

 ءاعدلا ف نولو و ردهنسن نایاش هکلدشیا و كج هلیدیشیارب وب ینعب عم ناب قیلی یا عام وذو ععسوذ مآ اذھ
 هورکمربخرب نوسل وا لصاو هنلح اما نوسلدیشیا ردزوس افر وب ینعی غلبال و عع یا + اغلب ال اععس مهالا* |
 یرثا ردا تیافک یسلدیشیا هکی دلی انایب هلیسانعم غلب نا ىلا حاتحالو عع“ راضعب رونلیوس هدقدل وا ع وما

 نوسلو عوقواما نوسادیشیا Cela جاوا تجاح هغلوا لصاو هنلح |

 زوس قجهلو عوق ورب هکرایوس مدآ ندیشیا یزوس ناسیلوا بحمرب یروب نم مالک هکر ادد راضعب و ردکعد |
 دلدروف هلا نالترص یثید عع و لي ہلا هرک رد دا هعع» بهذ لاق رد هن سانعم لیځرکذ عمو ردکعد ردلکد] 3

 بویل وا كاله هفنا فتح یخ دوب SE رد هع" ن ومروند هدلو نال وا لصاح ندنعاقجا |

 معما + یتح شا رولوا هد هج رد تیاهن یمهعماس تّوفكنوب هروکه ناپ كحراش» رول وا كاله هلا اضقلجا

 (معسأا) رددآ كغاطرب حک و ردا وان ,دنزاندن رادقمنوشرآ زوت وا بول وا عرساندشوقو و ردلثم + عع” نه
 عع و مهناذآ یا سانلا عماسع "الم لا رد ممابم یعج كععس رونلوا قالطا هغالوف (ةعماسلا )و هدننز وربنم |
 .ررروچ پيا نوچگاقمروط یغوط هغوق اکا هکر وند هپل وق نالوا هدنسه رواكنهغ وق وی یراکذدید بر |



 < ۶۲ روح
 ید SAN ك ندانعموب رولک عالسو هلناصف رولک تاعلس یعج ردزناح هلتاصف و روند هغی راب ندا "قش

 | كنم ره (عالسالا) دالا قشنیتلاوا تناک ام ةن اک هش یا ةعلسەسأرب لاق یک هقلحو قلح ردغج سا

 ۱ نتكنرمشنا هدننز ودجا (علسا) هم یا ةعلس ساذ راصاذا لج رلا علسا لاقت وا قل وا قب راب یشاب هل رسک

 كالشیاولوا((هع ولسل ا )لر ون د هب یداهلیلدهدنزورنم(علسلا) رد مالسل اوة ولصلا هيلع هللا لوسر م داخ هکر د ف وع

 یراکدلیا ارجاهدنماکنه ءاقستسا كتیلهاج لها (میلستلار علسملاب ةع ولسملا ثالس لا ةنسانعم هح روندهلو

 ناب یاب یراکدید مشع هلتاب مان علس نانلوا رکذ هدنراهنم بدجو طق هکردو یتروص ردنداعر ندتاداع
 راررویلاص یرغوط ه یغاشا ندغاط كسکوب رب هرکصندقدقاب یني راج وا بویلغاب هنراقر وق كنرازوک |

 یرضوط ه یغاشا رها بارطضاو شالت هلیسیجا كنرقرب وقو هلیسا وه یرلةدلتروق ندنرلا هدرنآ
 راردرکسبوشوف كرهدنا راطقسا و ءاقستسا ندنسهسک | كراو یرایدنکو راردبا رارف هللا مات تعرس

 تد هلت رابع رقبلا ییانذب هوقلع اذا هدرون نم ربسفت یرهوج راردنا لفت هقرب ناعل یعوقرم لاعتشا هکایوک
 ۱9 ۱ اناونع زقلا تادا نالوا ناونص هلق وا کرفم هنانعم تند يسا قاند ارز ینلیا طلخ هلکلسا
 | 2184 هروک اا كتوم سوم الا لوقلاادتا هکر دحراش + ردعقاو طلغ هنوک زوق دش یکیدلبا داهشتساو
 E هربت وریبعت هلا درفم ندعج انا بول وا موسم هلیترابع رقبلا بان ذاب هد هح رس نالوا
 | دیصلا و هدنسهدام دیصو ییانذلا رج مام لاو هدنسهدام فيز یدفل ومو رابدالایا هک ردلانو و و یلاعت

 | هسیا راتفاضا ىدا مزال كمد اهسّرو باتذالا هکردشلتا تس هرات رابع اهسآرب وصنف لبالا بیصت ءاد
 تامزالا یدل نورطقسب » مهیعس باخ لاحر رد دال » ردو هکتسب نانلوا داهشتساو رولوا لو هقارفتسا

 هلکلیا وزع طلغ هنوک زوقط هدنو فلوم » رطلا و هللا نيب تل ةعيرذ × ةعلسما روقب تنا لهاحا * رشعلاب

 لعفت( علستلا )اتع و هنعهللاز واحتیدبارا هل وا شل لا ناب ینیرب یرایدنکی دیل ون نیفمال وا فقاو دحا ود رف هنطلغرب

 علسنا لاق ردهنسانعم قلراب (عالسنالا) ققشت اذا هبقع علست لا ردهنسانعم قالتچ قایا هدننزو

 ۱ عفلسلجر لاق روند همدآ رداهب و ریلد و لدابرد شیکک یلق هدنن ز ورفعج هاف (عفلسلا) "قشنا ادا "یثلا

 ۱ | هلاه روند ید هعفس روند هروع ناغرغاج ی هطاعت نابزدبو یوخد و ردضلاعسا و عاج *یرح یا

 ]نفسو روند ه هقان یاس ولم E تو یلت 2 ةثيس ةئی باص یا ةعفلس و عفلس ةأرما لاق

 |اتابآ هنظفا عقاب لوق ىلع روند هن اکم ولقاربط تشرد و درس وز کب لف عقلسلا) ردیدآ كابلکی شيدر

E۱ هف رطرهه رج ا باص هدننزو رانسج(عاقنلسلا) روند هنککر ۱ ]۱ ناکملا رونل وا  

 هرجا باصعهدننز وماحنرحا (عاقنلسالا) روند هن راشاط لقچ شمزق یکشتآ هدشنوکو روند هکشعش عمال

 ردهنسانعم قمریق یراشاط لقچ هدشنوکو راطتسا اذا قربلا عقنلسا لاق ردهنسانعم قالب كشمش هفرطره

 رداطخ یعكنيس هدنو هلرصف تلاد و كي” و كنيس (عدیعسا) سعشلا هيلع تیج اذا یصحاتعقنلسا لاقب
 | دیسیا عديم نالف لا هلوا فایضمو نادناخو "یصمو فی رشو مر ک کروند همدآ ناشیذو دیس -

 E نادعاپسو عام یا عدیع" لجر لاق روند همدآ ردا و فانک الا طب وم س تفورش مت

 تلجر ر و روند يلق و هجاوح یف فینخ یا عديم وه لاقب روند همدآ لالاح و تسج هدنطاصمو روماو

 هاوس كجو ےف كنيس (ععسا) ردیعا یسرف كناتع نن سوق ن ارو ردهیاصص سيق تش ل عجیتو رفع

 هدزماسل رونلوا كاردا تاوصا هلسبس كنآ ردن وقرب هدقالوق لوا هکردیمما نذا " سح ندنسهلج سچ یاوق

 هننا هد ر اصب كل وم × نذآ سح یا مع " هل نسل لاق رک ذس اک ردردصم هدلصا و و رونل واریبعت كاليج دیشبا

 قالوق هلکنآ اضعب واععم عم لا رووا یردصم نعي یلعف كن وق لواو ردنرابعندن وق نانل وا رکذ عم" هروک
 | عوعسم مالک اضعب و رول وادا رم تعاط هصهاکو مهف هلیسهقالع موزا اضعب و هلب راتعا تیلح رونلوا هدارا
 قالطاهزوس نالیدیشبا هلقالوق وهنذا یا هععم هيلا قلالاق رونل وا قالطا هغالوق عمو + یهتنآ رونل وا هدا را
 هنس هعحاسكن هلج هک اب وکی کم ام” رونل وا قالطا هنسح تیص ولیچ رک ذقج هلوا یعوعسم كسکره و رونلوا
 ۳ ردصم لصالایف یسهلک عم” وبشاو ردراج هدهل رسک كنيس هدانعم و رده رّوصت قلوا ازس
 انع انممكقشيا رول واردصم عمو رولکمع ماس سایجمبا عجب و رونلعچهرزوا ععساو عاعساو رد واسم یعچ و درفم
 ب ردعما هللا رسکو ردصم هلصف لوق یلع ردتغل هد هل رسک كنيس و عبارلا بابلا نم اعم هععس لا
 عام“ وامع" هعم" لاق ردراردصم هدران وب هدننزو هیهارک( ةيعاعسلا و هلرعق ل نیس (نعامسا) و (عاسلا)

 ( ةیعاعمو)



e ۱۰۱ e 

 راچان زفابسم هلکلیا باوج ود مل یریغ ییارعا هدک دید مدیا لکا ندنیسهریابآ زکیدلیا عنم یزب جد
 یردا ام لوقت ردلمعتسم هنسانعم كقلیا هلبا اب بولوا هنسانعم كمك عقسو یدتک بوقلاق قرهلوا جا |

 عقصم یا عقسم بیطخ لاش روند هرون“ و عیلب و حصد هدننز وربنم (عق مل ازل هب بهذ نیا یا هب عقس نا

 ردق هجرس (عتسالا) ذق رنابیا عاقسلاپ هعف ر لاق روند هبهرواجم و هنس هچراب زر هدننز و باتک (عاتسلا) ۱

 هکر دیس همنکم قسالا نب ةللا و (عتسالاوما ) ردعقاسا ج رول واضایب یشابولشبیرلیوت ردیعماشوف كچ و کر ب
 | قراصو هتبق و یا هتعفوس نم دژالا لک | لاقت روند هنسهب دنر هدننزو هعب وز (ةعفوسلا) ردندیاععا

 بونل هلص هلاب ی دو (عیقسنلا ) رونلریکر یت هکر وند هن رار كج هلکه هپ كنس هلوتمیلاش شاب و یموت روا شابو
 نول هدننزو لاعتفا (عافتسالا) هب بهذ نیا یا هب عقس نیا یرداام لوقت رونل وا لامتسا هنسسانعم كالا
 .(مکسلا) و هلبنوکس كفاکو یحق كنیم (مکسلا)ریغت اذا لوهحا ىلع هنول عقتسا لاق ردهنسانعم قلزو

 مکس لاق ردهنسانعم لک بوبوروب لر هيلين یتغجهرا و هدنفو بودیک 4 هرن هلةلنقشاش هناریعم هلنیتعف ||

 | رنو یلاعت لاد الب نم ذخأینا یردهال افمعتم ایشم یشم اذا عبارلاو ثلالا بابام امکس مکسو اعکس لجرلا ۱

 مکس نه (مکسنا) ذخأب نیا یا هت هللا ضرانم مکسب نیا یرداامو بهذنیایاعکسن !یرداام لاقب و
 مکست لاق ردهنسانعم قاوا یداقتمو فف هدهدوهب و لطاب و عکس یعم لجرلا مکست لا ردنا

 بیرغ یا حک کسو عکاسلجر لاش روت ددمدآبیخهدنزو فتك( مکىلا)و(مکاسلا) لطابلاقىداقاذانالف |

 | ةلضم یا ةعکسم ضرا لاقب روند هضرا ندبا هارک یکلاس هلفمالوا یغالو یلوب هدننز و هل دع تىكى |
 اب لدن“ (علنبلز) هنسانعم سلما لبج روند هغاط قحاربص نیلا ه هدنن زو روفصع (عوطلسلا) |
 لاق روند دمدآ نایلیوس ناشیرب یکن ونجم عطنلبو روند همدآ نوزوا كب هدننزو راطنتس (عاینلسلا )لو

 لا ردهنسانعم قاب هرزوا ترص هدنزو ماڪ ر حا (عاطنلسالا) نونحلاک همالکی ف هتعتم یا عطنلنيوھ 6

 عولس یعج روند هغالتج نالوا هدقایا هلینوکس كمالو یصف كنبس(ملسلا قیاس اذا لجرلا عطنلسا

 مسر هلفرعت فرح یرهوج رددآ كغاطر هدهندم علسو قوقش یا عولس همدقف لاق هلنیتمط رولک |
 اذه علسو ردد زا ندرهوج یکیدلیا باکترا هدیابوب كفل وم هکر د اب تار ارزردشلیا اطخ هكا ق

 | ردیعسا ن نصحرب هدلح مان یسوم ؛یداو ندنلاسعا كوش هدنرق سدقو رددآ كخاطر صوصخت هنسهلبق |

 ۱ | رار د ج د بغیغاک | هکر دیس كغاط كچ وکر هدهن دم و ردیدآوصرب هدلح مان نطق هددحن هدننزوریژ (عیلس)

 ۱ رهن هکر دیدآ یداور هدهماع میل هلا هثلثمیان و 4ل«#*نیع ردقل وا ثعثع نالواباوصهروک هننای كحراش ۱ 0

 KE هلنیتعف (علسلا) ردندآنصحر هدنع هلتاصف (ناعلس) رددآ هبرقرب هدنسهیحان دیزو ردلقش ییارف| "

 تار مطدیدوخاپ ردعوئرب ندوراد یآ یرلکدبد ربص دوخاب ردجامآ كان رهزر لوق ىلع ردیعما جافآ ۳
 ا یغعاماكن هکر ,و ص رب اذاعبا را بابل نم اعلسلجرلاعلسلاق رد هنسانعمیماغ وا هنلع صرب مدار علس ورد دآ | أ

 یعج روند همدآقالتجینابا و همدآ ص ربا ردتفص (ملسالا) تققشت تققشت اذا همدق تعلس لاق ردهنسانعمقمالتح ||

 ربصلا یا علوسل | نمرمالاش رول وا یبا کروند ه وراد یراکدید ربصهدنز ورهوج(علوسل )هلیعط كنيس رد علس | ا
 روندهفاکشو هغالتح نالوا هدغاط و لثم یا علس هلام لاق رد هنسانعم ریظن و لثم هل رسک كنيس (یلسلا) |

 ییبدالب یر و هدهلهاب دالب یچوا ردیعما عضوم ترد علسو ردعولسو عالسا یعجب ردتفل هدهلعف هدنو |

 هرات 1 لوش سرا عالسا و ردعالسا یچج نابرت یا ناعلس نامالغ لاق روند هشادشاب علم ردهددسا |

 یزاقلیوا ورول وارهاظ هرزوا رمط یرلکدد ًاسنلاقرع هرجا یرلطوبهدقدنل واط بوروع یم تآ هکرونید ۱
 روند هنعاتمت راحت ةصاخ ورون د هعاتم هل مسک كنیس (ةعلسلا) راقیح هبهراکسا  رلرمط لوا هلغل ری آ ندنربیرب ۱

 هدیناسنا ند ضعب کز دوسش یک و هب رجنام و عاتلایا ةع رم ةعلس هديب لاه هدننز و بنع روک لسی |

 ردا روهظ هدنوب هکر د هجا رخ هن وکر ب هعلسهدندنع راضعب و ردتغلهدننز وهبنع و هلناصف و یحتكنيسرداروهظ |

 دوش ىچ وکو رول وا ل رم هذقدنل وا كرم هکر دهدایزرب یک هدندب دوخاب رداروهظ هدنوب ردوا دوخاب |

 | رداروهظهدزافوپ ومنو یک | هکر د رکد شا ریبعت یر وب و روا یکیدیدهعلسوبشا رول واردق نوواق کوی و
 هزغ روق هاسو نوزوا نانل وا ریبعت ولس هعلسو رددحا و یناددرت عجرم كفلۇم×رارد لوغماد هدیسراف

 عولسملجر لا روند همدآ یلر وا ید نعي یل هعلس (عولسلا) هدننز و بنع رولکع لس یعجهنسانعم قلع رود | 1

 | فید لوق یلعنوسل وا هسرول وا هل وکه لرون د هغب رابنال وا هدشابهدننز و هرمت (فعلسلارب ةعلس هيف ترهظاذا |
۱ 
3 

 (۷۹) * ی *



 هننانعمهیقاف هدیناذخ راربد هدي اعفسا هلیش هی مما راب ع تح ردتبثم هلت رابع وب هدب رعلا ناس ] و رولوا ندنسانعم كليا

 عفس هیلعاملاق نوسلوا هسرولوا هلوک ه روند هول عفسو ردلدبم ند هففحم نون فلا كنسهلک اعف نل و» یهتنا

 یهرهچ یسا دوب (عیفسنلا) ردو هدام یاضتتمو ردلمهعتسم هدغوبصم بوت هر وکه ناي . كحراش × بوثیا

 عوفسموهلاقت روت ده هسک شلتآ تب ءاصارظن (عوفسلا) هح ادا ههج وم وما عف لاق ر واوا وک

 لحر لاق رونلوا قالطا نيعلا ع وفم همدا شاپ یرجا تونل روقح یزوکو نیعیا 2 عف هتاصا نوبعم یا

 نیع یا ةعفس هتاصا لاق رونل وا قالطا هزوک یحدبا تیاصا هدننز و هرم : (ذعفسلا اه رب اغ یا نیعلا عوفسم

 مومسلا حاول یا عفا وسلا مهتسف لاق زاب ما بوی و کر زد لا رجب موم هلو لب یما (عفاوسلا )

 لوق نلع 01ام روند و رد هعفس یدرف رونذ هنن راکدرکچ كن زوب راق لهج وا فی كنيس (عفسلا)
 یدرفم روند هرلکنر قتمارقلئأم هب یزعرق و هدشن زو ءارج ردءاعفس یدرفم هنسانعم قالا ردعج هدانعم وب عفس

 (ةعفسلا) روند هغتمارق نالوا ضراع هن راقاکی كنوتاخ نال وا ریغتم یزکب ب ویل رآ هلنیتصف ( عفسلا )ل رد هعفس

 قشف و یدنروپسشغل هک بوشیابهر دوخاب هنسهلوقم لوکو 4 یدنرویس نال وا هدکلیدن زویس هلرعص یا

 | اهنام یهو ةریبک ةعفسءراد ةنمد ف لا ر ولو اد از *یشر هراقناق هکر ول وا فلاخ هنن ول كضرا لوا هکر وند هنس هل وقم |

 ةرفلا برشی داوس یا ةعفس ه لا رون د هغتما رق نالچ لزق و ضرالا نولل افلاخ هارت دبلتم ماقوا دامر وا ليز نم

 روند هنزوکوا ناب و نوجیدل وا قتمارق یسیزمرق رد رلکدد ینیس هکروند هنشوق ناغوط رقاج (منسالا)
 هکایوک ردعفسا یممآ كني و كنوبق نالبرغاچ هفلعاص و دوسا یا عفسا بوث لاق روندهبو ولایوب هرقو

 (ءاعفسلا) بلحلل تیعد اذا منغلل مسا وه و عفسا كيلالشا لاق هئم و رولي غاچ هغم واص ب وزب ین شيا هلغلواىتلازق ا

 اذا ءاعفس هماچ لاق هل وا هد هح راقوب ندنر »ِ هدنزاغو یغعتمارف 0 هکر وند هنیجرک و کلوش هدننز و ءارچ |

 رسحاکن هدنن ز و دعاسم (عفاسلا) رددآ ن طب رب ءاعفسلا ون نیطالملا عض وم اهقنع ىف اهتعفس تراص

 ۱ رون ده هسک ندیک بوغوق ییرب یر هدنالاح وللثمكنجو حاسم یا عفاسم لجر لاق روند هنانلل وف تروع ۱
 | روند همدآ ندا هبراضم هل رب یر و روند دمدآ ندا هقئاعم و روند هنالسرا وارا ۱و عفا ل چاو لام |

 | قلزو کیو جون اذا هوضع عا لاق ردهنسانعم قمرابق بوشیش ءاضعا هدننز و لاعتفا )ماھ سالا)

 | ردهنسانعمقفصا هدننزولعفت (عفسنلال هو وا فوخ نمّريغت اذال وهلا ىلع هنول عفتسا لا ردهتسانعم
 | هنع لا ی ررع لوق هنمو ردندلاحر "یماسا رد رغصم ندنظفل عفسا ((عفیسا رز ام یطصا اذا ناتلام عت : لایه
 | ناک نف ه نرردقحگافاضر هم ناداف "مال اقباسلاع ناب هتناما و هن د نم یضر ةنیهح عفیسا عفیسالا "نا الا «

 | عفیساو یدلیارک ذ ید هدنسهدام ضرع ییدحو "فلوم < صصحاب مهن هلام ماف ةادغلاب دغیلف ند هيلع ۱

 | همدا ندا هنادتسا بويعا تالابم ند هسک یکیدروک ره ضرعم و ردن وجا بیم 7 ندرخآ یلمروینای هلا هنیهج

 | ندنس هلسق هنیهج هکنوسل وا زکمولعم انعم لصاح * رد هنسانعم بلغ ردل وهج ندنظفل نار یس هلک نیرو روند

 |هلرب ادف هن همنما لوایتتناما و ند نوح قمل وا رهتشم هلیناونع "جالا قباس هلکعا قبس هجا هسک مان عقال
 | هلغل وا ا هرو نم ند هدعب یدیشللا قیرط جاوح فرص هللا هنادتساو ضزقنسا ندسنکره اوز وا

 ءامظ هدنرتس ینلام كروب نم نوسلک حابصلا ىلع هسیا زاو قح هدموق رم كمك ره یدیشلوا رجا ندنسادا
 ا ةدنظفل عقرقس یآ یرکد هلق فون نطو كنس 6 عرفنا هما ےسقت هرو هنساضتفا هل هج و

 | نالپیاپندنن ادفب رصم کردی 7 رعم هکرکس هلیصف كن هيناث و یعض كنالوا فاقو كنيس («عقرقسلا ردهفیعض تغل
 | حدر زمتفل و راراب ندناب وبح ضعب و ندهب راز اجلها هکر دم ورشم ولرد رب لوق ىلع روند ه هزون

 | كنيس (عتسلا) ردقوب یساج ظفل زعلا حوتفو لّوالا موعضم هدیرع مالک اریز رایدلیا ملکتو ذخا برع
 | بچ كن وف وهیحانلا و عتصلا یا ثالذ لثم دن اذه فام لاق روند هیحات هکر د هنسانعم عفص هلع

 اات كىدلا عقس ۳ ردهنسانعم ثكع وا شورخ هلبصق كنيس (متسلا) روند هن راناپ لاو هنسهروج

 رد هنسانعم قمر وا هشثش یک یدنک ییهننسن كب درسر و حاص اذا ثلاشلا بابلانم

 دام ردهنسانعم كلا لکا ندنفرط تسوا یماعط و هلم ۳ ال نیکی دال و هب هنر اذا هب هعقس
 تتلو اهرعقنال و اهعقست ال ةدیرت هلا مد دقو هفضل "ییاعالا لوق هنمو هتعف وس نم هلک ا اذا ماعلا

 هنو ندنتلآ هو ندننسوا هن یدرو رفاسم یا ه رکصند وق هنک وا بوراقیچ درت هننام#* یناعا ر ییعب

 | ندنچوا هلغلوا لقشمیئال تاهجنامه یک ثلثم قفو دیرت وبشا وهاب رفاسم سپ یدد هلبا لکا ندنفارطا

 ( ید )
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 تع رس یعرو دوخاب یدشا قوس هلتعرس و هلع یتسفن هکایوک یدیا یدعتم هدلصا وب و عرس ینعم ربسل اف |

 ثیدا هنمو یدنلوا راعضا ها انغتسا ندنراهظا هلغلوا مولعم هدندنع بطاح هکنوج هنسانعم یدردتا
 اعارس مهبا ودتناک ادام وقلا ع رسا لاق ردهنسانعم قلوا عیرس یمه اد كمدآرب عارسا و یشلعمسسیلف

 لاق ردهنسانعم كعش ر وکو بوششوق ه هنسنر هدننزو لعافت (عراستلا) و هدننزو هلعافم (هعراسلا)

 عرس لاق ردهنسانعم قعشوق هشيا رش هدنزو لعفت € عرسّتلا) اورداب اذا اوعراست و هللا اوعراس

 ضماسنا ذیبنلا یا عقرمسلاب یتا لاش روند هذيل رمشکا هدننزو ذغنف هلفاق (عقرسلا) لح اذا ثلا ىلا
 قماق بوغآ هاوه یسهلوقم زوت ردلامتسالا لیلقوب هکهدننزوریما (عیطسلا لو هدننزو دوعق (عوطسلا)
 لوقتوعفترا اذا ةا رلاو جهل أو عاعشلاو قربلا اذک و یناثلا بابلا نم اعیطس و اموطس رابغلا عطس لاق رد هنسانعم |
 هکر د هنسانعم كم ردنلسس بولاچ ه رب یر یرالا هدننزو عطق (عطسلا  كافنا ىلا تراط اذا كسلا ةحصا ر یتتعطس |

 امطس هبدبعطسلاق ردهنسانعم قلاچ هنلا كریغرب دوخاب هلارب وا یلا لوق یلع هلنیتخف ردعطس مسا ندنو

 كن هنسفر و ردم ندل وا یانعم هلنیتصتف (عطسلا) یرخا دب وا د: ىلع كدیب برضت نا وه وا ام! قفص اذآ
 و و هیمرو هبمض توص یا اددش اعطس هعقول تعم لوقت ردهاکح یزاوآ نالوا لصاح ندنسلقوط هشر |

 رولوا فلاخ هت و عنانایحا تایاکحا رب زر دشل وال نم هلغلوا توص ةیاکح ب ویل وا ردصم و توف هرز وار وک ذمدج وا
 عطسا ناکاذا عبارلا بابلانم اعطس لجرلا عطس لا ردهنسانعم قلوا نوزوا نوب زولوا ردنصم مطس و |

 رونده هود ثكکرا یرمو و نوزواو روند هنکر ید نالوا نوز وا كي كفجال [و رداچ هدننز و باتک (عاطسلا)

 راراصب هنغلن ز وا هننوب كنهود هکر دیعما اغمت هنوکرب و رددآ كغاطرب و روند هنکر بد هنروا لوارک راک و لیفو ق ۱

 ولنوس نوزوا (عطسالا) عاطسلاپ هم“ و اذاريعبلا عطس لاق ردهنسانعم قلاغم هلا عاطس یهود (عیطستلا)

 هکر دیعما كسرف رب هدنسهلسق لئا و نب رکب و قنعلا لیوطلا یا عطسا سرفو لجر لا روند هلا ويح و ناسنآ

 (عیطسلا) جیا عطسم لجر لاق روند همدآ رون وف هدننز ورم (عطسلا) ردرلکددهدالقلا وذ
 € € یی وریا (عیعسلا) لیوط یا میطس لج رلاش روندهمدآ نوز وا رول وافصوو یدنل وا رکذ هکردردصم هدننزوریما |
 لوق ىلع هنسانعم میش روند ه هجولد نال وا هرجا یادغب همش عی یص كنبس (عسا) و هدنن ز وریما |

 هب هلغ و هنيک | شماوا هغلب راص (عوعسلا) روند هادغبرکو و وک یأریلع وهنسانعم سم ود روند هرادوج |

 رەد عسعس ىع یک هدننزو هلزاز (فعسعسلا) ناقربلا لثم ماهسلا هماصا اذا عوعسم ماعط لاق روند

 قلوا برطضم بویشفق ندکلرپ ندو عس عس اهل لاقو اهاعد اذا یزعلاب عسعس لاقي ردهنیسانعم قمضاچ

 یفو مرهاذانالف عسعسلاَس ردهنسانعم قلوا ینافریپ كن و اریک هیج برطضا ادا جشلا عسعسلاق ردهنسانعم ۱

 ینافریپكي دوب هدننز و لزارت (عسعستل) نهدلاب ها ور اذا هرعشعسعسلا رد هنسانعمكم ردج هغاییجاص و

 لاقب ردلیعتسم هنسانعم قعشواص یمایا رک كاو یتفو مره اذا لجراا عسعست لاق ردهنسانعم قملوا |

 لاق ردلعتسم هن انعم قمل وا هدنک الف و ناشیرب بوش ودیلاح ماظنكنهسکر و هژک | بهذ اذارهشلا عسعست

 راقیچ ههرظنم رشید هکردهنسانعم قلجآ بولیریص قادود ندنراشید لزغآ و تطحأا اذا هلاح تعسعسق

 هدننز و عفن (عفسلا) نانسالا نع هتفش ترسحنا اذا هغ عسعست لاشیکینیدل واهدنضم هلک آو هدنلاح كصص |
 ثلاثلا بابلانم اعفس هتنسط ریاطلا عفس لاقب ردهنسانعم قع راج هشوق یکیدشکو د بوشا غوا هل رادانف شوق |

 ردهنسانعم قمر وا اقلطم و همطل اذا انالف نالف عفس لا ردهنسانعم قمروا دحنابط هزوب و هیحانح اهمطل اذا

 یهرهچیسا و دوس و و هلبعا اذا "یشلا عفسلاه ید داوم كلتمالع بويل هناشنیب هنسفرب و هب رض اذا هعفس لاق

 هلیدش ندنجرب یتنل آ كمدآرب واریسیاصمل هحل اذا ههجو موعسلا عفس لاه ردهنسانعم كمردن وکه جزا بولاج |

 چ دیصانلاباهفسنل ل یلاعت هل وق نم واې نتج افاهیلع صبقاذا هتیصان عفسلاق رد هنسانعم كم روس ب وکچ بوت و ط
 هنئملوا هنلذنلوا رانلا لها ةمالع هنلعنلوا همدقمابنال ةيصانلاب ینتک او ههج و "ند وسنلوا رانلا ىلا ام هن ریا

 هلا ذخاندنسانعم قاب ییهرهچ شنوک راضعبو رایدلیا ريسفت هلکع روس بوکچ بوت وط ندنسهیصاز راضعب |

 هلیبسح قمل وا هجو مدقم بول وا دارمهج و ند هیصان هلیس هسبالم تیلک تی ۇزج و رايد ریسفت هلن هج و دوس [
 ضمب هکر د ح راش » ردراپ زاح یانعم هکرایدلیا ریسفت هلیسانعمربقح راضعب ولالذا راضعب و ردشفل وا افتکا هلکتآ
 روهتمو مار لالذا هر وکه کو ردم وق رم با واهد هه ضعب وردموس رم رد هلا واو هکه ل رابع هنتقنلو هل ذنل هد هست |

 هماقا وذخ | ندن رلزوبهلغل وام وس م هلیت رابع هنیقنل وا ند هماقا هد هس ضعب و رول واهن رانعم كاربت ءان و كأ |

۱ 
| 
| 



 ی ۵۵۸ قیس

 ریت ریت رد ہدنر دقت صا رد اغا هک عرمسلا عرسلاارركمو یدنلوا رک ذ هکر وند هکلکیاج هلنیتصف (عرسلا)

 جن جن كنون و یثالثتاکرح كنيس (نامرسا) احولا احولایا عرمسلا عرسلا لوقت ردکعد كیاچ كياچ و

 بم هلفمل وا لقن هنو رد هان هک ی ییع حف كنظفل عرس ردل ودعم ندنظفل ع رس رد یضام لعف سا هلیسان

 | كعد یدل وا عیرس كم هلغلوا تّوق هدنسانعم كنهل ودعم هلک اج ورخاذ عرسیا اج ورخاذ ناعرس لاق یدل وا

 | لاق هنمو رونل وا لامعتسا یرهل وا زبخ نمم عت یانعمو قرهلوا ضح ربخ یسهلک نامرس وبثاو رولوا
 تیاغب كمدآرب هکرد و یلصا ردندلاثما هکیرللوق » ةلاها اذا ناعرس » لر لب عو عرسساامیااذک تعنصامناعرمسل
 ردنناقا هلو ندنن ور كنويقو ىدا راقا غلب ندنن ور اعاد ندنفلنوب ز یدا را و ینویق یشیدرب لوزهمو نویز

 هلمتهج لزه لئاس هلکعد ردنا نالیس بوشاط ندنکلزوع هلطارفا هکراقآ یغاب جا هدن رکدلیا لاؤس وید
 ةلاها هن وک لاح ماغرلا اذه ع رس رد وصنم هرز وا قلوا لاح ندلعاف یسهلک ةلاها و یدلیا داربا یروب زم مالک

 هدنکبس هذهةلاها ناعرس هلغل وا هرزوا یلب وأت لعف لقن هکردندنلسق اقرع دز ببصت رد ریت دوخاب ردهدن ر دقت

 | للت تم وم» رونل وا دارا ه هسک نر و رخ ییلوصح و ن کت مدشندنتق و زونهكئيشرب رون نم لثم رول وا
 ۱ لوعفم اقع بول وا كعد یدکو د هلکلیا لقن هنسانعم بیص یتلعف ببصتیر رول وا هنوک یکیا یکیدد لیوأت

  هکرول واندنلسقان وع ضرالا انرف ویرب ورار دنا لیوأتهلبا ءانالا ءاملا الم یل وق ءاناءاماالتماهکهتن رول وا شل وا
 | یازجا هکایوک یتروص یمن ارز یدنل وا لقن هتريم ندنیل وعفم ةغلابم هلغلوا ضرالا نوبع انرغ و یصا

 ةغلابمهلغل وا دز قرع ببصت هدلصا یلوق اقرعدز بیصتسپ ردنعضتم یریجفت هلفلق نویع ینعو كضرا
 | هلغل وا قرع نبع ندقرع ترفو دز هکأیوک هدهسیا لعاف هدانعم ری ردقنره یدنلوا رییغت هت ریمت ی

 | هج رک ردلعاف نوسسل وا ندنتبسن هل وعفم كلرکو  لعاف ك رک نیققحما دنع يتو رول وا شتا نالیس هسفن |
 ا یالطا هنلئاوا كەنت ر لتا (نامرسسلال یهتنا ردشللا قیرفت هدنسهشاح لّوطم فیرش دیس

 | مهاثا واف یا سانلا نامرسیف جرخ لاق هنمو نوههدل وا یتعرسو قبس هدنتهج روهظ تبسن هنس هیق
 | رونل وا قالطا هنسیج هقرچ ك رکسع لینا نامرس و ردٌیاح هد هلیوکس كنار ما ىلا نوتبتسب نذلا
 | كترصلراوط لوقیلع هنشی رک تایو اهلئا وا یا لبنا نامرس تعلط لاقت رول وا نک اس ءار اضعب هدنو

 | یرلنا 4 هب رع سوق بوکوب رول وا شلربص ندنا و هدنزرط یماطوط جاص هکر وند هریکس ناقیچ ندن رانا یکیا

 ۱ كن رلکلی كقوا هکروند هریکس لوش دوخای روند هش رکے کح و یوق دوخاب ردهناعرس یدرفم راراہ شیرک
 | هنمات وطیوت نالوا هدنر هک واایهدنند رک ك نمف تآ دوخاب رروتک هارا ر بویلپوط یر آ هلغلراص هنراجوا

 | (عرسلا) یواش کنیم كنار نامرس هدادعام نداسعم وو روند هش رک نالیاب ندنترص كنا وبح د وخاب

 ۱ (ع عرسلا) روند هغوبچ هزات اقلطم لوق ىلع روند هغوبچقالب رب ناقیچ ندنلوق هعصا هل رسکو ىح كنيس

 | مر یک هتسرون لاهنو هزاتو رت ندو روند ه هنسف نوزوا كو ردهنسسانعم عرس هلیصف كنار و كنيس
  تسج ه"رش دوخاب هربخ هدننزو رببم (عرسسلا إل ندللا معانلا یا ع عرس "باش لا روند هناوج كزان و

 | عرمسم هدنن زو بارح «عارمسلا و رشوا ريخ ىلا عي ممیا عرسم لجر لا روند ه هک نالوا لالاجو

 برطایقمیراسمو بدا ف ےعاطغ ج دم نم "یا اذه ام اوچ ثیدط ا هنم وردمیراسم ىج ردغلبا ندنظفل

 ۱ لاق هنا ۷# ثیدطا هنمو روند هکح هن نالوا ندقا ربط و ندموق هکردنفدا م و هدننزو هح ورس( ةع ورسلا)

 | م هعورس و نیتیبار یا  قبرطلا نتسنع مهب لام و نیتع ورس نیب مهبذخاف انهه له دیلولا نیدلاخ هیقل ال
 | اضعب و ردلکد روسکمو و هلی كنيس (هعوسسموا) ردیدآ لبجرب هدهماهت و رددآ 4 رقرب هدلحم ماننارهظلا

 | كنءهزمه ( عیراسالا لردعضومرپ هلرصف كنيس( ع وا رس ر دیس هشکث راما ن ةبقع نداصا رولواموعصم یار

 لاق رونلوا لکا هلغل وا دیش وح یس هزات راقیح توروس ندنرابد كن راقوبج هعکآهکر وند هر ر لف لوش ها صف

 هات وبآ نالوا هدنراشیدكناسنا و ةبطر ةضماح تاک ام رو ةلبخا لصایف ج رضترکشیهو عیراسا اهن ناک
 نالوا هدنجاغا كايو ءامو لظوذیا عیراسا وذ رغث لاقیرول وا دوهشم هدناکش همل هحنزوا هحنزوا هکروند
 هکرون ده رازغ روق قا س اجر و قدا رطو ط وطخ یا عیراساتاذسوف لار وندهطوطخ و هراال !قلخلو لو

 هل را هع كنای و كنهزهه ردع ورسیو ع وسما یدرفم كعبراسا رولوا نوک هدهرد یرلکدید یبظو هدلاسم وق

 كنوهآ (یظلاع ورسا لو یدل وا موعصمهلتیعت هنس هع كنار هلیصف كناب یدا ع ورسي یصا كعورسپ و
 ع رسا لاقت ردهنسانعم كلا تعرس هلبتمک كنهزمه (عارسالا) روند هرکس نالوا هرچا یرلقایا و یرالا

 (ريسلاف )



 tf ۵۵۷ زی
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 لرج تريان روما هدننز و ےہنم (عتسالاژو هد زو رنه لا هبق وف یا (عتسلا) متاشتلاو ثفرلاب ةامار

 (ېحسلا) شکنم ما فض ام عیرسیا عتسلم و عتنیم لج رلام 5 همداروتف نو كالاجو تسح و كلشداو

 ندنئالاوم كمالک هرز وا دحاو "یورلوق ىلع ردهرقف نالوا هيف امهش دارم هکر وند همالک نالوا قم هدننزوعجر

 یعج رول وا ردصمرمس | هکردت رابع ندتقفاوم هنفرح "یور نالوا هدنرخآ كنالوا "هرتف یرخآ كن هبت هرقف نعد
 ندا: یانعمو یر هز وتنه مالکر نون و رولک عیجاسا یعج رده انعم و جد هع وصساو زد عاج

 بيطحلا عج“ لاق ردهنسانعم كلا ماکت هلا راد رقف ول هیفاق ینعب نعصتم لضصاوف رول وا ردصم عج“ و ودذ وخنأم

 كمت وا كرءهدنا عیجرت وددرت ینزاوآ و نیجر کوکو یرق و لصا وف هل مالکب قطناذا ثلاثلا بابلا نماعص
 هک ضوطقر هیعاص رز وا دحا وےھت هدصقمو امتوص تددر اذا ةماجلا تعج” لاق ردیلصا ا

 هدنن زو همالع (ذعاصس) دصقلا كلذ دصق یا معما كلذ عجم لاق ررلهعتسم هنسانعم كلنا كنهآ و دصق ۱
 ةعاضم لجر لاق ردهنسانعم ماتتا ردن وجا هغلابم ءاه روند همدا نایلیوس ینقم یزوسامتاد |
 هنیجرکو کن توا كرهدناعیجرټو ددرت هدننز و روبص (عوجسا)و (هعجاسلا) علا قطن ناکاذا عجاسو | ۱

 هدحا و ٌهَسرط هګ ضغوط قرهیعاص ه هنسرپ عجاس و رولک عجاوسو هدننز و ۳ رولکم مس یرلعج روند |
 دعوا نو همالک یف عجاس نالفلا نوسلوا یریغ رک و مالک لرک روند دمدآندبا كنهآ و دصق هدزوا |

 هه و برط بوکج هلتق ر ینزاوآ كلرهیلزوا یتسیرواب دوخاب ه هقان نوزوا و دصقلا نع لیمال مقا و

 لدتعم هکر وند هه رهج لوشو اهدنج ىف ةبرطموا ةل وطیا عجاس دا لا روند هب هقان ندا ن ۱

 هنسانعم دصقم هدننزو علطم (عجسلا) ةقلنا نسح لدتعم یا عجاس هجو لاق هلوا رد و تقلخ بوخ و ]
 ثلاثلا بابلا نم امدس هب هعدس لاق رد هنسانعمقع راچ هلن دش هب هنسل ری هنسن ر هدنز وعدر (عدسلا ) رداع تیما

 هرز وا زو و هطسب اذا هعدس لا ردهنسانعم قعایو هد اذا هعدس لاق رد هنسانعم قلزغو و ه همدص اذا |

 ةدب دش 3 بکنا ادا هدندش هعدنییس لوهحا ىلع خا عدس لاق رد هنسانعم قمن اپق توش ود ناکا ۱
 مهلت هنم و ةا د هک ود بوتابق هرزوا زو رولوا مسا و رده انب هدننزو هعدر (ةعدسلا]

 ندیک هک ضوط هند وصقم ههجو اعاد هدننزو ربنم (عدسلا) ةبكن لکنم كل ةماللسیا دعدس لک نم كل اذقن

 (فعط رسلا) ایداه وا الیلد یا هل امدسم راص لاش روند همدانروتسوک لو لوق ىلع هزوغالوقو روند همدآ

 ادب دش ا ودعادع اذا لحرلا حط رس لاق ردهنسانعم تگ کس هلندش هلغفروق ندهنسر هدننز و هچرحد | 1
 عرس هبف لاق روند هکلکیاچ هلی كنم فعلا و ون (عرسلارز و هلنیتعف (عرسلا) عزف نما

 لاقنهتمانعم قل واال كاب رول واردصم هدننزو بنع عرسو هعرسو ۇطبلا ضیقنیهو ةعرسو ع سس وا

 همدآ لالاحو تسج ردفص و هدنن ز و ربم | (عبرسلاژوطب ضیقسمامخا بابلانم امسس و هعرس لحرلا عام

 یش الو باسح نع باسح هلغشب ال وا ةلاحمال عفا و هاج یا و باس سا عب رسم لاو یلاعت هلوف و روند ۱

 بسحم هناصس وهف حالعال و ةرشابمریغب هنال لجو زع هدارا اع اهنم یش "یطب الف هلاعفا عرسیوا "یش دنع |

 ال وا ردشلنا هیجوت هنوک وا فلوم * نیبساطا عرساوهو دم ال و دعا ةظل یق مهعج و مهنعب دعب قلا | ۱

 | لج كنالاعت قحایناث * ردشغل وا هلن هنن رق و عوق و كتمایق بونل وا هدارا عقا و ندعیرسس هلیس هقالع موزا ۱

 | لرخآ ییاسح كنامهدحا بودا هدیشک هاسح هدعس#م ريغ نآ قیالخ ٌةفاک هلغلوا هدننعع نون و فاکیاعقا |

 تلف ندنعرس انا رم یو یوم + کیفحقو ین هبساحم هلکل با لل رخآ*یش هغلارا و لوغشم ندناسح ۱ ۳

 عج هرشح و ثعب قیالخ *هلج هلغمال وا فلم ندنسهیلع “دارا یهلا دارم ار ز رددارم باس نامز |

 ینباسح كنعومحم تاذلاب هلغمالوا جاتح هناودا و تالآ یسهلوقم دقع و دع و رفد و بتاکو و رکصت دکدلیا

 یتح ردکج هیلیا هلماعم هلا لضف و لدع هصساضتقم یسهینس تیشم بودا تیّور هدهدحا و دم و هریو ٌهظح |

 | ردندار عس نا رگ نب عرس ردنداعسا عی رس و و * رد ورم هدرا یغج هل وا لکت بلع لج هدندمیعاص نویقرب ۱

  ندرش ئ ۳۳ هلیص كنيس ردنامرمس جت یدنلوا 3 هکر د هنسانعم عرسسم و كاچ عيرسو ا

 e رسو ) ردشان رارکت ینوہ فلم هلیعض و هلبرسک نیس ردنامرسیعمچ روند هغوبجو هلاد نالوا طقاس |

 هننفس(فعت رس زا رونل وا قالطا هشت | نالوا رم هد رول نه ریش لوفیلع رونل وا قالطا هر ےس یراکدید جن رع |

 ةعررس یا ةعارس رج لاق رونید هغارصق هدنورو كناچ هدنزو همام (هعارسلا و ردیدآ هعنچر هدننزو |



  رایداک ب وديار وهط هلتع رس غیتلادف رطفرطنامههلغل وا یمماتان رالغ وا كنهرو نمرلنوبرکمیدلیاادنندرم اب |
 یدنل وا قالطا عابسلا دا و ها روا دعبنم هلکع د # عابسلا یداو الا اذه یرداام + هدکد روک یتیفک و ن لئاو

 ندو ردیعما لددع شع نددادعا بتا  (نوعبسلا ردندآ وص رپ هدندروریع ون هدننزو هب ض (فیعیسلا)

 ردیدآ ه رق ر هدنساضق بلح (نیعبس زا ردن دندثدح نوعبس ن هللادبع و ردروهشم "یرقم لصالا "یکم نوعبس ۱

 سیف هلیعصكناب (ناعبسلارق یدیشغ وا هیجوت هناکلام هجور + ینثم روهشم عاش ندنفرط هل ودلا نم

 ردنداعصا هطفرع نب عابسو دز نی عابس و تباثنب عابس ردنداعماهدننزو باتک عابس)لردیدآ عض ومرب هدندالب
 ردنداسن ءاعسا هدننزو هنیهج (هعیپس ردندناعصا سيق ن عیبس و بطاح نم عبس ردنداسا هدننز وریز ( عیبس) ۱

 هکر دیعما قل زس وص رب ندنغل زس وص هود هل رسک ك نیس ( عبسلا) ردند هیاحص بیبحن ةعيبس و ثراخ | نت ةعیبس
 هلع كنيس (عبسلا) ردندنغل رس وص هود هدرانآ هکیک عبرو سج رد رابع ندکموتک ه وص نوک ید

 ایزچیا هعیبس و هلام عبس ذخا لا ردیعما لزج رب ندّوزجید هکردندهعست روسک هدننزوریما (میبسلالو
 "یعباستلا هللادبع نب و رع قحاوبا ماما ردن ردن نطبر ندنس هلدبق ناد عبس نب عیبس ردندایسا عبس و ةعبسنم ا

 كتعاج ر هد ز و عبط (عبسلا) ردراب ون هارو راد میهن هکرددآ هل رب هدف وک و ردن دنا "یچببسلا تملا ۱

 ناکأذا ثلاثلا ویتاثلا بابلانم اعبس موقلا عبس لاقب ردهنسانعم قلآ یتیرب هدندب كن رللام لوق ىلع قمل وا یس |

 بئذلا عبسلاقب ردهنسانعم ققق روق دوخاب قم آ نوشروقو قوا هروناج یجنرب و مهلاوما عبسذخاوا مهعباس
 عبس لاق ردهنسانعم قمرصا هلبراشید یک روناح دوخای قفل وط هنسومان بوداتشهمدآ ر وهرعذ واهامراذا ۱
 نویق دروفو هقرس اذا"یشلاعبس لاق ردهنسانعم قلروغ وا هنسفر و هنانساب هضع وا هيف عق ووهقساذا االف

 هلعج اذا لبملا عبس لاق رد هنسانعم كلغا تاق ید ییاو اهسزفا اذا منغلا بئذلا عبس لاقت ردهنسانعم قلمراپ

 | هقرس اذا "یشلا عبتسا لاقب ردهنسانعم قلروغوا هنسن ید وب هدننزو لاعتفا (عابتسالا ل تاقاط عبس ىلع

 | یلکیه هک اب وکر د هیعابسیتن ومرونل وا قالطا هه ود كکرانال والی وط و مظع یدوج و هلیعض كنيس 6 "یعابسلا) ۱
 ناکاذا ةيعابس ةأرماو ندبلا "یعابس لجر لاق و لیوط ےظع یا ةيعابس ةقان و "یعابس لج لا ردناقیدب ۱
 | هرکی دبو ردهف ورعم هعبسمیاهکروند هب هتفه هلی كنيس (عوبسلا و هدننزو بولسا (عوبسالا) تاذک

 ۱ ردتاور رنو هک ردح راش+تا رم عبس یا کام وبس واعوبسا واعیس تیبلاب فاطا ثیدح ا هنمو رد هنسانعم رشيد و |

 | هدنوک ید یسهود كمدار هل رسک كنهزمه (عابسالا) یک بورض و برمض ردیعجب كعبس عوبس ضعبلادنعو
 ۱ عیسالاقن رد هنسانعم قعشوا دروق ه یشاومو اعبس هلبا تدرو اذا لجرلاعبسا لاق ردهنسانعم كلک هبوصر
 | ه هسکر وةر قلا ىلا هعفداذاهنبعبسا لاقب ردهنسانعمكمرب وه هاد ج وچ و یهیشاومیفعبسلا عق واذا نابع را ۱

 ۱ ندرامتعا و رظن یبسهلوک مدارب و عبسلام یاعبسلاهیعطا اذا االف عسا لاق رد هنسانعم كخردب یا روناحیجنرب

 | کرد هنسانعم فرم هدننز و مرکم (عبسلا) هله اذا هدبع عیسا لاق ردهنسانعم قل لیمو بیسم هلطاقسا

 | دوخاب هب هسک مولعمان یبسن لوفیلع ههارک شلاق هنساوه قرهل وا رس دوخ هلغغلوا لامها ندسدآتو 7

 | لوق ردق هباباب یجند رددوخاب ردق هاباب یصجندب دوخابهنالوا شمرزما رازباس هلکتاف ویسانا دوخای هانز دل و

 | هلترمضم و ثبخ یکرلنا ندنغیدلوم امنو وشن هلبا ران آ هلغمل وا لامها هرچا راروناح یحترب دوخاب هلال وا یسنج ۱
 ۱ اهریغ هتعض رف هما تاموا ان زلادل و و |"یعد وا فمیا عبسملج ر لاق رونی د همدآشغوطقلیا ید دوخ احوبطم
 | هچرکر هشا ةعبسل دولولا وا ابخ عبسکر اصف عابسلا عم لمهآ نموا ءابا ةعبرا ىلاوا ءابآ ةعبس ىلا هت دوبع نموا

 ۱ یهنسنرب (عیبسنلال یدلوا مهفنم تیعبرا قید نکل ردموسم هلین رابع ءابآ ةعبرا یلا وا هدرا دذ میچ
 لاق ردهنسانعم كللا یلهشوک ید و یلنکر یدب ییهنسن ر و ةعبس هلعج اذا هعبس لاق ردهنسانعم قلث ید

 ۱ هّرک ید و تام عبس هلسع اذا ءاالا عبس لاق رد هن سانعم قباب هعفد ید و ناکرا ةعبساد هلعح ادا عرس

 فییو فاعصا ةعبس وا تاّرم جیپ هلرحا *لالعا یا كل هوا عبس لاق رد هنس انعم ثمر و تاق ید دوخاب

 هددنفه هکر دلهعتسم هنسانعم كمن دا هف.ظ و ییت والت عبسر نوکر ه بودا رب دن حبس ید یم رک نأرق هدعسش
 قاق بوناک | هک ی دب هدنناب كنهسکر و لابل میس "لکف هنءا رو هيلع فظو اذا نآرقلا عینم لاقت رولوا مخرب ۱

 | ردءدل ومو هکر دهتسانعم كلغ غلاب هددع شخ ین هنسنر و لایل عبس اهدنع ماقا اذا آمال عبس لاقب ردهنسانعم
 تعاذا موقلا لاش رد هنسانعم قلوا غلاب هزوب د یددع كتعاجر و نیعبس اهلک اذا همش ارد عبس لاق

 | كعشدا رضف هلعاج تیک و اهعماجاذا اعابس ةأرلا عباس لاق ردهنسانعم عاچچ هدننزو باتک (عابسلا) ئاس

 ) رد هنسانعم (



 یسلوا فرصنرغ و ردکمد یدلیا ذخا یک یذخا كما ید رادو درع د ها ندا رو داراب ۱

 دی ۵۵,۵ رقبس

 مهرد ئام هنمتذخالومت رول وادا نم لاقثم ید هلکنا هکر دظفل ر (فعبسنز وآل ردییبم هنیراتلعتدنات و تیل

 هدننبب نيع سر هلا ةق ر عبس و ردندنیعپات هبعسن ناد وڄ و ليقاثم ةعبسنز واهنم ةرمشع لک "نا ه نونعب ةعبس نزو
 نال وا تمایق هاکر شح عبس ویدنل وا هیعست هلغل وا وبق یدب هدنا ردعضوم رب هدننب كرک هللا سدقو ردندآ هبرق رپ

 مو بئذلا لوق اذه ىلع رکعی و ةمايقلاموب اهلنم یا عبسلام وب اهل نم ثيدحلا هنمو رونل وا قالطا هعضوم

 ا عایبه ةن عارالب زت نیحنتفلادنع اهلنمدارا وا ةمايقلامو ایعار ن وکیال بئذلا و یربغ عار اهل ن کال

 یورو "یث لک نع مهوهلب هیف نواغتشیا ون اک ةيلها جا ىف مهلديع عبسلا موب وا اهب درفنم وهذا ايعار اهل عیسلا
 اهذقتتسا تح یعارلا هبلطف ةاش امم ذخاف بئذلا الع ادع هفع یف عار عانیب ردوب یمامت كثدح وبشا ءابلا عصب

 ةولصلا هيلع یوبن ترضح ثعبم نعي ىريغ عار اهل نوکیالموب عبسلا م واهل نم هل لاق بئذلا هيلا تفتلا هنم |
Eنابوجیدلیارا رف بوق نویقردروقر هاکأت نکیاردبامانغا یعرنابوج ر هدنماکنهمالسلا و  Eتوشود  

E 
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 | ندم ن رکب و به ون ىلع ننسحو ردنیص را عیب هلا ت اوم“ عبس یدارم ندنبعیس هژیس هيل هش 1 قا

 * دلا ةحار ق نيءيسلا و سانلا ىلع * ضباق هلا وسانلافاخافیکو ×*وبشاكقدزرف و خافتم دن دش های عبس نما ۱

 . یصف و یعط كنابو یصقف كنيس (عبسلا) رد رثدحم نویعبسلادجت یدیفح ودجا ولغ وا و بهاران لهسو لهس |
 میل نیم رولک عابسو هدننز و سافا دواک عییایعجپ هنسانعم سّمفم ناویح روند هروناح یګ رب هلی وکسوا ۱

  قالطا عیسهروناجی 2ر هروک هننای . هدر اصب كفل وم» ةنسانعمەۇبل هلی كناب روند هعبسهنالسرا ید و[

 ۱ قالطا عبس هرلنا هلغل وا لماک هدو ید راروناح لوا یک یغیدل وا لماکد دعیدب ار ز ردندنسأنعم د وهعم ددع

 !دوح ومهدنا ار ز ردلماکو مات عبس ددع دادع الا نیپ هکر د د جزم * رد راج ید یرا هکر ح كنابنوجاریپ ہل و یدال وا ۱ ۱

 توت قج هلوا مهمط وبشا یدعشنس هچرک بول وا هجتوتم هنابوچ دروفل وا ءرکصندقد ردقا رب هل رهیلبا مادقا
 ۳ وا یماحو بحاص ےک رانا هدعبسلاموب حل وا ناب وچ هرنایریغ ندن ابح ¿ نکلالدلیا ذخاب ویمرد اکہ | ۱

 ابقلا مون عبسلام وب هلغلوایمارشح عضوم عبس راضعب رایدلیا هبجوت نوک هنر و

 ایاز كف هدنم ايم ار زرداذر یلوق یریغعاراهل نوکیال موبیمجوتو نکلرول وا عجا ر هنسانعم |
 | تافالتخاو 1 ادش و جرم جره جی ووهل نام ورخ دارمندرو نه مو هکرایددراضعب و ردلکدر و صتم |

 | بیسم زسنابوچ رایروس نیغلوا لغتشمندنسیشاومو "باود هلکمش ود هندبق یثاب و ناح سکر ه ھ هکرد داع ق
 هرلب صع هدتیلهاح نانو میس مو هکرایدبد راضعب و ردن راش اهن اف هوا هبهن و هضرع هنسلج عابس ها أ ۷

 | راد روق ندنعیدلاقبیسم یرلیشا وم هل رالوا قرغتسم و لوغشم هبعل ووهل عوج هدنا کیدیا دیع موبر ص وصخ ۳
: 

ولت دشو ولتنح تیاغب رب صو ردب ورم هد هلم تن روب رم ظفاو یدیا او وشي زیکه زان وړق ا
 یدحا هتلاحو را 

Î 

 | نالوا هدنامژ مالسلا هيلع فس و ترضحد وخاب ندهلیلید نالوا لزا هنموقداعهک ایوک رار دا قالطا حبسنم | ۱ ۱ :

 تا لاقف ةلمنع لمس هنع هللا یضر سابع نا "نا هنمو ح راشلا لاق × راردنا هانک ن دندشو طقب هنج یک | 29

 هاب وک ب ویا لص و هدقدلشاب هزکس هرکصتدیدب هددادعت رلبرع نوچنا ردقوب هد هراس دادعا عضو نالوا

 ددع هلج زا هردو قزوص ى زو تا وب هام اواک | نو وحن هکز ردنا لاخدا واو لب رامتعارآ سنج | ۱ ۱

 | یا حوز و یکیالوا ج وزار زردنعصتم نع و كنیناعموب هعبسدذع رول وادرفلاعم ج وزایورول وادرفای وج وزا |
 | هدقدلوا عج ها تلا نالوا ثلاثج وزر نالوا ل وادرف یدعش ردشب ثلاثو جوا ینا ثور لوادرفو ردشا تلا چ وز و ترد

 د رف یکیانالوا لوا ج وز ورول وا ید هدقدل وا عج هلا ترد نالوا یناثج وز چ وا نالوا یناثد رف تل ذکر ول وا ید
 | عق رولوا تردج وزعادتا و وادرف ءادتاهروکه نغیدلواددعدحاو ورول وا ید: هدقدل وا عج هلنا شبنال وا تلا |(

 ددع ید ند راتهج وب رول واددع ید هدقدل وا عم بول وا عفش وا ورتو ترد هدد تلذکر ول وا ید هدقدل وا |

 روند هرب قوچ یروناج یحتربهدننزو هلح رم (فعبسلا) یبتنا ردصاوخ بحاص نیبف ورا دنع و ردلماک |

 ریهاشم ردعضوم ر هدنلو هقر (عابسلا یداو) ردعضوم رب (عابسلا تاذإ) عبسلا ةرثک یا ةعیسم ضرا لاق "
 هدنناذ تواغ وا هن زداح كنوتاح مات مروتش ءا نکردیک نداروا قیرطلا تسح طساق ن لئاو ندبع | 3

 3 فک ندن رکآ بویلیا عانتما E a هدقدل وا هدندص كليا دصق هنلاص و غل وا اهن و كت هدانلا لوا و اتع را

 | بويمن روک هسک رب یریغ ندنسهداروب راکت یا لاو یابد مررنا یررونج نر نسب كارما

 اک اب دسااب ناح رسا تداب دهف اب تئذ اب تاک اب هلا دنلب ز اوآ ,ایسا ناچ O ودهدنف لراروناح ۱



 هج نیسلا لصف ع

 > ۵۵6 مس

 لا روند همدآ راذکر اک ندا مادقاو دج هطاصموروما بول وا نیتمو لزوک ی رببدت و یر و ینشال مث رمالاب
 ییاو هدننز و با € عامزلا ا هدننز و ءامرک رولک ءاعمز یعج رومالا ىلع مدقم ىأرلا درج یا عیمز نالف

 مادقا ىأرلا ةدابج هيف ثالذك هيلع عم زادق را نم شال ةعاحص# ىا عامز هيف لاقت ردرلعما ندرلانعم

 [ هللاقترون دهکلنا ذوفن هلا مادقا و مزعهشیا رب هدنن زو لبج عمزو هدنرلنز و باتکو باح عامز و رومالا ىلع

 نانلوا زاربا هدشیارب ردیعما ندیتآ عومز هدننز و باح عامزو هیلع موزع و رمالایف ءاضم یا عامزو عامز

 لوح عیرس یا عومز لجر لاش روند همدا لوح و عرس هدنز و روبص  عومزل روند هاتشو تعرس
 نوچمبدل وا ردرکس هرزوا یرلهعمز هک ایوکر وند هناشوط نانا قیصقیص ینیراعدآ نکردرکس و عامزلا نیب
 عومز لوق ىلع یدنلوا قالطا هلکءرو هرزوا یرلهعمز نوجا كعا رس رولب قیزا هدقدشلم هنا دوخاب

 ( ناعمزلا رل ةطیشنلا ةعیرسلا وا اهودع برات تناك اذا عومز بنرا لاق روند هناشوط ایکیس و تسج ك

 شا و عرسما و "فخ ادا ثلاشلا بابلانم اناعمز بنرالا تعمز لاق ردهنسانعم كلعا كلکپاچ ناشوط هلا

 یابنعم یسهراببع یاضتتم كفلم + اثیطب یشماذا عمز لاق رولوا دض هلغلوا هتسانعم كمرو هتسهآو

 | ترمشابمو مزعیچمص هلبلف تیعج هصوصخر هلی رسک كنهزمش ( عامزالا) رداکدرهاظ یتیدض هلغلوا قلطم ینا
 تعمزا لوقت رد هنسانعم كلا تع ع هلبتهج ےعصت ینذافنا بویلنا عوجر هوجولانم اهج و دوخای كالا

 ۳۲ فول, هل ولب یرملول یاناوولت و ندتضمب یضعب بوی ناوم تابنو هيلع تمئووا تعجیا یا هیلع وزرعالا |
 هعصاو صعب نم لضفا اهضعب ةق رفتم عطق لب هلك بشعلا وتسپ ملاذا تبنلا عمزا لاش ردهنسانعم كلی
 ( عیمزلا  اهتعمز تمعاذا ةلبطا تعمزا لاقب ردهنسانعم كمویب بورابق یراهکد كج هت مقلاص كنم رال وق ۱

 ۱ لاقب رد هتسانعم كمروشود یرواب مامتانو تعمزا عع هبلعو مالا تعمز لوقت ردفدا رم هدل "وا یانعم هلا عامزا ۱

 قرهقلاق هرز وا یرلهعمز نیفرط هکروند هکلنا عاج هنوکرب هدننزو هثدحم ( عم زملا ) تعمر اذا ةقانلا تعمزا

 بعشنم ندنس هلمبق عالکلا یذ هدنزو ذغنق 6 عجز ) رولوا صوصخ ها ودسپردنراسبع ندعاج نالوا

 ۱ قغان وا بوکس ییرالو نوجما كمرو کچ هود بکار هلیوکس وا و نصف كناز 6 عوزا ) ردهلبقر

 | رد هنساذعم كکا هفرطرب یهنسنر وربسلای دریل همامزب هک رحاذا موز عوزپ ریعبلا عاز لاش اا

 | حیطبلا نم ةعوز هل عاز لاش ردهنسانعم كمك ملدر ندزویرق و ندنواقو هفطعاذا “یشلا عاز لاق
 | همشو دژلا عاز لاق ردهنسانعم كمروتک بوکج یرغوط هیدنک هلیلا یهنسنر و ةعطق هل هعطقاذا

 [ هعاس ( ةعارلا )ل بصعلانع لازاذا هم عاز لاش ردهنسانعم قلوا لئاز تا ندریکسو هفکب هبذتجا اذا
 ردن دنسانعم لالاح و تسح ردعج یک هداقو هداسو و ط رمشیا دعاز 9# لاق رود هن راطباض کنم هد ز و

 ۱ یکهزه روند هنسهچرات تاو یک هعل روند هنسهچراد قلر اچ شمت وطزو هغع روق هليعص كناز ( ةعوزلا إل

 (عوزلا) ردیمسا كنوتاخو هدننزو عون ( ع وزال رد عوز یسنج عجروندهمدآ حورلا فیفخو كالاچو تسجو

  توبکتعلا یا تیبلانع عوزلاو عوزلا عفدا لوقت روند هکحروا هدننزو درص ( عوزلا ) و هلیعط كنازآ
 | ةهجو ةهجو ایلقاذا لبالا عّوز لاقب ردهنساضعم كمردنود بوریوچ هتم ندتعم یراهود ( عیوزتلا )

 قلیوط ه ارارب یراقلت وا نوجما قتزونبودیغاط هدنغلارا رایدنزوت ینیدروچوا هاوه بوروپس راکزورو
 كلا نییزت ینوناخ هدننز وهج رح د (تعنهزلا ءارذ نیب هابا اهشرفتل هتعجاذا تبنلا ےرلا تع وز لاق رد هنسانعم
 لاقب رد هن سانعم قفل رمضاح بوک ی مابلرب هدننزو جرحدن( عنهّسلا )اهن زاذا ةأرلا عنهز لاق رد هنسانعم

 هلن وكس كنابو یصف كنيس ( فعبسلا ) هج نیسلا لصف زه یلاعت هنومیزح اتو سبلتاذا لجرلا عنهرت
 كناب راضعب ةوسن عبسو لاحر ةعبس لاق ردزساسه یینوم ردص وصخ هرک ذم ردیعمآ لددع یدب هلي البلقو
 هذخا * لاشمالا نمو یکب تاکو شکر ایدد ردیعجب كعباس هعبس هلا دف ارز رایدلیا راکنا یقمل وا هلیس هح
 ردلعتسم هلیفا رصنا مدعو فا رصنا كنظفل ةعبس هداروب یدشا ذخا یکر دنا ذخا هعبس ینالف ینعی + ةعبس ذخا
 دعرس و ریدب د یدسنل وا ناکسا اه هدعب هلع كنا رد هعبس یلبصا رایضعب رای دلیا قراتخا هدنلصا كنو |

 هکر اكسو درامر هکرایدن دراضعب و رول وا كىاچندنککرا نالسرا یشید ارز روند هنالسرا یثید هکر دوبل

 هرکصندکد لیا عطق نیرقاباو ینیرالا ب ولوا راتفرکه نس هچخپ رضع هاشداب بی رفترب هلک ریکلد تیاغب قلخ یدیا
 | سيراید د + ةعبس باذعهن ذعالو ةعبس ذخاهدخآ » هلی ا لشم هنسغل وا تیذعتو ذخا كنآ دعب نم یدشلیا بلص [

 ۱ رایدلیا قالا ثانات ءاه هلیسهدارا لیلذتو ربقحص یدا جست یمسا لر وب نم لوق ىلع ردفاضم هنل وعفم ذحخا هدن و



 و oq قم

 اذا ثلاشا بابلانم اعاقزو اقز راسا عقز لاش ردهنسانعم قهروصوا هلتدش كیراج هلبعص كناز |
 هانشوق كيلکک هلیصف ك ناز ( ميقاقزلا) حاصاذا كىدلا عقز لاق رد هنسانعم كمتوا سورخو نوکیام "دشا طرمض

 هلا راز وسد هسانام اد هدننز و طا رط رس هل رسک كمالو ناز (عابنازا رد ولقم ندنظفل قیقاعز روند هن رای روان

 هدننابط و هدنزو كخابا هلنیت ( عل زنا إل مالکلاب "یردنم یا عابنلز لجر لاق روند هب هسک نالوا ردا ضرعت

 | نالوا هدنسیرد كندناقلطم لوقیلع رول وا ندقوغوصو ندکمروب نیلا هکروند هغالتچ نالواهدنزو كلا و

 | طفت وهوا اه رهاظ ققغتاذا مبآرلا بابلانم اعلز هفکو همدق علز لاق زولوا ردصم هدانعموب و روشد هغالتچ
 روده هراب شلوا هابت بود زا هلناصف(ذعل زلال تدسفاذا هتحارج تعلز لاق ردهنسانعم قع زا ء راب و دلا

 الز هعلز لاقب ردهنسانعم قعاق یبهنسنرب هل هاب ودو هعدخ هدننز و عنم ( ملزاا  ةدساف ةحارج یا ةعلز هبلاق
 (یالدزالا  اهفرحا اذا راتلاب هلجر علز لاقب ردهنسانعم ققای هلشنآ یغایاو لتخیف هبلتسا اذ ثلاثلا بابلانم

 لتخق هبلتسسا اذا *یشلا عردزا لاق ردهنسانعم قعاق یهنسنر هلا هعدخ و كنر دو هدننزو عاردزا 0

 هکر وند هنفجن وب رطاق عونرب هدننز و لقیص (علپ زا هعطتقااذا هقح علدزا لاقب رد هنسانعع لمسک ینقح كنهسکر بو

 یراهکوا هدشنزو رهوج (عل وزلا) رددآ هدلب رب هدهشبحرح لحاس علیزو ردقج هل وا یراکدد یثاب نالب |
 شلئوص ندننایسب رد كننابط هدننز و مظعم } علزلا از باقعالاققشم یا علوز لحر لا روند ههدآشمالتچ

 بولیراب یسیرد كغابا هدشزو لعفت ( علما را همدق دلج شنا دق ناک اذا علم لجر لاق روند همدا ق

 هدنک و ص هسکرب هللرمسک تكانهزم۵ عالزالا نیکو قعشت اذا همدقدلح علت لاق ردهنسانعم قمالتح ۱ ۱

 یش یف هعمطا اذا هعل زا لاق ردهنساسنعم كما عامطاو سار هب هنسف رب یمدآر نوجا قلا یدک ۱ ۱

 رولوا هدنرهسک ا كش راقنرط كناویح ولقنرط لاتچ هکروند ه رهم هدرخ لوش هلاصف ( ةعمزلا )ل هذخأب |
 هکاب وکر ولوا هنادمشیکیا هدنرقیاره بول وا هدن ر هېکلیب هکردهنسن هئازرب هییش شن راقنرط یکی و نوبق لوق لک ]

 هرلیوت ناقراص هدنراهسک | كن راقایا كناشوط و كنوها و كن یار یلعو یکش۶ وا قلخ ندنسهچراب زون وب ۱ ۳«

 ندهبعشلوق ىلع روند هنسدنفآ وص نالوا ندکسکو و هل رسک كاز رواکع امز یجملبا عج و عمزیعمج روند | 1

 هبیدنقآ كسکوب كچوکنایلوا ییرق لیس هعمز دوخاب رول وا نود ندهعلت هبعش و روند ه یدنفآ نالوانود
 روند هن رایدنقآ وص قجهراط و كچوک هلنیتحف ( عمزلا) رولک عام زا یعج روند هرب یلقاروتوا دوخاب روند

 كن هبادو سانلا لاذر یا عمزلا نموه لاقب روند هسان لاذرا و هلفسو ةقيض ةريغص لئاسم ىا عمزابمف ضرا لا

 لوشو روند هنوص ليس فیعضو روند هرایوت ناق راص هرزوا یرافویط ندنفرط هسک | یرفو ندنغنرط
 لاق رولوا ضراع ندطاشن دوخاب ندهشیدنا هسلیا منع یعمص هشبا ۳7 هکر ب هکر وند هتلاح هش هکعرتد ۱ ۳

 ةلاص كنغوبچ هعصآ و ممالاف همزع دنع طاشنلا وا فولنا نم نعي ناسنالا ذخأت ةدع را هبش وهو عمز هاصا |
1 ۴ ۰ ۰ 

 هدیفانع ج راخت یفنوکتنبایامرکل | عمزتد لار ونل واریبعت زوک هکر ون ده رام وکو دندنار وهظهدن را رب قج هغوط 1

 فوخ تونلتشهد ندهنسنرب و ةدايزیا عمز هعیصا لاق ردقملوا قمر قلا الثم زود هب هدایز نالوا هدقمر و 1

 ۱ رک ذیساکیک عامز رول وا مس و فاخو هم شهد اذا عبارلا تابلانم اههز نم عمز لاق رد هنسانعم كليا ۱

 هرکنمو حظع رماو ه هیها دو عبصالا ةدباز یا عمزا لجر لاقروند همدا هدناز ینمر هدننزورجا (عمزالا ق

 رود ەم دا لو هدننز و فتک € عمزلا إل رواکم مازا ىجبركنملا صالاو ةهادلایا عمزالا هباصا لاق روند

 بضغاذا عمز لجر لا رول وا ضراع قعا شاب ندنرازوک دوخاب كمهشیا هنسیدنک نامه هدقدل وا كانبضغ ق ١

 اروبنز یااعمز تیأر لوقتزل وا یسهنکیا هکروند هیرآ عون رب هدننز ورکس( عمزلا  عمدلاوا لوبلا هتبس /
 حاج فعال ناکاذا عمز لجر لاق هلوا زمر د كاچهشيارب هکر وند ه هسک تعط نارک و لبثت و 42 ال

 دن ووی (تعمزلا) ةعطیا تبنلانم ةعم زاهمف ضرا لاق روند هنس هچ راب قلت وا هدننزو دف ض ةعمزلا را ۱ 1

 اهم ہللا یضر ردیعسا یرا رد ردد هاڪ “هلجا هک هل دبع یراردا ر ولم دواب نىنمۇملا ما رد هدزناز هلاک رح و 1 1

 روند هر قان وا و قشمو یراکدد قو هدلفس هدنس هیت كاغح وج هزات هکر دفدا رهو هدنزو دعامر (( ةعامزلا ۱

 برشم ریت نالوا رولیراط كناچو سیسخ یا یعمز لجر لاقب روند هسک انو سیسخ هدنن زو عع ( ۍعمزلا)

 ةيهاد یا "یعمز لجر لاق روند همدآ رایعو كرب ز تیاغب و بضغلا عبرس یا یعمز لجر لاقت روند همدآ

 مصوصخر هکر وند هرلدو رداملوشو عیرسیا عیمزلجر لاق روند همدا كالاچو تسحهدنن ز وریمآ (عیمزلا) | ۲

 هما عاج یا ر لحر لاق ہلا فارصنا و عوجر الصا ندنآ بودا دلح و تش هدکدلیا ترشابم و منع ۱

 ۷۵ ) * ی *



 ۱ ویشا كنه ور یکیدلیا داهشتسا رکو هدنتفل كل رکی ره وح رد هلا هل« ءار نامش و نکل روند همدآ رودوب ك

 | تیا ور لصا ارز ردشلنا شیوشتو فیت هدنروطشم » اعبوزو ةعب وز هتسا ىلع » امکربت ةع انزمه نمو»
 | ردهلیلامها كرار هکر دقلوا » اعب ورو ةعب ور هتسا ىلع + امکربت ةّرع انحا نمو » اعلعلت ةمظع ان هه نمو» ههکک

 | هنجوآ كنبباق قابا یسهلوقم شواب و كنهمزج هلیرسسک كناز «تعابنزاال ردیلع كلج رر هل سسک ك ناز (عابنز)
 | عب زت لاقت رد هنسانعم كلا ادیب قلنغراط بونجوک ه هسکر هدننزو لعفت (عبّتلا) ردقج هلوا ینورب هکروند
 | هقلخ ءاس و درع اذا لجراا عب زت لا ردهنسانعم قمرپوق افوغ و هد ص بودا قلیوخد و هل ظیغت اذا نالفل

 اذا لج زا ب زتلاه ردهنسانعمقل وا ردباهدرزآ هلبارازوس رازالدویذوم یسانامناد بویوس یرغوطالصاو

 | بابلانم اعدز ةيراطا عدز لاقي ردهنسانعم كلنا عاج هدننز و عدر (عدزلاإل مقتسب لو ىذوملا مالکلا ىلع ماد

 لج ر لاقت روند همدآ راذکر ک كالشیا و كالاچ او تسج هدکمزوک شبا هدننز وربنم (عدزللا) اهعماج اذا ثلاثا
 | مت همالرت هدننززو عرف (عرزلا) ردیعما هوثکنیدنز نبا هدننزو رفعج (عبرزا) ممالاف ضام عیرس یا عدم
 | رذبلاو با حرط اذا ثلاثلا بابلانم ارز لجرلا عرز لا رونل وا ریبعت كک | نیک | هکر دهنسانعم قجاص

 بورب دک وا ۳ امنو وشن یلاعت قح هعجوج راب عو هتسنا یا هللا هعرز لاق ردهنسانعم كمروت تابلو

 | رپ هلعرز هسلوب ناماسو تور نکیاربقف هسکرب و هذسانعم هرج راربد ىلاعت هللا هع رز هدر كج هد نیس ر دشت

 | شاو دلو یا عرز هل لاقت رونل وا قالطا هدل و عرزو هنسانعم ةجاح دعب الام باصا هلل وهج یان راربد ة واش

 | هلبرسک كلاد و كنهزمش (عاردزالا) هعورزم یا هعرز عار لا ردعورز یعج هنسانعم عورزم روند هنیکا
 | قرح هات هدننز و لعتفا ید عرت زا یلصا كنوب عرز یتعم لجرلا عرد زا لاقت ردهنسانعم كکا نکا دوب

 | كم (ةعرزلا) رایدلیا لادا هلادنال وا ندهروهحم یاتنوجما ماشلا هلغل وا ندهروهج هع یاز و ند هس وم

 .هعرد نم و نالف ةع رزم هذهلاقب روند هال هلیصف تالا دو یعض كم (عردزلا)لو هلبنالث تاکرحكنا رو یف
 | شیک ا هدننزو تیکس (میّرزا ) هنسانعم هعورزم روند همت شلکا هدننز و هنیفس ( ةعیرزلا ل هعرز عضوم یا

 : ةلرعسلا ضرالا یفتبنبام وهو ریثک بز هض را ف لاقت روش دهنیکآ نتب هنس كج هلکن د رل هناد نالیکو د نکر چ

 هعرزو یضرااهم عرزا ةعرز یطعا لوقت روند هم كج هلبک | هدننز وهف غ (ةع رزلا) داصح مایا اف راانتبام
 .(عراز)) ردندلاحر “یاسا هدننز و ناف (ناعرز) هدننز و نابص(ناعرز) هدننز وریبز (عیرزال رددآ لج ر رب
 [ عارزنب یکمنیدجم ردندلاجر “یاسا هدننزو بارغ (عارز)) ردینبماک | قالطا عراز دال وا هب الک رد دآ كبلکرب

 بعكى ب (نام ورزلا) ردشللا تیاور یراخ نوت رد راخ ماما یوار کندن رات رطح هللا هجر یربرف ماما
 هلتاکرح و هل وکس كنارو یشالث ثاکرح كناز (ةعرزلا)) رد را هسک مان بعکن ب كلام هلادعس نب تمک ندنتعاجب

 <عارزالا) هیف عرزب مضومیاةعرز ضرالا ینام لاقت روندهر قج هل وا خاص هکک | نیک او كج هک نیک ارد راح |

 کا نیک ه هسکرب و لاط اذا عرزلا عرزا لا ردهنسانعم قمازوا بوروس سو یوب نیک ا هلی رمسک كنهزمه
 .هدننز و هلعافم (ذع رازلا  عرزا هنكما اذا سانلا عرزالاق ردقل وا یحاص نیک آ دارم هکرد هنسانعم قلوانکم

 | هلماعم نالوا هلیهج و كلشیا یرخآ بور و ختو الرت یر الثم هکر دهنسانعم كن هلماعم هلیهج و كليجا ۱
 ۱ هدننز و لعفت (عرَرلا) اهکلامنمرذبلانوکی و اهنم ج رام صعب ضرالایلع هلماماذا هعراز لاق یکت کر ش

 | ۇشمد هلیعضكناز ( هعرزوب| ) عرس اذا رتشلایلا عزت لا رد هنسانعم قعشوق بولبتآ هن هپبرکو رشا
 | قالطا هرهد ناد شو نح عزامزو ردیدآ هدلبرب هدنرق ندعرهش هلیصف كاز (عزامزلا)ل ردروهشم ثذحرب

 | جافا راکزور هدنز و هلزاز (ذع نعزنار) هدنادش یا رهدلا عزاعز مهب تلزت لاق ردذوخأم ندهعنعز رونل وا
 | تعز لام ردهنسانعم قمالغرا بوص رص اقلطم لوق ىلع ردهنسانعم قمالغرا بوص رص یتسهلوقم

 . كرلاز(عازعزنال و (ناعزعزلا) و هدننزو دفدف (عزعزلا دیدش كىرح لکوا ابتک حاذا اهوحن و رجلا عراا
 څر لا هلوا رالغرا بوسرص ییهنسن یغیدنقوط هکر وند هلب لوش هدننزو طبالع ( عزامزلا) و هلبصق
 روند هشیوروب قره الغرا هفرط یکیا عزعزو ءایشالا عزعزت تناکاذا عزاعزو عازعزو ناعرعزو عزعز

 قرنقلاچ یک ایرد هکرونید هرکسع قوچ یسیراوس هلیصف كناز (ةعارعزاا) ك رح هيف یا عزعزریس لاق
 نوجما یکید هرتد روند ه هذولاب هلیس هینب لوعفم مسا ( عزعزلا ل ليلا ةريشكلا یا ذعا رعز ةبيتکلاقن راردیک

 (عاقزلا) و هلی وکس كفاق و ىح كناز (عقرلار كل رحم اذا /یشلا عزعزت لاقب ردهنسانعم قعالغ را (عزعْلا)

 ( كناز)



 ت

 ا سا

 عورا لحر لاق روند هتعاصم هن وک لوا دوخاب هاچ و نسج نا ا رد ندروک ذم یانعم

 یکی کر ک یری دوخاب یکتا (عیوزنل ال ذعاص وا سانلا بحب رظنم ةراهج و نسحیا عور هيف ناک اذا عئارو 1
 یف یکی و نوبق هلیرسک كن هزم (عاو رالا) ههاّور اذا نعسلاب هّربخ عور لا ردهنسانعم قمردناب دغا |

 دال رش هدننزو مظعم (عورلا)ل اهلرجز وهو اہ علعل اذا منغلاب یعارلا عورا لا ردهنسانعم قلرازآ |

 یتسارف و رکف و "نظ هلغلوا یبحاص مقتسم نهذو میلسرکف ینعپ هلوا رونل وا اقلا تسارف قدص هنن ورد هکروشد ||
 هل وا فرصنم هباطخ و طبخ ییآرو یهذالصا بولوا هلمهباوصام اد لوق لع هلوا بیصمو تسار هشیم#

 دوعق (عویرا) و هدنزو عیب (عیزا) باوسلامهلوا ةسارف دص هردص یف قلی ناک اذا عورملجر لاق ۱
 عير *یشلا عار لاقب ردهنسانعم قمت را بونلتکرب هنسارب هاعت (نامیراال و هدننزو باتک (عابرا) و هدننزو

 هرزوا هاوطند نیک او عجراذا هنع عار لاقب ردهنسانعم كلا عوجرو دازو ام اذا اناعیرو امایرو امورو امیر

 کانن یمن مو نواوریخ رونید هنس همترآ كئيشره عبرو تکز اذا ةطنلا تعار لا دا

 ەدە دخیر لضفیاعیر نیل آف لاقرول وا والپ هرج رب یوآر هکر ول وا چر ضعبو یبکی ست رآ بول وب ام
 رولوا یئایو یواو هکردهنسانعم ققروق و برطضا اذا امیر بارسلا عير لاق ردهنسانعم قمان وا باز

 رک ذیساکر وند ځد ناعیر رول وا یتلاح یلابقا و لضف و یکلروک هکروندهنل وا كثیشره و عزفیا هنم عیرب لا
 لاق رولک ردق هراقمرب ندنرزوا لا هکرونید هنسهدایز نالوا ندنرلکی كهرز ندناوئا كنج عوردلا عدد |

 ندن بالا قب ,نسح و تفاطل وندنضای كنتق وقلشوق یهلا عبر و امكن م لضفام وهو هع رد عبر فذح |
 رولوا لوعفم نعم ردصم ندنسانعم عوجر عیرو هشرب نسحو هضاب یا ىجا عبر نبت ا لوقت ردن رابع ق

 هل رسک كنهزمه (ةعارالا) عوج میا عیر هل سیل لاق یک یباوجرخ و بوتکم روند هبهنسن شمنود وریک ۱
 بولو امن یلالغ كمدآربو تکز اذا ةطنخا تعارا لا ردهنسانعم كفلروک بوکوا هلغو نکا جدو |

 رد هنسانعم قلوب تکربوریخ بولافوچ یرادالوا كتهود و مهماعط عار اذا موقلا عارا لاق ردهنسانعم قرا |

 ES روند هضرا عفترم هلک و یرسک كنار (عب رار اهدالوا تک و تمن اذا لب الا تعارا لاق ِا

 عیرقف مهت او لوقت و لو اقلطم یأر یلع هلو قچآ نالوا ءدنفلا را ۱ 2

 .اولزت لا روند هغاط كسکویو لبطایف جرفتملا قیرطلاوا قیرط لکوا مش لکوا ضرالا نم عفترلا وهو ۳

۱ 

۱ 

 ه هعموص هل رسک كنار عیرو رون ده یدنقآناقآ ههردندرب فکر ۱ ره و رد هعب ریدرفم عفت لمجیا عرق 1 ۱

 یسرف كعصعن ورع و لام لتیفیا عبر الزب لوقت روند هکو وا كسکو و یوم دا کی نیج رکو کو روند

 یغلناوارفو لضفو یکلروک هکروند هنرلادتاو لّوا كئیشره یک م بر هدشزو ناعر (ناعیرا) ردیعما ِ
 ردیعما لجررپ و رددآ لبجرب دوخاب هدلبرب ناعیرو هلضفا و هلّوا یا هناعیرو بابشلا عیر بهذ لاق ردبتلاح |
 سانلانم ةعير تءاح لا روند هب یناسنا تعا نا وان ننک مطنم هنر یرب هلبرسک كنار (تعیر) |

 (عایرلا) ردیدآعضوموب هدننز و باتک «عایرز) ردندح هکرد "یسدقلاهّلادبع نبا (عيارإل اوعضنا دق ةعاچج یا
 ه هقان نال وا رولک ب ودیکه نشاب یدنک هباع مدوخابنالوا رروعمربت لوق یلع نالوا ررب ود وس ریت هدننزو بارح |

 (تنامیرا) اهسفب عجرتو یعرللیف بهذن وا نملاةعيرسوا ةّردلا ةعيرس تناكاذا عاب رم ةقان لاقي رويا
 | بونلکا هدننزولعفت علل نول ةيثک ت ناکاذا ةناعدر هاب لاق روند هب هقان قوج یدوس هدننزو هناګر 1

 ری اذا نالف عبارت لاش ردهنسانعم قلوا رص” و فقوت و ثبلت اذا لجرلا عترت لاق رد هن تانعم قمروط ۽

 لاق و كمکیر سان و بهذ و ءاحاذا بارسلا عیرت لاق ردهنسانعم قمان وا هوا یرب بارس ډلو
 سا( می ڈلا) ربت اذا لجرلا عاّتسا لاق ردهنسانعم قمل واریصم دوب (ذعاتسالا اوعقجا اذا موقلا عیوت ۱

 یکی جش روک کروند هب هک لوش هلیس هی لعافیسا مینا ل اوعج اذا موقلا یر لاقب رد هنسانعم كمتر ]
 | بصي قلم یا مب عزم لجر لاق رد راک هداب بارعاو و هلوا ردنا لقیصم بویلغاب هلئاهدا نند ماد

 هدک دلک هبضغ هک روند هب ذك ل وشد نور (عیزلا ) ج یازلا لصف جی ناهدالاب هفت |

 | همهم لاد هن هد هه ضعب بضفلا ف مدم دم یا:عیز لجر لاش هلوا ردبا راسک اخو لاسعاب یت رمصخ

 رد راذوخأم ند هعب وز هکای وک رانو و رولوا كد نابضغ هد هجرد تیامهن هلغلوا عقاو موم دل ها [
 | نانلوا ریبعت هع صق ردیعما كن راشررب تنش ها * نج لوفلع كناطیشرپ هدنزو هرهوج (تموزا) |

 | قالطا هعموز راقیج بوغآ هاوه یک دوع قرهلرو بونود هلیمداصت كراراک زور فلتحم هکهراک زور | ۱

iہا یازل زلا لصف  



۹ ۱ 0 
 | كنجو روشد ه هعطقر و هکولبر ندنارش و ماعط ودیص و روند هرازغ مو هضور هعنرمو یتغیا» ةعنقمموق
 ر ناب هسک رب ملال روند هلم یراقج هل وا عج كسان نوجما تالاح وللثم تموصخ و

 i ! بلق ندنو انساب ی ندهنسنرب هليل وکس كواوو یصق كنار ( عورلا )هکر حاذا هسأر عئر لاق
 | عورو رددآ هدلب رب هد رق حج هدنع عورو عزفاذا امور عور هنم عار لاش رونل واریبعت كکر وا بوي کاب
 حراش × یعور ةاغاهبدرب یایداؤف اهب عار ةبرش هذه لوقت ردلهعتس٥ هنسانعم قموغوص یترارح كبلق |

 یدعتم عورو ردندنسهدام عیرو دوخاب ردمزال قلوا لئاز یکی غیدقروق یترارح یر وک بک هکر دا
 لاق رد هنسانعم كمروتک هبحم هنسن عوبطمرب یهسکرب و هعزفا اذا هعار لاق هنسانعم ققف روق رول وا

 لاعتفا (عابرالاو تی یا دافاذا اذکید یف عار لوقت ردهنسانعم قلوا رارقر و تباثو هبا اذا انالف عار

 (فعورلا ) عار ییعع عورت و هنم عات را لاق ردهنسانعم ققروق هدرلن و هدننز و لعفت (عوزلا) و هدننز و

 بچ نالواهدنس هرهچ بوبحموةعزفیا ةعور هیفلا روند هوقروقرول وا ساو ردءمم هان هدننزو هضور
 ] « عب ونلا) لاها نم تح یا ةع ور ههج وین لاق رونلواریبعت نآ هکر وند هنس هعال تحالمو نسح بحه و

 ۱ ۱ عور "یشلاعار لاقت رد هنسانعم كليا عوجر هلرعض كنار (عاورا هعزفا اذا هع لا رد هنسانعم قققروقا

 | هلی یتبهدننیب هت رض هلا هما لوق یلعردیدآ لارنمرپ هدننایم هرصب هلا کم (دمئار) عجراذا اور عب رپ و

 مالسلا هيلع ماع ف ردیدآ عضومر هدهکم ( هعئارراد)) رد هللا هدحوم یاب و دوخاب رددآوص ر صوص
 ندنفارطا رهش ینعب هدنراسنف هرّونم هندمرهش ( عئار)) رد هدنآ یدق رم یراهدحام هدلا و كن راترضح

 "یشلنا عا ورلا نب نایلسو تاللا دبع نب عا ورلا ردندیماسا هدننزو دادش (عاورا) یکم بق ردیعسا كلر

 | هلکنآ .دنراەدیصق ماش مان مرک ناو اا نوان عاورو ردرلژدح یّرصلا عاورلا نیدجا و
  هکرد هکر ندنسهلسق هنیهج هدننز و هرم ( هعوروا) ردهدنزو باغو لوق ېلع ىدا ردا لازغت و بیبشت

 | بکر لوق ىلع ردهنسانعم داّوف و بلق هلیعص كنار (عورا) ردشلنا دورو هلتداف و هی وبن یو

 || لفع ونهذ ورونلواریبعتبلقل ادا وس کروند هب هطقن نالوا هدکر وب دوخای روند هل قجهلوا شراموقروق |
 للا اوقناف اهقز ر لمکتست یت تح تومن نل اسفن "نا یع ور یف ثفن سدقلا ح ور"نا # ثیدلا هنمو رون دە هلقاع و
 | هدایند ملام هّتبلاسفنرب ندقالخ سوف هکیدلیا ماهلا هغهذاب ب هلق نب نیما لیربج نعي لک بلطلا اولجیاو

 3 قازرا بلط بودا اقا ندالاعت قح هدرازس سپ زلیا تم نع هابقع هکدلنا لامگتسا و افیتسا ینیرذقم قزر
 ۱ | كعور خرفا 36 رخ الا ثیدلا هنمو زس هيليا تکرحو و یعرش هجو هدنص وصخ

 | هکر دندنظفل خارفا ردلعافو یضام لعف كعور خرفا هداروب مخ یتعب هک كردا دقف هذه انتضافا لردانم

 |تور نامه دوخاب یدلیا تیاور هل صف كنار ییظفل ۲۳و راضءب رد هنسانعم قمیچ یرواب ندهطروع

 | لئاز بورتچ كارطضا و فوخ ندککر و ینعم لصاح ردهنسانعم اشنا هکرده رابخا “هلو و ردهلصف
 |+ كعور خرفیل * دایزیلا ةي واعم ثیدحیف و رول وا كم د لوا هدوسآ و نیما ول ردره نس و نوسل وا فشکنمو

 | ندنرللوف اهنم خرفلاحرخادا ةضسلا تخرفاو و كع ور نع عورلا :حرخا یا تئاغلا مالا ةغبصب و ماب

 رول وا كمد نوتقیچ وقروق ندنجا بولی راب وقروق هلکعد 4 وقروف عور هس لوا لعق و رکا ردذوخآ ام

 بول وا ذوخأم ندنج ورخ ندهضب كخرف هر وکه نتا ور حف یلصاحردا ج ورخ ندبلقنالوایلح هسیا وقروق

 ۳ ۰ عضو ردکید نوسلوا یلاخ ندفوخو مه كبلق یکیولخ ندخرف كنهضب

 هدنسانعم كبلق فشکنا بیکرتوب كرهدیکرولوا كعد نوسلوا لدبم هشیاسآ و نما كارطضا و فوشبولوآ
 طم و نکاسو نیما هلغل وا انعم مزال دوب نمآ و نکسا یا مالا ىلع كع ور خرفا نولوش و دشلوا لمعتسم

 لّوط و كلابلقثو ها تبرت و نعلا تدا و كع ور خرفا و كع هللا نع ول لافاع هکر ید جرم * ردكم د لوا لابلا
 هدنن زو همام 6دا وفا ذعا ورا) راردا داربا هروک هنعقوم ردب یلامعتسا هدنسانما تاک هلماب مالکیسهلوقم تالاب
 ةعاورةقان لاق رونل وا قالطا ه هقان كالاچو تسجو لددالوب ولکرو شتآ هدننز و باغ (داوفلا عاور) و

 ولکر و و لدشتآتیاغب هکروند هب هقان و هغارسق لوش هدننز و ءارج (ءاعو را یک زمهشیا دعا ورو داوفلا

 هرل د لوش (عئارا لو هدنزو رجا (عورالا) داوفلا ةد دا یا ءاعور ةقان و سرف لاق هلوا دالاچو تسجو |

 هیلبا كلانب یرلندبا اشامت یرظنم تحالمو یس هرهچ نسح بول وا یبحاص لابو نسح تیاغب هکروند

 هلنیتصف (عورلا) هلیعحكنار رولک ع ورو عاورا یعجیروندهروالدندا بتم قلخ هلت دالج وتعاج “د وخاب

 (یانعم )



 € 0۹ = ي ا اوا

 س ر ثالث و ناتعكرو ةعكر ىلصملا مت کر لاق هلیس هقالع تیلک و تب ۇزج ردذ وج اج ندتآ یانعم کرد هند

 ردانعم لصا کرد هنبسانخم ما هرز وا زو دوخاب ككا لب ندکلرپ و یلصاذا ثلاثلا بابلانم اعوکر

 بول وا عوضوم هنسانعم انحنا عوکر هرز وا ینای كحراش+ ههج و یلع ابکو ا اربک ینا اذا شا عكر لاق

 كلک هن رازی د یراج و آ یکیا 2 قلا لیت دعب دما تق که اولا نکر نالوا ان کک فم هدعد

 تیلکو تی ۇزج هکرؤل وا هاکو یدنل وا لامعتسا ردترابع ندکلیکآ هلیهجو قلوا زود ود یس هقرآ دوخاب |
 هنس هص وصخ ٌهموفره نالوا نمت یعوکر هکهت رول وا نیتننرع زاج هکرونل وا قالطا هدهزامن هل يس هقالع ۱
 قاواریتفو سوکنمیلاح هل ر وهظ تکالف ورابدا نکیا یبحاصلامو لاحمدآرب عوکر و+یهتنا رونل وا قالطا دمکر
 ردنرابعندکلیک هرز ا رک و عوکر هد زانو هلاح تطحناو ینغدعب رقتفا اذا نالف مکر لاق ردلمعتسم هنسانعم
 | (مک ار لا لهرهظ نمط: تح وا هیتبکر هاتحار لانتیتح ةءارقلا ةموقدعبهسأر نیسان ا وطنا نخل مکر لاق |

 ETS ( عاکرا) هفت ضفاخیا عکاروه لاق روند دصحتنالیک | توک | هر یشاب اقلطم 0

 |ضرالانم ةعكر ىف عق و لاق روندەرب روقچ یکه رد نرد هدننز و هفغ (ةعکر لار دب "| یس رف ك سابع ند ز |

 0 نماناعمر هفنا عمر ر ول وا ندقلنغ راط هکر د هنسانعمقمان واین ور كمدآ رب هناصف (ناعم را ة وه یف |
 9 ردهنسانعقمروغ و ط و اموا اذا هدي , عمر لاق رد هنسانعم كلا تراشا هبا لاو بضغلانم عب هل رحت ادا |

 دهم ك نیکلسو تلاس اذا ءاکبلاب هنیع تعمر لا رد هنسانعم كاکود یئای زوک و هت دل واذا یبصلاپ تعمو |
 امی رس راس اذا اناعمرو اعمرنالف عمر لاقب ردهنسانعمكع روب هتد رسم ناعمرو عمرو هضفناذا هسآر عمر لاقب ۳

 هغشمو نانلوا ریبعت قی هدلقن هدنراشاب رج وچو ردهنسانعم تسا روند هربد هلیسهیب هغلابم (فعام را)

 لوقت روند ه هسک نالوا ریا اکی کل هو هاکی شاب ( عما راا)ل ردهنسانعم خ وفای ران وا بوپادلق هکر وند ۱
 وص ندي وق هکر وند هعجو لوش و رددآ عضومرب ا (عامر) هعفرب م وا ۶ داب یااعما و هتأو

 لوهحا ىلع قاسلا عمر لاقب روقیلآ یتسیدنک ندکم کچ وص بول وا ضرام هنس هقرآ ندکلیک | كنهسک نکچ :

 ریغتنال وا ض رام هنسهرهج نیک یا ټپ انا یم هنن داز م عی هنن رظب كنم تروعو عامرلاهباصا اذا

 بیس ءاد نم ةأرملا هج وف ريغتو رارفصا وهو عامرلا اههج وق رهظ لاش روند هنس هضرام قلی راص و" 1
 ءأرلا تعمر لاق رول وا ردصم هدانعمو و روند ههر وک ذم هَض رام یکعامر دو هلنیتعف ( عملا اهرظب |

 تعمر ییعع لوهحا ىلع حالا ست لاش رد دنمانعم عمر ( عیبزلاژ عام رلا اهباصا اذا عبارلا تابلانم اعمر

 هدل و تقلا اذا عبسلا تعمر لاق يدنا تاتو شود نکیا مامان یتقلخز ونهیسی ر واب ندننرق رواج یر و

 ردندار وا هنع هللا یضر "یرعشالا یه وهوا رد رال زنم نو رعشا ردیدآ هب رق ر هدنم هدننز و بنع ( عمرز) مامتربغل

 كنارو هلنیتح ( عمر هنم ةعط یا هربغ و تدن نم ةعمر لاق ردهنسانعم هعطق و هراب هدن زو هف غ (فعم را |

 ردندنسانعم تکرح ردیعمآ قحوب وا یراکدد عال ر تالافطاهدنن ز و عنع (عیرلا) ردیدآعض ومر هلیالثتاکرح |

 هدقدلروا هلا هنسنرب هلغلوا قشموب تیاغب هکروند هشاط هنوکرب و فورذلنا یا عمریلاب "یبصلا بعلي لاق |

 هد وهب و لطابهدننزو مظعم ( عم رلاا) ارسکنم ام ومنمیاعمریلا فب هکر ت برعلا لوقت هندوزول وادار یکنوآ|آ ۱
 هنسانعم هزافم روند هناباس هدننزو هدح (ةعمرلارل لطابلاب یا رابخالا تاعم رع یتا لا روند 4 هنس |

 لاقب ندبات لا یو و ید قمان وا لغلق هوا یرب ندقلنغراط هسکرب هدننز و لعفت (ممزلا) |

 4 رخ خطلتب وا هلالض یف عکس یا هتمط ی میز دم بمان وه نام ما ۶اذا لجرلا عترت[

 "یغیدنک ین الف هلغلوا هبانک ندلالضو "یغ طرف هدارو روند هنفلنتشاط كب وص هلم كناط همط لصالاق |

 هدنراد رم یدن که لکلتا لج هنسانعم هرذع و سح ی همط راضعب ردکعد وقهنلاح قر هلاچ هطل وا هلتریح هدنلالض و |

 هدنز و عوکر (عونرا» ردهنسانعم قمنادل عترت ید هدنسکیا زول وا كعد هلا لر بویلشو قرهلاچ هلاب |

 ثلاثلا بابلانم امور هنول عنر لاقت ردهنسانعم قلوا توا رنو تاتى وخل ای بو ا ینول كنهنستر |

 بعلو اهسآرب بابذلا تدرطاذا ةبادلا تعنر لاق ردهنسانعم كفلکنیس با یشاب راوط و رع و لیذورفتاذا |
 (دعنرلا) نوبعالیا نوعنار مه لاق ردهنیسانغم بعال (معنارا تعلادا نالف عفر لاق رد هنسانعم كما

 ءاقمحل لاق هنهوردهنهانعمراسب وانغ و لاح تعسوو روند هدایرفو وب غ نالوا هدنفلا را بعل هدننزو لرم |

 دارا یرو نم مالک اکاهسل وا لئانهراسب و تور تروعولتهالب و قجر یتعب یشیعف عن م یف تعقو ترثا اذا |
 REE ردکم دلا افصو شیعهرزوا هاولند دل وا رهظمهلاح افر هرز وا لاک کرار دا |



 لاق ردهنسانعم قمروا هناشن قوا و هاه اذا نالف عقر لا ردل يتسم هنسانعم كللا تمذمو وح یهسکر و

 1 | بوروا هلشاط ردق یذف مدآ یکیا اب مدآرب هلکملا هشیدنا ندقلقیم یسیرجا كنیبوقو ه هباصا اذا مهسلا عقر

 | ةماق اها وطف اهمده نم فاخ اذا ةيكرلا عقر لاق رول وا شمروا همای هکاب وک ردلمعتسم هنسانعم كما راود

 عقر لاقب ردلمعتسم هنسانعم ق اس هلقا رز ندنسهسکابوشتب ه یراوس ندا رارف هدنک و ا مدآ رب و نیتماق وا
 | نژعطم ها نعاط هداروب هلکشد ه هنخرو هکدک هلیصف كنهددشم مال و كناخ هلخ هنعطف هکردا اذآسرافلا ةلخ

 ناکه نمو ردلهتسهنسانعم قعاب ی هنسدر عقرو رولواشماع اک ایعارنم هکاب وک هلغلوا داره هجرف نالوا هدننب

 نكر دبا ماعط یرابانج ةي واعم عب ةم نم طقسام اهیلعژتتنیل هد یدحا طس یا یرخاب عقرب و هدیب مقلب ةي واعم
 كعشودهنلا بویعشود هر ماعط نالیکو د ند همش هک ات ید اردنا طب هنتلاینلا کو بوردلاق هن غآ یی هما هلارب

 |. دند هی همای تبسن هنماث كلف یکه دنتسوا هکر د ججرتم* هنسانعم .هعپاس ها روند هکلف یجندب مقرو نوا
 هللا كفزرال یا كعقر ىظحال لا هنمو ردلمتسم هنسانعم جوز عقرو ردبلغا قمل وا هیعست ثعاب یسل وا
  نیغوءف هکردقل وا غفر نالوا باوص رد ارز رد نیم و "نظ د رح ریست هلا جوز یو لوق ىلع اج وز
 عقر لاق رد هنسانعم قمروا همان دسایل قثرب یدو (ميقرلار رد هنسانعم تیهافر و شبع تعس و کا دمت

1 

1 

 هدن رق لیح (عاقرلا تاذ# ردندننن دح عاقرلا یا ن نایلس ن ىلعو ردندا رعش عاقرلا نت "یدع رد داعسا هدننز و

 | ؛هوزرغردشل وا عقاو هوزغرب هدنسهثلاث كنرعم هدارواردرا و رل هعق هایس و قآ و یزمرق هدن | هکر ددا كغاطر
3 ُ # ۳ 

 | هفاضا کا هوو قالطا عاقرلا تاذ هرو نه لج نوچ دل وا لقسم یەم وق رم عاقب ردروهشم عاقرلا تاذ

 | راهقرخ هن رزوا هلغلوا كاج اج یرلقایا ندرانکی و ندراشاط بول وا هدایپ هلم اب انغ باصعا لوق یلع یدنل وا

 | كن هم رک چ تارجعا ءارو نمكنودان نیذلا "نا ۴ یتیع ردیسی رب كیارعا ندا ادن ندب وبن تارج یارو
 ۱ ندجم و سباحن عرقاو نیصحنب ةنيبعرديسيرب كران دبا ادن هی وبن فرط ندنچراخ هرهطم تا رک همق وطنم
 ۱ هب هلولیف هدنرایلاع یارمسمرح یرلترضح مالسلا هیلع مالا رخف بودا د ورو هلتداف و هب هن دم هلا هسک شع |

 هدننیبهرصب هللا هکمو رده اف عیفر هداروب لوقیلع رایدلیا ادن ود انل جرخا داب ندنارچ جراخ هلغل وا لغتشم
 روئلوا قالطا هنوبق نالواضاب هدنرانای یکیا هدنز و ءارج (ءاعقرلا) ردبستنم هرو نم وص نانل وا قالطا یمیفر ۱
 ءاعقرو اهل ة بالا ءاعقر ةا رها لاقب روند هت روع كچ وک ى یسیرغص و شایبامینجیف ناک اذا ءاعقر ةاش لاق
 هفلجا كب هدننز و روفعب 6 عوقربلا) ءافجیا ءاعقر اما لاق روند هتروع نوب و ردیعمایُغارمسق كنيلهاب مام
 قالطا ه هسکنیقشاشو قج اهدننز ونابترم «ناعقرلا و هدننز وریما (معیقرلارل دندشیا عوقرب عوج لاقب روند
 ۱ عقر لجر لا رد هلاعق رمو ءاعفر یثنّوم ر دجاتح دتمرحو هام دوخاب یلاع یکارداو لقع هکایوکر ونلوا |

 | یهدنتسوا یربره ارهاظ روند هکلف یکل وا لوق ىلع هکلف عیقر و ةناعق مو ءاعقر ةأرعا و قجایا ناعقرمو
 | هدننززو باتک و هدننزو باح (عاقرلا لو هدننزو ماطف (عاقر)) نوچ دل وا هدنل زنم همای شلروا هلتبسن هکلف
 | هلتالابم ندهنسنرب هلتبسانمو رد هنسانعمقمنام بوث قترب هدننز و لاعتفا (عاقترالاا) هنسانعم هعقر روند هب همای
 | لبقتالوا یلابتال و ىل ثرتکتامیاعاقر و +عاقر و عاقرب نالفای نم عقنرتام» لوقت هنم و رونل وا لامعتسا هدقن وا رأس
 | هن رب ناسناینب بويل لا تالابم اعطق هف رط مب ردقوب متیثیحو عق و الصا مب ءدکن و رد كنس ینعب اثیش هب كنا ام
 | قج هدننزو هباصم (ذعاقرا) ردکعد نسزلیا لوبق بویلسا ینیرب ندمتصصت و دن ردقوب من دوخای نسزموق
 ردهنسانعم كلشيا شيا ر راد هتقاج هلیرسک ك نزم (عاقرالا) قج یا ةعاقر 4 لاق رد هنسانعم تهالب 1
 اذا بوثلا عقرا لاقب ردهنسانعم قمنا بولک یتق و قجهروا همای كبوو ةعاقرلبءاج اذا لجرلا عقرا لاقي
 اذا بوثلا عقرتسا لاقب ردهنسانعم قمتاچ بولک ی تق و قجهروا همای كبو دوب (عاقسالار عقر نا هل ناح
 | بسکت یا عقرب نالف لاقب ردهنسانعم كالا بسک ل ام هلکماو څر هد نازو لعفت (عف لا عقرب نا هل ناح
 | هدنن زو هلعافم (ةعقارملا رو ردندنیعبات یلظنا يص نیعق سو عق رملا نب قراط ردنداعماهدننز و مظعم (عقرملا)
 | قطع زام هدننزو دوعق (عوکرلا)ل رقاع بلق رها عقار لاقن ردب ولقم ند هرقاعم رد هنسسانعم لا رخ نامدا

 ( هکر د هنسانعم (

 باتک (عاقرا) ه3 ر اذا لالاعقر لاقب ردلهعتسم هنسانعم كلا حالصا هلبارایت و ديقت یلامو هعقر ینعع بوثلا

 ۱ | یچعتلاعیقرلانةعی رو ردیعسا یبلاو عاشرب هدننزو رببز (عبقر) یدنل وا قالطا عاقرلا تاذ یشان ندنراقدراص

 7 فا



 ef oV زا
 تفلقاذا "نسلاترعرت لاق رد هنسانعمقمنالغزا بوبان وا هتوایرب هنسفر و اش 7 HEEE لاق |

 هدکع رو a را اعفر هعفر لاق ردهنسان عم قم ردلاقیراقو هدننز وعفن (منرا) تکرتو | 0

 هدانعموب و غلاب اذا هريس یف ریعبلا عفر لاقت ۈن و ازىقتىق ز6 یا: کر دلما هنسانعم كليا هفلابم و تدش |

 ردلهعتسم هنسانعمكمزک یطارا و دالبفرشا و نلاعندن رب یر و وهعف رف هرس ین ربعبلا تعف رلوقت رول وا یدعتم

 عفر لاق ردلمعتسم هن انعم قمردلاق هن رب نمرخ هرکصتدکد شیک او دالبلا ین اودعصا اذا مولا عقر لاق
 تخوا دعف ر یتعع دعف ر لاق ومنا قمردلاق یدو (معيفرلارا ردسلا ىلا داصل ا دعب هولج اذا عر ها

 و برطاق مهدعاب اذا ممه ر لاق ردلهعتسم هنسانعم قمردشلقارب را بوروسهن وا ندنا دیم یفرط مضخ

 (عافترالا) ضعب نم عفرا تن ندا اذا هودعیف رام اعف ر لاق ردلمعتسم هنسانعم كم رکس هرز وا دنازت

 ( عافرلا إل عفت راق هعف ر لاقت رد هنسانعم قمقلاق یراقوب و هعفر یتعع هعفت رالاه رددعتم هنسانعم قمردلاق یخدوب

 ریبعت ییکچ قأرقو ییشاطا داصح هکر ونند هفیشاط هنر نمرخ یتیکا شل دن زو باتکو هدنن زو بام
 رفجشلتیلاق بول وط نیک | لوك. هلي كنا ر حة راو رد ىلا داصحا عقر مايا یا عافر و عافر مایا هذه لا راردنا |

 "یسلدنالا هلادبع نب دم ندن دندح هدننز و داد نش (عاف رال هزات ک ۱ یا عرزلا عافر رهظ لاق رونلوا قالطا

 ر ز روند هب هنس نقل وا العا اتهج تلازمو فرشو هلبتهج مسج (عوفرلا) ردیبقا كن دج

 هب رعموا صعب قوف اهضمب یا چ هعوفم شرفو $ یلاعت هلوق هنمو ردلمتتسم هدن راتهج فرش و "نعوءان وا |
 راردیا هبانک ندهج وز هللا شارف راب عار ز تام ر کمل ا ءاسللا هانعموا ردذوخأم ندنس هی ناعفر انعموب مھل

 د سانعم كطابیرقت هرابک و كل ولم یعدآر هلی كنار (ناعف را) ردذوخأم تعفر هلءنهج فرش هدنو و |
 قالطا ه هقان شمروتکز وغآةنسمم (عفار را هلا هتارفاذا اناعف ر ناطل سلا ىلا هتعفر لوقت ردنعضتم یی هل زم عیفرت ||

 یراقوب یراقوب و اهعرض یف بلا تعفر اذا عفار ةقان لاق ردشملا عفر هنس هم یزوغآ مدقم ند دوس رونل وا |

 (هعافرإل ردیعا ما رک باصعا رفن شب زوت وا عفارو عطاس یا عفار قرب لا رولوا فص و هکشعت ندا ناعم ق 1

 یرامالغ كنب راترضح مالسلا هيلع ملاع رخ هليس هيب رغصم (مش ورال ردنا هاځص چ وا ییرکی هدننزو هاثک ۳

 هکرونبد هپا لوشو هنسانعم هماظع روند هبهنوب یرقدلابهنرایرفص نوچګا كمتسوک وی رتروع نالوا |
 || قیدآ یسیرفص هدننز و دمام و هباتک ( ةعافرا إل ردن داتا كلذک تباث نب عش ورو ردندناعصا هکردیچما |

 ىلا طلا یهو ةعافرلاب هدیق عفر لا رردلاق بوتوط هلکنآ بور وک هنسیخاقوب ین آمدآ نالوا یلیغاقو 1

1 

 ارن هلن الث تاکرح هدنوب ةدشیا ةعافر هئوص یف لاق ردهنسانعم توص تّدش هعافر و هیلا هدیق دیقلا هب عفر 9

 توصلا عیفر راص اذا سمالنا باسبلا نم ةعافر لجرلا عفر لاق هنسانعم قلوا زاوآ دنلب رول وا ردصء و

 اذا رو زلا تابلا ن نم ةعفر نالف عفر لاق رد هنسانعم قلوا ناشیلاع و ردقلا فی رش هلی رسک كنار (فعفرا)

 ن دجا هل رسک كنار ( هعفرلان او روند همدآ ناشیلاع و ردقلا فیش هدننزوریما (عیفرلا)ل هردق العو فرش :

 ردیعما یاب رلا ةيلاعلا و |ندنسعبات هدننزو ریبز (عیفر) رد بهذلا "عفاش هکر دیس همنکاپقف مات ل دم

 رده هکرد بق كمدآ مان رزو هدنزو هنیهج ( هعیفرال رد روک ذم هدنعقوم هلغل وا ها فاق میقر نی ةعیر) |

 کاخ الا هعفار لاش ردهنسانعم قمردلاق هک اح ن وچ ا تموصخ لصف یبملع عدم هدننز و هلعافم (ةعفا رلا) ۱

 نالفو ماع قبا یا م عفار لاق ردهنسانعم كلتا اقا هرزوا هسکرب یهنسنر و کال هلا همد یا هاگشاذا |

 یعفار هدر كجه د یدردن الوط فرط الو ةت رویا کوک فو ییعاشا یب ود هلشیا یشیا نالف مدآ |

 بلط اذا هعفرتسا لاقت ردهنسانعم كفسا نعفر كيشرب Sg "لکی رواد رار دنضفاخو |

 عفرب نا ناح و ةا ذقن اذا ناولنا عفرتسا لاق رد هنسانعم قعشعب د یس ردلاق هلکع : ماعط هده رفص و هعفر | ۱

 بتکی یذلاوهو ةعف ریف مر لاق رولیزاب وزات رژ واک رود دن داپ یردو دغا دننزاو فرض هلفاق عمق راز |

 هکرونلوا قالطا هنل وا كفلز و وا برطا ةعقرو هلسسک كنار رد عاقر عج رولیکید هباواقترب هکر وند هب همایو | 3

 رونا واریبعت هطوب و هلبط هکروند هنناشن قواو هل وا یهو برجنم ةعق رربعبلاب لاق ردنا روهظی که مای احاح هدنش | ۱

 دنت وص نالوا رهاظ هدقدنقوط هناشن قوا هلق كنار ذعف را ۶ ضرغلا ساطرف یا ةعقرلا مهسلا باصا لاق | 7

 هکر ددا مظع رج سنجر هدننزو هزمه (نسقرا)ل ةعق لا باصا نيح هتوصیا مهسلا ةعقر تعم“ لوقت روند [

 کوب هدننزو درص ردعقر یعجج رولوا هیبش هزیجنایفعو هنغارپب قبق عاری و هزانچ قاس و ردق انآ ر وج |

 | ندعا رذ یکیاقاس رار د قام عقر هکر درا وخد یعسق رب كنآ ر ولوا لوک ام هجرادقمر رار دیریجنا كنرف هدیکرت مآ



oA P=سه  

 کات داسا انآ یتسهع تویعاص ییسهوداشاد یدیارا و هسک مئل و سیسخرب هکردوب واشف

 رایدلیا فصو هسک ان و مشلره هدعب راهیلیآ بلط دوس ندنسیدنک بودیشیا رالئاسو راوشموق ینسیدرشاف

 ESS روند هنابوج نالوا زهشاط ییاق دوس هدننای عضارو رک ذیساک ر ایدلیا فیرصت لعف ندو و

 الح دعم كىال ناکاذا عضار عار لاق هیلیا هلام هکعرب و ود ردقو باق هدا هدکدتسیا دوس مدار

 هللا لالخ بوم 1 هرشط یاب ندنتم یس ماعط نالق هدنغلارا یراشیدو تالدب لتعا نیلا لس اذا

 هنوف ال هنانسانیبنم ةلالطنا لخ د ناک اذآ عضار لجر لاق روند 4 هسک نالوا ردبا لکا بوراتیج ا

 سانلا عضرب ناکاذا عضار نالف لاق » ما قلخ هک ایوکر وند ه هسک ندا لاؤسو 7 رج هنس ام اد ندقلخو یش

 كغج وچ (ناتعضارلا )عض ر یاهعوضر ةاش لا روند هن وق یلک ما هدننز و4 ولح (دعوضرا» نسب

 قلوا سک ان و ےئل EER FE RR داد مشکی اتم یو

 مؤل اذا ثلاثلا و سمالنا بابلا ن نم ةعاضر مضرو لجرلامضر لاقت ردغوصم ندهروک ذم هدام هکرد هتسانعم |

 سکانو مئل یمهلجبهدننز ودا دش( ماض الو هدننز وریما(عیضراالو ردلعافےسا دوب هدننزوضتکعضرا)
 | هنرره روند هشادنرف دوس عیضرو هدننزو رافک و عکر ردعاضرو عضر یعج كعضار هدنو روند هصعش

 ردکعد هعاضرلا ف راشم هکردهنسانعم لعافمو ةعاضرلانم لوخا یا كعیضر نالف لاق رونل وا قالطا

 | ندنسانعم مۇل هدنزو فنگ (ییمزلا) و هلنیتحف (عضرارل ردلکد ی بم ه هسب الم یلدا ردهیقیقح یتفاضا |

 | هرانادف ناقبح هدن راس د كنح اغآ امرخ عضرو مؤل یا عضرو عضر هیف لاق روند هت الو تخ ردرعا

 هنلی یطاب هدننزو هاه" (ةعاض را هلا هلم6* داص روند ید عصر که ارد دج ز رود امر وتل ما یالطا

 ناصم و هنخر من )دون كنیشاوم ردقح هل وا سودل اروند اب ماست بونج هللا یطاب لوق ىلع روند

 لوش هرس كنار ( عضرا ) بونطایو ابی جر یهو رویا یا ةعاض رتبه لاقب نوچکیدلیا ثاربا
 تعضرا لاق رد هنسانعم كمرزما هل رسک كنهزمه (عاضرالا) هلوا ردنا یعر ینآ یم هود هکروند هجاغا

 لاقت روند هل واح ولک ما ردلعاف عسا ندعاضرا هدشزو نسج (عضرلا) وه عضتراف یبصلا ةأر 1۱|

  هلباه نسربد هعض رم كسيا ردنا فصو یتآ ها دلو عاضرا رکاو هعضر دلو اهل ناکاذا عضم ةأرما

 هکر وند عضم دسلا وا دصق یتعیقح كفص و هلا عاضرا ییعب رونل وا ریبعت ی هدری اش

 هکر ولوا كعد عاضرا لح هکهسرولوا دوصقم یزاسحم رکاو ردنوناخ ولکر ما نالوا رریزما قجوچ لعفلاب

 | لعام (ذعضارلا) رولوا نوناخ نالوا ندنناش كمرزما هدلبقتسم دوخاب شمرزما قجوچ هدفلس داره
 | دخل ىلا هعفد اذا هنبا عضار لاقب ردهنسسانعم كمرپ و همانا دوس یغجوچ هدننزو لادج (عاضر الو هدننزو
 ۱ هج هلی هل وچو دل واطب و هم عضراذا لفطل عضار لاق ودهنساتعم كعا نان دوس نالوا هبک قجوج و |

 یییدوس یدنکی ک هدنزو لاعتفا (عاضترالاال هعم عضر اذا هعضار لا ردهنسانعم كءاقجوجرخآرب | ۱

 تبرمش اذا رعلا تعضترا لاش رارروجا هب یک وید نوسل وا عياض هدفدلاق بویلتاص دوس رای هکردهنسانعم ۱

 بلط اذا نالف عض زسا لاق ندمشانعم تطل بلط یسانادوس نوح ا ینجوج کا (عاضرسالا اهسفن نیل

 ماکز عطر و اهعماج اذاثلاثلا بابلا نماعط الا عطر لاقب ردهنسانعم كلثا عاج هدننز و عطس( عطر ال ةعضرم

 [] (ععرالوهدننزو رار( عا ع رال ردقج هلوا هض راع یراکد د یارک اص لر لک هکر ون د هب هضرام هږبشاکا و هنتلع
 یک یهسورس بول وا یحاص لاب و لاو لاج و نسح هلا اضعا بسانت هدننزو ده ده (عرعرلا )و هدننز و دف دف |

 عم لادتعالانسح عفاب یا عرعر و عرعر و عا عر "باش لاقب روند هناوج نالوا هرزوا لادتعا فطل و نوزوم ۱

 (عاعرلا لر وندهشماق نوزوا و نابج یا عارعرلجر لا روند ه هسکهرهزیقفروق عا عر و بابشنسح
 عامرمه لاق ردهعامر یدرفم روند هراولناق لد یسهلوقم شابواو هلفسو راکهزرهو راکب هدنزو باهم

 نایلوا یسهرهز و داّوف و لقع الصا و روند هنشوف هود هدننز و هب ام (ةعاغرلا ماعطلاثادح الا یا سانلا ۱

 هد دشت كنیع و یصف كنار( عراا ) لقعال و هلدا فال یا ةعاعر وه لاق یک یشوق هود رونل وا قالطا هب هسک

 وص یناص هدننز و هلزاز (ةععرلا) تنکس اذا لّوالا بابلانم اعر جم رلاتعر لا رد هنسانعم مارآو نوکس ۱

 كمردشت بور وامن ووشن و برطضب یا ش ضرالاهج وف عرعر ءام لا لاق ردهنسانعم قمروطبون لاح هدنزو رپ

 ردهنسانعم قلر وخ السه وایرب بون نوجا ملعت هنا وب ی نیا ا هتسنایا هللا هعرع لا ردهنسانعم |

 ردهنسانعم قلو امنو وشن قجوچ هدننزو لزازت (عرعزلا اهضوریلاضب راهک ر اذا هثاد سرافلا عصر لا

1 

۱ 
۱ 
۱ 

 (لات )



 a هر وی

 (عصرا) ردشل واز راج مچ هدرب ینیدفلوووص هلغل وا لزا یتبآ مت و بول وا عیاض یراهدالق كن هقب دص داف |

 دانم هی رض اذا لات بام م اعصر هعصر لات ردهنسانعم قمروا هلا لا هلو کس ءلداص و یصق كنار |

 عصر لاقب ردهن بانعم قلوا مقغو ادیدش هنعط ذا جراب هعص ر لاش ردهنسانعم ینا و كم رود كي و
 هق د اذا بلا و لاش FEE قغافوا بوکو د یابوبح هدنعلارا شاط یکیاو ماقا اذا ناکلاب

 ات زشت قلق بئاخ بودلشیا یک یک رک هنسبرجا كاصضش نالیروا ینا كغارنمو نرج نیب
 ودهنساحب رود تتش نم وما قار 1 هب رسكك ن هزم (عاص ر ألا هيف هنيغ اذا نوعطملا ف نانسلا عصر
 هدنسارا شاط یکیا یهناد دو هدننزو لاعتفا (عاصترالا) اددش ه هنعط اذا خ"زاب هعصرا لاش
 هب مصترا لاق ردهنسانعم قعشپابو نب را نیب هق د اذا "بلا عصترا لا ردهنسانعم قغافوا بوکود
 (عصرا) تبراقت اذا هنانسا تعصترا لاق ردهنسانعم قلوا قیصو نیش هنرب یرب راشیدو هب قلا اذا |

 هلا هت داض نالوا باوص لوق یلع ردهعصر یدرفم روند هرلنادف ناسقیج هدندب د كنجاغآ امرخ نرم |

 كن راورآ لاب هلغلو هللامها ینظفل لا موم یلوقناو ردشلیا مسز ید هدنس هدام عضر فوم + ردقلوا
 هب قزلاذا عیار بابلان ماعص ر "یشلابعص ر لاقت ردهنسانعمقعباب رول وا ردصمعصرو ردشلنا هجرت هل رایروآب |

 ةأرلا تعصر لاق ردهنسانعم قلوا ءاعصر نوتاخ و 4 قبعاذا بیطلاپ عصر لاق ردهنسانعم كم روس بیطو |
 یخ دزدلاب و شموک هکر وند هبهنقاب لوپ لوپ احاح نالوا اهدنایوا كنا هدنزو هنیفس (ةعیص را ) اس

 هج” رکد اقلطم لوف ىلع رول وا ید ندنوتلا و ندشموک یمرکد روند جد هتنبز نال وا هدنرانیق حلقو رول وا

 نا نا یک هرابق هدنکرت راردا راوتسا نوجا تفز هدنسهلوقم هلدکید و دن هنس ورب او کرو

 كن رلکیک وکیا نالوا هدنترص كنآ هعیصرو ةربدتسلا ةيلخا قلح یهو كج رس و كفيس ةعيصر ملماام لوقت

 سرق لاق ردقج هل وا یرلج وا مامت هکر وند هر یکیدلزبد بوش واق هلا هرص هن رب یرب كرار یکیدلیک | كن راج وا

 یادغب ۸6 نود هماعط ' نالوا ریمت یمآ هک ود هعیصر و هرهظ نم عولضلافا رطایناحت تكشمیاةعیص را مک ۱
 كن هعیص ر رونل وا ج یا هرکصت دقدنلآ یکیک بوک ود هدکبد شاط لوي نانل واریپعت قوت ۳ ۳

 هدن ز و څ* را (عصرالا) روند هراهمکت  نالقاط هلن دن اق فحص هدننز و ريما (عیص را دمی نت

 لعفاندعص ر نالوا هنسانعم دی دش ن نطو را یا عصرالجر لار وند همدا زسنا و قیرایق هکردیفدا رو |

 و تا یه (ءاعس زا هک هف بابت یا ف راوی لا هنمو ردکعد یجت رود تیاغب رول وا لیفت
 لاق روند هننالوا قیرآ و زآ یټ لوقیلع هلوا قیرآ زسنا یرارانکو یرافرط یکیا كنج رف هکر وند هتروع

 اصر اهعصر لاق ردهنسانعم عاج هدننز و باح (عاصرلاال اهل ةربحمالوا اهل ناتکساال یا ءا ۱
 كراقجوچ هدشنزو بارح (عاصرلا) روند همدآ نوکشود هعاج هدننزو دادش (عاصرلا) اهعماح اذا

 هتخ و جاغا نانلوا طسب بونشود هنسنر هلیسیدنک اقلطو هنسانعم هما ود روند هغاصن وا یرکدد قالریف |
 (عیسزلا) ردیف عیصا روند هنجاغاام رخ نال وا یران ادقهدنب د هدننزز و نسح (عصرلا) روند دم | ۱

 هعص ر لاش رد هنسانعم كلعا ر دقتو هب هبکر اذا هب هعص ر لاق ردن انعم قمت روت وا و قمردشان هئیشرب یبشو |

 یک كمروا هدربلتو كمروا در دوبی روا ی دکر یک یبعاب هو هلارافوبچ كشوفو هردق اذا

 هضعب براق اذا نابضقلاب هشع رتاطلا عصر لاق حراشلالاق + هشع راسطلا عصر یاک سن اذا هعصر لاق |

 هدننز و ی (عصرلاژ اطاشت یا اعیصرت هيف تشاع لوقت رد هنس انعم طاشنعیسرتو هجو شیپ نم ۱

 نالوا هرزوا یرب یرب هجرډ هج رد یرلبوآ نالوا هج راق وب ندنغویط هلتبسانموب روند هل هنسن شغل وا

 هنس نیزه عص رو ضعب یف اهضعب هت تناک اذا نتثلا عص رم سرف لاش رونلوا یژاا ندا سرم هلآ

 هلیسیشبد یہ رد یشوق ەچ دن زو لماس تا تل ا اب یا رهاوطحاب عصم فیس و جات لاق روند |

 هلنیتصف و هل وکس كداضو یف كنار (عضرا) تدفاسق اذا ناسا تمصار لاق ردهنسانعم لوشلتفچ | 4

 لاق رد هنسانعم كما د وس نده هدنزو فتك( عضرا إلو هل رسسکو ی دار (ةءاضراا)و(عاضرا)و

 مدت نما اذا یاناو عیارلا بابلا نما رو همای ا زو ای اعضر اهعضرو هما "یبصلاعضر

 جدو هدننزو فتک (عضرلا) هدننز و مک ر ردمضر یعج زدند بابو روند هغجوچ نمادوس (عضارلا رل

 کای وکهکر ید هصضش ےئل و س کا لوش عضارو هننزو قنع ردعضر یعجبشنورردندمبار پاپ هکردلع# مس | ۱

 كن راک دید عضار ےئل ك رابع و ردسک ان وی داز ردام دا هل وا نشا ندنسدم ااا دوس یتسخو مول |



 سو oA زی

 كمغا هداشک ندردکو مغ یلق بیلا عدرو هدرو هفک اذا ثلاثلا بابلا نم اعدر هنع ةعدر لا ردهنسانعم

 یهنسنر هثیشر و هجرف اذا هنع بیلا عدر لاق ردلعتسم هدبلق و ردص هدارو پیج ردلهعتسم هن انعم

 ید نوچ كعشکپ بوشلرب هلکتشوک یترمت كقواو هب هطل اذا *یشلاب هعدر لاقب ردهنسمانعم قمردشالی
 ردهنسانعم كلیا عاجو ظعرلا ىف تبثیل ضرالا هلصن برض اذا مهسلا عدر لاق رد هنسانعم قمروا هرب

 هنفشالب نارفعز لوق ىلع هنارفعزو هقنع یا هعدر برض لاقب روند هلو عدرو اهتط واذا ةأرملا عدر لاق

 هثدح وبشا فلؤم هکر د حراش + همد یلع ههجول رخ یا هح ور بکر لاق هنمو روند هنغشال ناق دوخای

 بكر ف هاششخ باصاف اہبظ تیمر + هل لاق الجر ناهنع هللا یضر رع ثیدح یفو ةياهنلایف لاق ردشم ا ےل

 یو ههامکف ههج ول اعب رص رخ هانعم لیقو هقنع تقدناف هسأر ىلع طقس یا + قنعلا عدرلا تاغ هعدر

 همد لاسف حرج ها همد هب وکر یتعم و نارفع زلاب هيبشتلا لیبس ىلع مدال ےسا انهه عدرلا لیقو دم داقم بکر

 هرزوا یزو هنناق ناقا هروک ه ینا و یدلربق یوم بولبقی هرزوا یسهبت هر وکه لوا سپ هیف اطع هق وف طقسف
 نول عدرو هرتا ت بیطلا عدر هيلع و ءاح لا روند هن رثا بیط شاروس هند عدرو رول وا كءد یدشود

 | یتیدلوا عونم هدننزو لاعتفا (عادنرالا) هنول ریغت اذا لوهحا ىلع لجرلا عدر لا ردهنسانعم قلوا ریغتم

 | بیط شلروس هند ید و هدنز و بارغ (عادرا) عدن راف هعدر لاق ردهنسانعم قمروط ورک ندهن

 یانعمو ارهاظ فلم هلفلوا رغم هلیسسلتا سکن كضرمرب عادر هدناهما عیج هکر د حراش * روند هننرثا

 هلک هدسج عجو اذا عود موهف هدساسا ارز ردبلغا قلوا زاح انعم ییدید كحراش نکل ردشللا حارتقا

 هن رثا بیط شل روس هند و بول وا كم دیرغانالواهدنع وهم لد وج وهروک اک | هلغل واموسم هلی رابععادرهب و
 شل روسبیط هند و رفع عیا عود مم بوث لاق روند ه هنسن شعایو هلنارفعز (عودرلا ) رول وا شه وا هییشت

 [ لوا شلاق یفشالی و یرثا هلکل روس بیط هکر وند ه هنسن لوش هدننز و مظعم (عد لا و (عدارا) روند همدآ
 ۱ هق وا شکن ود نرم هدننز وربنم (عدرلا و و هدننز وریما (عیدرلا ز بیطلارتا دف ناک اذا عد مو عدار صیق لاق |

 ۱ لاش هل وا ردنا تدوع اباخ بویمهروک یشپا یکیدلیا تردابم و منع اباد هکر وند همدا لوش عدو رونید

 | شیککب ولچآ هلغلوا قلراط هدنزک هکروند هقوا لوشو اماخ مجریف هتجاح ف یضع ناکاذا عدم وه
 نکنشوا و لبنت و حتقنا یتحهقوف قدف قیض هقوف ف مهس وهو عد راب هامر لا هلوا شلوا قدردق هو وا
 نارفعز احصاج (ةعدا رلال روند همدآ شلروس بیط هجرادقمر هندی و روند همدآ رودو و روند لک |

 رددآ ك وصر و روند ه وصو روند هروماچ هدننزو باتک (عادرلا روند هکلموک شلروس بیط دوخاب
 هلیس هینب لعافرعسا (عدنرلال راردا راکشدروق و نالترصهدن آ هکروند ه یتلموکل وش هدننزو هماتک (ذعادرلا))

 حضا فدهلا باصا اذا عدت رم مس لاقبهلوا رالتچ بولیزا هدقدنقوط هناشنهلغل وا كشوکهکروند هقوالوش

 روند همدا شعتالوب هنارفع ز دوخاب بیط و هنس تهتنااذا عدت رم لج لا روند هبهودثاکر | شلو یتشاب و هد وع

 ] عزرا وهلاق روند همدآ ققروق كیهدننز و نزرا (عزرالا) نارفعزلا و بیطلاب عطلتم یا عدت رم صیق لاق

 لجرلا عسو لاق ردهنسانعم قلوا روشپاب هنب رز یرب هلغل وا دساف یراقابق لزوک هلنیتصف (عسرا) نیجایا هنم |

 روند همدا شل وا دساف یراقاپق كن زوک هدننز ورجا (عسرالا) تقصتلاو هنافجا تدسف اذاهنیعتعسرواعسر
 قوص شیاقر هنا بو ران یشیاقرب و تعسرییعع دنع تفسر و لحرا مسر لاق رد هنسانعم سر (عسقنا)

 یوسن اکاریس هيف لخدن مث اریس قرحت نا وه و عیسرلاب ها وس لاق یک یراکدتا هدندلج فعص* رد هنسانعم |

 یینومروند همدآنال وا ناقشیاب بول وا دساف یرلقابق كن زوک دوب هدننزو ثدح (عسراا فحاصلارویس ۱

 ردهعاسر یدرفم روند رل هشت وهراشیاقنال وا شل ر وا هدنرلیغاش تمدن علق هدنن زو لئاس ر( عئاس ال رد هعس رم ۱

 هدننزوریما (عیسر راردما دن هنس هنر وا كل هکر وند هراشباقشلر وا لوش هلیعط كنار (عوسرا)ل هدنزوهاتک
 ردهنسانعم قعشباب هن رب یر هلغل وا دساف یراقابق لزوک هلنوکس كنيس و ىح كنار (عسرلا) رددآ عضوم ر
 زوکنوجما نیع تباصا عفد هنغایا دواي هنلا كغج وچ و تقصتلا اذا ثلاثلا بابلا نم اعسر هنیع تعسر لاق |
 یدوجو كمدآ ر و نیعلا عفدل ازرخ هلجروا هدب یف ذشاذا"یبصلا عسر لاق ردهنسانعم قاب ین و

 یعض كيم عیسی رلال تختساو تدسف اذا لجرلا ءاضعا تعسر لاق ردهنسانعم قلوا دسافو تسس

 هلع مان عرف ردیدآ وص رب دوخای یوق رب هدندروب یس لبق هعازخ ردرفصم ندننفا عوسرم هلیصت كنارو

 هد هرو نم هونغ ررید جد عیسسیرلا ةوزغ هلتفاضا اکا قلطصلا ینب هونغ ردعقا و هدهفاسم هلح ره 7

 ( هشیاع )



a ۵۳ بس 

 هقان ردردصم ندموق معجار هدننز و باتک (عاع را الجاهب نا "نظیف اهلو عڙوتو اهبرطق عمج 3 انآ
 لاق ردهنسانعم كلتا لاونتهسک هس بوزو ییراباح یکیا كنجرف بور دلاق ی رروق بکر م یشید دوخاب |

 وراد رو هننوو لوق یلع هن رالوكنءه ود عاحرواعجا ر تراص اذا ییاثلا بابلاخ نم اعاد نانالاذوتقاتلا تعج زا

 یم شوق عاجرو یک بتکو بانک نوک جزو یک هرجا و بارج رولکه عجرا یعج روند هنغل هس ورب ۱
 ۱ | بودیک هلع رب هدفیص مایا هک یک ك لکل و رق و هلروطالثم ردهنسانعم كلا تدوع دن هرکصفدکد تک دزچس رخآ

 | یک عجر هدننز و ریما (عیج را) اهعاطقنا دعبتداع اذا اعاحر رویطاا تعجر لاق ررد | تد وع هدنماکنهءاتش

 | قالطا همالک نانل وا هر هنهلکشعو رد هلبر ّوصت یا وما عجا رت دوخا دیس لب رطم ران وب هنسانعم ردغ روش د هلوک
 بالا عجر نم قرطلات التما لا روند هب قشفو هبحاص ىلا دودرملا ىا عيجرلا مالکلا و كابا لوقت رونلوا

  ندیناسنا سحم راب ص رد ینبم هنن رلقدل وا ع وجم ندنسال وا تلاح رانو روند هنتساح ناسنا واهنوریااعیجرو |

 توا اوج عیب رود رها ابر ندننطب موحم یلوقنا و هداروب رار دنا هان ک بان ناار

 ن عوج وو جرا هنلوا داماو "در وریک هک هنس رهو ردا هداعا ورب ۵ رکصندقدنو هکرونل وا قالطا | 0

 | هيف عجر دق ناک اذا رفسعیجر و رفس عج رةقان لا روند ه هودشت رو شا رفس را کت واک یکم جز عدو

 | ندرفس دوخاب هنن ال وا لوزهم لوق یلع رد هعیجر قن وم روند هود شمل وا هدنامرد نکا رقم واقدر ٩

 وه وا لوزهم وا رفسلا نمکی ا عج ر لبا و عیج رریعب لا ةلنیتع رد عج ر یعج روند هن هود شغل وا عاجرا وریک
 | عیج ر بو هیلعو ءاحلاَش هل وا یک دی دج بونل هزات هما لع ضعب هکرونل وا قالط اهسابل یکسا لوش ورفس نم هتعج رام
 ردعقاو هد هفاسملیم ید هلح مان هده هدنتع نافسع هکر دبدآوص رب هدندروب یسهلسق لیذه عیج رو یر طم قلخ یا

 .هراقو لضع هکردوب یسیلاجا تروص یدلوا دیهشاردغ درم ییا نت درم ندیاعصا هلغل وا هعقو رها "
 ضعب هلا رایدنک نوجما كل مالسا غیارش ےلعت ب ولکه ب یهانپتلاس ر ترضح یابک اخ رهبنک شیپ ۴

 تبا نخ مات هلا دن م نانل و | رکد جد یرتمضع مالسلا هبلع مانا رحم هلب رانا امدتسا ی وا لاسرا رهسک

 19 راوصو ء رو نمعضوم لیدر لاسرا یدا نآرق 9ء ارق یچ واچ کاک تاو ی اک یدع ن بیبخو

 هدن | 1 بوروتک ه هکم ایح ی هنئدلا ند ز هلبا بیبخ بودا دیهش هلتایخ و ردغ یرلشرشتاذ لوا هلسفلها

۱ 

 یا لوشو هنسانعم قرع رونلوا قالطا هرب عج رو ردندایارس "هلج عیجرلا برس ےھنع ہللا یضر رایدلیا بلص

 | ضقن دق ناکاذا عیجر لبح لاقت هلوا شلک وای شل روا رارکت هرکصندقدلزوب بولی زوج یعوکو هد

 دیعا 7 دردق ناک ادااعیجر اماعط تک الوقت روند هماعط شلدیصا زارکت هرکصن دقدوغ وص و هیات لتقف م

 رار کت رارکت رولت وا قالطا هنصعم ليڪو هنسانعم انعم ماحملا سافنوهکبدن ود روند هنغامط كنکتآو ات لا

 ,لجر لاق ردندنایقافتا هراکم یسلوا را عیجر نالا اس ته نوهگ و بواوا لّوتتما
 :ریدغ رونل وا قالطا هلوک یک عیجر (ةعجا را رد,دآ وص ر هدندرو دساون (ةعیخرلاژ ليڪ یا عجر

 یک عجر ردیسبت روچ هکروند هنسهح هغاشا | كنکک روك هدهقرآ یدو هدننزو لازم (عجرلا ) هنسانعم 1

 رد هنسانعماقلآ وریک تب رلا هرکصندقدنآیتیرلع ده" اد (عیج رلا) اهلفسایا هعج رسو هدنک عج ر داو ک لاق

 | یعجارت PE E كمك لعن هلا هنکیا یراق نسا ک لعن هدب و ريسلا ی اهید 7 در اذا دبی ادلا تا لاقب

 ج ر لا ردهنسانعم كم د نواز دیلااناو لانا هدنمد تبیصم و تطخ اذا ةا ولا تعحر لاق ردلقسم

 | عفر ۳ e e ص دک دید دج هتسه آیی ر ره كندتداهش عیجرت هدن اذاو نوعجار هیلاانا و الانا لاق داة

 .ماماو هکر د د حراسش + امتافخ دمب ارهج نتداهشلا ر ركت وهو هناذا یفعج ر لاق ردنرابع ندکعد هلتوص |

 ۱ نک را د وس هنسب د وخاب نک_ AE 5 هکر دتر ابع ندکلا دیدوت هدزاغو زا وا توصلا ف عیجرتو زدی

 (عاجزسالا) ردیلک لجر ر هدننز و هلح ره ( هعج سل هقلح ف هددراذا هت وص یف عح لا ردقلاچ هکنهآو هیغت

 نوعجار هبلا ناو هّلأنا لاق اذا ةبيصملا ىف عج سا لاق ردیعرش فرع نتسانعت مر 3 اا

 ۱ هنسح (فعحرلا) هيلا هعفدام هنمذخا ادا ثلا سم جرا لاق ردهنسانعم لآ ورک یی هنسن ییدروو| 9

 ناك ادا ةعج ره ةرفس لاق رد هل راتعا فوص وم ینا روند ه هب هنس مزلتسم یتعفنمو باول هدنتبفام هدننزو ||

 دعجار لاق ردهنسانعم كوس یردنود یردنود یزوس هدننزو هلعافم (ةعحارلا )و ةنسح ةبقاعو باوت اهل |

 | ةقانلا تعجار لاق ردهنسانعم كلنا لاقتنا هب هل وکر خا ندشب ورو هل وکر نکررو راوط و هدواع اذا مالکیا |

 | قمردروط وریک بودا عنمندهنسفرپ یدسکر هان کش كلادو یضصف كنار (عدرلا ) ربسیلا ریسنمتعجر اذا |



 f ۵۸۲ بس

 لاق رد هنسانعم كم ردن ود ورکر درایدعتم هدننز ولم( عج رمل ال وهدن ز ودعقم( عج رمل الو هدننز و عج( عج رال

 هکر دام عتسم هن سانعم كمر و عفن هبطاحتزوسو هدرو هفرص اذااعج م واعج رمو اعج ر هیلاو"یشلا نع*یشلا عجر

 رول وا ععتنمهلتعج ر یعفن هکر دلمعتس» هنساتعم قمار ع هب هن ادو دافااذا هیفیمالک عج ر لوقت رول وا شاع اک |یتعفنم
 رک ذیساک یک هعوجر رونل وا قالطا هناوج كیوتککمشلردنوک هلحمرب مجر و مجن اذا بالا یف فلعلا عجرلاق

 رطل ایا ءاعسلا عجر ةللاانقزر لوقتردشملا در ینکیدلیاذخ | ندوصءاوه رد هنسانعم عوج مر ونلوا قالطاهرومغی و
 قالطا هنابن نتپهدرام و ةنافو عفن یا عجر هنم هل سیل لاقب ردنا عوجر هریغ هکر دلمعتسم هنسانعم هدناف و عفن و

 ردا روفانآ وصهدنآ هکرونل واقالطا هر یا روط وص وردیعمثالجررب وردشلنا تعج رندهرکص هک ایوکر ونل وا
 رد بم هن ر وصت ی جارت كن راج وم هنسانعم ردغ رونل وا قالطا هلوک و كس یا عجر ماد ذا ءالایرح ال لاقت

 ناعجر وعاجریعجج هیلیاذ وفن هنسیرابا بویلگربا دعب نم هاکل عا عجارت اک | یب وس لیس هکروند هلوک لوش لوق ىلع
 یتعجر ەل وکر هرونل وا قالطا ه وص م ولأ یلععجرهدندنع راضعب و هلړمط كنار ر واک ن اعجر وهل رسک رلار رولک |
 را تنم كن وص :لیسو نوهکیدلبا تعجر ندنلا فلع زونلوا قالطا هنسیتشف ناویحو هر وص
 هیلبال وزن هنسیغاشا بوقآ هباروا هیلوا عقحم وص هدنآ هکر وند هنفرط تسوا كنسيدنقآ وص كسکوبو روند

 | كکسردرولیروج هکرونل وا قالطا هنسیغاشا كنکیک ك روکه دند فتکلاعجر وهلي كنار ردنامجر یعچب

 هنسانعمقلآ ورک ینیرللا هرکصذدقدنآ لوقیلع قمآینمدآ هاد عجر و روند جد مجرمیکیرلیلنروچ كلرازید و

 ردلمعتسم هنسانعم كعك ل من هند هلا هنکیا وریسلا نابت وطخ د ر وا یطخ اذااعج رب ادلا تعجر لاق ردلمعتسم |
 رد هنسانعم كمردنود وریک ځد و هلب مسک ك ن هزم( عاج رالا)) تطخاذااهند عشا ولا تعج ر لاقت هل رامتعا یر ر کت

 لاق ردلمعتسم هن انعم قوص هنس وریک ینلا نوچ ا قلآ ندنسهسک | ییهنسنر و هفرص اذا هعجرا لاقت
 | مچ راب یعر اذا نالف عجرا لاق ردهنسانعم تلعتسبو ایش لوانتیل هفلخیلا هديب یوها اذا لجرا عجرا
 ۱ ةبيصلا ف لجرلا مجرا لاقب رديعرش قالطا هنسانعم كعد نوعجار هيلا اناو هلل انا هدنهاکنه تبیصمو
 : راوطو اهڪرایا دعب هللا عج را لاقت ردهنسانعم قات ول هد اف یارشوعیو نوعحار هيلا ااو هلل اا لاق اذا

 ا <یعجرا) تنم م تلزه یا لبالا تعجر لاق ردا تدوع یناح یتا هکردهنسانعم قفل واط نکیا لوزهم
 رخو بوتکمرب هکیک هعوجرو ناعجروهعجر رواکه نسانعم عوج رم و یدنل وارک ذ هکرد ردصم هلیعض كنار

 ه اید تولا دعت ةصاخ و رد هر ءا هل صف كنار (تعحرا) نکنی اک رول وا قالطا دنا وح ندا تعحر

  ةعج زاب نمؤي نالف لاقت ردرولنایذه داسطاو اوه لهاو ءرفک ضمب وو رونلوا لامعتسا هدکلیا عوجر

 ۱ ۱ ندا قیلطت قالطیکیا دوخاب قالطر نس هج وز هلیحم# و یرسک كنار (ةعج راز تولادعب ای دلا ىلا عوج رلایا

 حاکن نالوا هدنس هضبق یس هتشر نزسقلوا یضقنم تدع زونه هکروند هنسلنا عوجر هنسهقلطم كنهسک

 | حراش هتقلطم ىلا هدوع یا هتجوز ىلع ةعجرلا كلع وه لاق ردنرابع ندکلا بلط ییماود لدوجوم

 اار دخ را یرسک هدندنع فلوم نکل + ردحرصم یتیدل وا صفا هلعف هدامو و هدحابصم و هدحاصص هکر د
 | هرثآ هدرازاب هکر ونل واقالط اة ردود نالوا نمار هشدا لوش هل رسک كنار هعجرو ردعو ءان لصالاف وو

 ۱ هعجر و ردهنسانعم هع وج رم هعجر هداروب رادنل وا تعحر ورک بوبلتاص هلکمالنا تافتلا و تبغر هتک رب

 | قالطا هب هادلوش هل رسک كنار (عجرلا) عاحرالا رک ذیساک روند ههنسن نانلآ هلیساہم كنءهود شلناص

 | ردهنسانعمكم ود وریک هدنن ز ولاعتفا (عاخ رالا) رک ذیساکیک عیجر هل وا شل ردشا رفس رارکت رارکت هکرونلوا

 1 تعحر هدن ورونل وا لامعتسا هنسانعمقلآ هنسذر | ول دام ولهداف هل تیت هرکصت دک دلنا تخورف یهود هلتبسانموب
 ةدناعلاب هيلع د وعي اعف اهنانا فرص اذا ها اتو اونم عرف هلبا عاب لاق ردشفل وا راستعا یریدقت

 (فعج را لو هدننز وةلوج(فعوج رلارل ویدنلوارک هک هلبصف كنار( عج را ) و(ذعوجرلا و (عوجرلل لدطاصا
 عوج م رونلوا قالطا هنن اوجندنا ع وجر كربخو تكوتکم شلردنوکه لر هليع لار (یعجرلا و (ناعج را و
 یا اهیعجرو اهناعجرو اهتعجرو اهتعوجرو اهعجرو اهتع وج مو یتلاسر عوج رم یتءاج لوقت رارد هنسانعم
 هتناب یسابرقاو لها دوخای هنسهناح یردب هلکلیا تافو وز هدننزو طباع (عجارلاز و (عجا راز اهباوج
 تعجرو اهج وز تام دق تناک اذا مجامو عجار ةأرما لاقب ردصاخ فص و روند هنوتاخ شما تدوغ
 دسکه سک ب وزود یتیرادانقكنجرف و بور دلاق تغیر وق هکروند هبک رم قحناقو ه هقان لوش عجار و اهلها ىلا

 لوشت تناک اذا عجار نان و ةقان لاق راردا نظهبک ران روک او ردر وصتمتعجر یجدهدنو هلواردا لّوب

E) 



e ۵۸۱ = 

 "یطام الا ےہ ها ی دم دا دیر ظفاح و روند از ضد ول کا تو هدٌنز و ماتم (عبرلاژ ار هلعح اذا

 یون را (عابرالا) ردف راعتم هلکنآ هکر دیس هشک كنم مات بأتع ی هل ادبع ن دمج عل رم ناو رد

  قمالت وا راج راوط هدننف و راو عیراق 4 ماقا اذا اذک ناکع عب را لاق ردهنس ادعم كلبا تماقا یا

 ريعبلا عبرا لاق رد هنسانعم قفل واطبوروع هلغمالت وا راجرا وطو عی رلا کا اذا ریعبلا عس را لاق ردهنسانعم

 یا لک اذا ریعبلا عبرت لا ردهنسانعمقمالتوا ریاچهدراهب راوطیخدوب هدننزو لعفت (عنلال نمم اذا
 مت روا نوزوا هود و یعقاو یثج فالخ هسولج ینلجر لا عبارت لاق ردهنسانعم قمروت وا بوروق شادغبو

 قل وا نه بوللی وطهر ر قلموق (عابزسالا) هتلج اذا الی وط امانس ةفانلا تعب رب ر لاق ردهنسانعم كليا ادب
Eراوط و عفت را اذا رابغلا عبزسا لاق زدهنسانعم قعآ هاوه زو و کارت اذا لمرلا را لاقت رتف هناا  

 r 7۷ )» میزسلا را هيلع یوق اذا ريسال ريعبلا عبس لاق ردهنسانعم قمل وا نیم و "یوقهدنص كيور لات

 بول لبو اناوتو "یوقو لقثسم توشاهامتسا و تكیرمشت ى هتک هدنشیا کروند همدا نوش هل ۱

 تا روبص هغ یوق هب لتس یاهم رس اجر نھ ها ا هلا دهج و یعس هم اياد

 دا ییکیدلید هدقلنادابآ و قللو هدننز و باتک (عانرلالو هدننز و د وعق (عوترلا) و هلینوکس كنات ویصف كنار |
 | صرحو هرشدوخاب كم ا بوی لر هکس هنجماهدلحم نادابآو روم ولوص ولتوا لوقیلع كمحا بو هرزوا |

 | هننررشو لکا هرزوا روک ذم هج و كع اب لصالایف هروکه ناب كحراش + رددنسانمم كیا بوی ۱

 لکا ادا لاا بابل ا نم م اعاترو اعورو اعتر عتر لاش ردلهعتسم هراعتسالا قیرطب هدناسنا ردع وض وم |

 | ردلعاف ساند روک ذم عت در (عنارا» هرشب وا فیرلاقادغر ترشلا ولک الاوه وا ةعس و بصغ ی ءاشام برش و ۴

 .(عان رالا هلیعط كنار ردعوت روهلنیتعض ردعترویک کر رد عقر و یک ماین و مان ردعانر یعج عتار لج لا |

اهماسا اذا هلا نالو عترا لاق ردهنسانعمقم رات واهرزوا یدار هد ر یکیدلیدیرا وط هلي رسک كله زه
 | | هلوف هنم و

 | و انا ودعترت وح یا فاعلا ةغيصإ بعلب , و ءاتلارممک و نونلا ضب )< ب بعلب و عترت ادخار ا 3

 تواقج هنالت واهودرومغب (عانرا از و ام نونلاب یرق و اعیج انب اود وه عترب یا سکعلاب "یرقو وه| | 1
 .نالوا هژتهح اخرو بصخهدنزو هر : (دعن رلا )لب الا هيف عنرتام تبنااذا ثیفلا عترا لاقى رد هنسانعم كمروت

 لکت قعصلا نی ور ىروب زم لثم ةكرحلاب ةعترلا ىورب و + ةعترلاو دیقلا* لث اهنمو روند هغلناوارفو هغللوب ۱
 هرفاو تدم بوداربمز ردوریسا یزوب نم ورم هلق مان هعب ر ن رک اش بعشنم ندنسهلق ناد ی ۲ ۱

 ییا وردا ناسحا وشب ار یاک بوف ریز هقشدندن راقد واهداخ رو بصحه روا نم هلق یدیشلاقا دیقم دن راجا | 3 ۱

 | هلبرقترپ بولکنع و بات هندوج و هلکلتا منت :دارلا قفو هدنکلرپسا بول وا دوجولا فین لصا نع رو

 | ندزماب ن نسو راد نعي ندابموبلا تناو اش اندنم نت جرخ ورم یا هلق لها کد نک دنس اق ب ا ب

 |یدرب و باوج هلموق م مالک هدنر کد ن نس شلوا باتو بآر بور وع ایلاح كدا رازنو فک ا

 بودا برشو لک |یهاومند هل وا ناوارف یسهنسن ره هکر ون دهم عن و لاح یذ لوش هدننز و نسج (عترملا)

  ردناکم ما هدننز و دعقم (عترلا) هدیرب ایش ممی ال بیصخ یا ختم: لر لاق هلوا زا توف یس وزرا الصا

 | ردعچب ندعتر ارهاظ رونل واقالطا هریثک سان هلي كنم هزم (عانرالاژ روند هرب قجه التوا هرزوا هاولند

 ۱ "یدج درج ن سیقلا ءمما هدننز و ثدح دوخاب هدننز و نسح ( عت رمال ةزنک یا سانلایم امات را تیر لو

 اذک و اذک ناکم تعترا دق هدنر دد كضزا یفانعترا هتسیونک سان ردسقل هل رو ن ةيواعم ن ورع نالوا

 امن ناف متر لاق رد هنسانعم عمط و هرشو صرح هلبصف كنهثلثم یا و كنار (مئرا ژیدنل وا بیقلت هلکعد |

 روند هراکعمط و صیرح هدننزو فتک (عئرا) و (منارا» اعماط اهرش اصیرح ناک اذا عبارلا باتیلا رم 1

 ك ر هنسن یمهلوقم تاودرخ و جان هلغل وا تءاند وتم الهدنناذ هکر وند هب هنکلوش مار وردنوعتر یعج ك عر ۱

 ةيطعلا نم یضر ناک اذاعئارنالفلاش هل وار وشن وق هلیسهلوقمشاب واو ازسانو دب اناد و بود لنت هنماکت راو عمط |"
 هدننز ولزم (عج را وهدنن زود وعق (عوجرلا عماطلا قادلفافساو ةءاند هيف و ءوسلانادخا نداخفيفطلاب لإ

 هدننزو یرشب (یعجرلا) وردکلک هایصف كنىع سایقندیناث باب ارز ردداشییاو هدننزو ملزم (ةعجرمل اال و

 انامجرویعجر ر وةعج ره و اعج م وا عوج ر لجرلا عجر لاش دهمنم توده (نا 8

 هل وقو هع“ هيلا بوش ال یا+ ارهش عجور لفنیموب ضرع )تا اب یرعلالوقت و فرصنااذایتاثلا تابلانم |

 الوب ینس هت رکی کل وا بولکو ریکی قاطو توق قج لوا للحمام لدب ردقهآرب هسل وا هتسخنوکیکیامذآریپ عب



R=ا سی ۰  

 | (ةعب را مھل زانم یف یا ءابلارمم کیو تاکرطناب ممناعب روا یر ةنسح ةلاح ىلع یا مهتعبرو

ea geمحا لاش روند هنسهلبط و هنسوطوق و ا رکذ هکروند همدآ ولی وب  | 

 رولوا هد راعماج الاح هکروند هب هق ودنص ناشل وا وا عضو یسازجحا فی رش فع* و هت وج یا هتعبر راطعلا |

 ۱ "یباتلا "یعب را هللادبع نسوا ردتعاجر ندنسهلسق دسا هعبر و ردهل.تهج هشت هب هن وج هکایوکر ددلومو و

 یکلمام دارم هلغل وا هنسانعم تمارغ و تيد هلاج رونل وا قالطا هع ور ند هلاج هدنزو هاتک (ةعابرلا) ردندن [
 ابف رسک ةلاج نالف لج لا ساسالایف لاق کر دقجهل وا تيد نانل وا ادا و عب ځد یلزنمیتح بول وا لوذبم

 كم دوخای هنسمت رکس هرزوا طارفا كنهود هلناصف ( ةعبرلا ) هلزانم م اف عاب یتح هکلمام لک اف لذب یا هعابر

 1 ام نیاز لاق ردقج هل وا یسلت نانل وا ریبعت هلترودوب هیلوا ددش هکر وند هنسلت هن وکرب دوخای هنس

 حاصو ردتعاجر ندنسهلسف دزا هعبرو دیدشلاب سیل و هودعنم برضوا هودع دشا وا هرج شا یهو هتعر

 روند هسک او یند و فبعض هدنزورهوج (عبورال رول وا عج یرازوکش ته هکر وند هنر را كن رقاا

 هاکلیا فا هبیرهوج و و روند همدا رودوب هدننزو هعب وز (ةعبورلال “ید فیعض یا عب ور لجر لاق
 | كنەود هعب ورو رونل وا نایب هدنسهدام یلاعت هللا اشنا ردشلتا تان هلا هع یاز هلکلنا ذخا و مهف اف" ىع ر

 روفعب ( ع و ریلا )ل ردا هابتینیراکش وکه ود هکردیدآ ضم رب لوق ىلع روند هنغل هصیق كریکس نال وا هدنغایا 1

 هیبش هبهراف هکر دب راکدند یناشوط بو ینا الرت هدیکرتو یتشد شوم هدیسراف ردروناح فورعم هدننزو

 عور و رد هيم ثعاب یغیدیأب وبق ندر ترد هنسهو رول وا رصقا ندنرلقایا یرالا و لوطا یغربوق وربکا ندنا و
 ندنظفلرونل وا قالطا هنب راتا هف را نتلا عیاریدوخاب رد هلط و دوخاب رونل وا قالطا هنا كنتمص كنا ویح و ناسنا
 وزنت + اهشاسروجرطا ةئالا بهاولا + ردعقا و هدنتبم وبشالرعاشمات لطخا هکه تن هکر د حراش * ردق وب یدرفم

 ثالام نب ةلظنح ن عوبرب رایدلیا همست صاضشا ضعب رابع هلا عوبری و هینتم تاج یا القا اذا هیت عیب ا ۳

 E ia یعوبريلا ةررول نب مت نداعصا رد رد تعاجرب ندعگ

 عی لزانمو توب یژکا هکروند همدآ لوش هدننزو دادش ( عابرلا  ردندنآ "یعوبریلا "یعرلا ملاظ نب ثراح
 عید ردنداسن و لاجر یاسا هدننزوریبز عیب رال لزالاو عابر ءارشریثکلایا عابر لج ر لاق هلواردا ارشو
 | كن هل راح هکعیبرلا 7 ماو ردیس هم تاکلامنب سا هکرمضنلا تفبعیرو لیفط تن یو هثراح تفبعی رو ذوعم تل
 ردراشمرویب 6 صاصقلا هللا باتک عیب را مایا کا یرلت رضح مالسلا هيلع مان ارضف هدکدلیا رسکی ن یراشید كوا

 یتافطعلا عیزقن عب رو ردرلثدح هلا عير ولغوا هکرد "یلهابلا ما وعلاوا عير ن ز زب زعل رد بیس ی

 هکیرو ردندنس لبق مت ورم ن عب رو ردیلهاح عاش ةانمد ز ندعس نب بمک نب ورعنثراطانی عب رو ردندنیعبات |
 ناعبر + ءادف مکلنینبلرا رشاف* عسر یتب یب غلب الا * ردندنا تدب وپشا ودبل كنور وپ دمج تاما دندن رم

 اح دبع نهعیرو نصح ندعیر ردداعسا هدننز و هنیهج (هعب رز) ردندلاجر ءاجما دوب هد زو ناب |

 ندنظفل هعب را هعب را هلیعص كنار (عاب رر یدنلوا فالتخ  هدنتبعص ردتبثمیییدح هد اس مامانتس ی .ر ن هل دبع وا

 برا یا عابر و ثالثو تم ) یلاعتهلوقهنمو ردفصنم ریغ لب راتلع دیلصا ةیفصو و لدع یک تالثو داحاردلودعم

 هنن رپ ال رشید درد یاتح و یافوف لوش هدنز و هماغ (فیعاب را عابر ةدا را ىلع زفزکمیوو شالا ًأرقو اعبرا

 ا اة ىا ەتبغابر رسکو هن رضلاقن رولک تای ءابر یعجرول وا هدننب لراشیدوزآ هل راشید ك وا هکر وند
 .ندیعابرو و هتیعابر قلااذا عابروه لا روند هلا ويح شخارب ییرشید هیعابر هدنز و نام (یعابرلا  بانلاو

 لوقتنسردا اما لاا یهردقم یاب هدنبصت تلاح و ی هک نام نیسربد عابر هدنرج و هدن :عف ر تلاح هلغل وا صوقنم

 یریظن یریغ ندنرلهلک راوج و حانسو نام و نام كنوب و عابر یلع هتلج و عابر سرفو لجج و ایعابر انوذرب تبکر
 یک نالزغو لازغ رولک ناعبرو هاب رسک كنار زولک عابرو هلنیتعخ رولک عبرو هلیعص كنار رولک بر یعجج زدقو

 هنشا یحند رد یعسق نوبق و ردهیعابر یتنوم هلی كنار رولک تایعابرو es درص رواکع برو
 اقلا هدروب نمتقو یراشیدلوا ارز روند هیعابر و یعابر هدکد ریکه بیج دب هود و ه یصش# یلقنرط نوت و رغصو
 [ هتال وا هجهلب هلیسیدنک یسيرواپ لوق ىلع روند ه هقات ناروغوط هدف و را اوو نس( عیرلا  راردیا

 یونلا عفر لاق روند هننکلی كنیک شلوطو اهعم اهدلو ىتلاوا عیبرلایف جفت تناک اذا عبرم ةقان لاقب روند
 ترض لاق وند هروب ناھاي هدراب لئاوا .دنزو مياصم ( عیار یال نت عارشوهو عبرلا

 | وا عیر لاخ ردهنسانعم كلنا ول هش وک ترد ین هنس رب (ميرلا) عبرا لوا راطمالا یا عیار ۱۱ ماعلا اذه

 (اذا)



 | رونل وا ریبعت لودج هکروند هریغص ره و بیصاو ظح یا عر هالا اذه ن م نالفل لاقت روند هنس هصح نالوا [ 3

 لوشو روند هنفج راغط و هنس هطناچ قیزآ و روند هرازغ مو هض واو دید تل و دمی ل

  EYکود لم نرم ام ن چ ین ر وا یاو اد هدنسهدام علخ رد ءافلناوبا هکرد ليقع نت ةعیر یر رد روا |

 ردب دا كن راهدلا و دحم و رونل وا قالطا دون ه هر و رد هعصعص نی مام نتعب ر لوا هکر درد تعا رب 2

 ا رنو یلدبت یرویس هدن رق ءاربع ندهفوک جاج لزانم ( عیاب را آل ردیعما كما کتا وتو هعی رو ۳

 هی ۵۷۵ =

 نامه هدرانوب یک ناضمر رهش رونلوا ریبعت رخال عییر رهشو لّوالا عیر رهش هکردیآ یکیا نالک هرکصند رفص |

 راکخ هکردل وا عیریرب ردهنوک یکیا هدهنمزالا عب رو نوچ ا قرف ندهنمزالا میر رونل وا لامعتسا هلی رهش |
 زوک کر دما یکیدشنب ایم هک دن میو یوو عمود اب مرام کک لراتنم و بوجآ

 رابع هکرایدد راضعب و رایدت | قالطا یناث هرابم و لوا عی ر هنلصف زوکوبشا راضعب و ردماکنه زمگیدید یصف
 ییاو یا عبر هنآ یکیا و ظبق هننآ کیا و فیص نبآ یکیاو ل وا عیر هنبآ یکیا زردنارابتعا نامز یتلا یی هنس

 "دع ندفیص یل وا و رابتعا هنگ یا كوضف راب مرادی هکر بد د حراش * رلردبا ریبعت ءاتش هنآ یکیاو فیرخ هنآ

 یهننا ردلقح ی جد قل وا ذوخأم ندعبر نال وا هنسانعم تماقا و رایدلبا قالطا عید هلکلک هراب یجندرد بودا

 ER عبار عیر بودبا دیک ات هلاذخا یتظفل عبار ندلا هسرول وا لابقاو بصخ تیاغب عیر راب عو

 | قزف هلنیتح# روند یعب ر هدنتبسن هعب ر رهش هکد تن هلبرسک كنار روند بر هلی و انب یا ھا

 | الكا | عير ضعبلادنع هل رسک كنار ردعابرو یک هبصناو ءابصنا رد هعب را و ءاعب را عج كنظفل عیرو نوجا ۱

 > د حراش » ردءاعبرا یعج كعير نالوا نام لودج و عبرا یجچ كعپر نالوا همان مسوم قع

 | ردفورعم مو ر صوصحت هجرزخو سوا نالوا راصنا نیتلسف ( عیرلا مو و ردهعب را حد یعج كرهش
 رد راعما مارک باصصا رفن ید عی رو نوچکیدلیا روهظ هد رام ءادتا ردیسهنک كنشوق شواچ (عیراوا)]

 | ردندنناعصا یعفاش ماما هدیسیکیا ییا نایلسن عیرو یدارلا ناهلس نب عیرو رد ردآ تعاجر ندننئدحم و |

 | ندوص كناتسب و غابو الر و عیرلا رطموه و زرغدق انعیر لوقترونل وا قالطا هروم ناغاب هدنعسومراب عیرو

 او یدنل وا رکذ هکردکمد بوسنم هعیر هلرسکكنار (ییبرا) رکذیساک روند هژزجرب ندددع تردو "
 |ش ارخ ن برو ردنداڪڪا "یرزلا "یهبرو ورغ ن یب رو عفار ن برو "یعبر ییا نا یبر ردندمالعا | : ۳
 ممد یا میل ر ا وذخا لا روند 4ب هربخذ نال وا هدنل "وا تو هل مک كنار (تیب راز رده ۱ ّ 7

  ریبعت ی ٌهاط توقف هکر وند دشاط شآ نالب ردلاق نوجا قمەنص توقف هدننز و هتسفس ( ةع را ژ ءاتنفلا و ۱۱ 1

 | لاق روند هب هغلغوت رومد نالیک هشاب هیچ اا هتلاشاب ع نڪگ رج یه و ءادشالا | ةعب ر هذه لاق رونا ۹۹1

 هی دیعص هعیرو هنسانعم هدتع راروق یتسهلوقم بیط هنجنا كنآ راسورعون کروند هبوطوق و«
Eارد نان دعنب" دعم ن را 9 نا هکر دیم یرد كن هاهبقرب سررفلا ةع رو ردص وصخ ه هع ر نب کردا  

iهیبف یکی هدنس هلبق لیقعو هلناکرح روند یعبر هدنتبسن هب هلببق لوا یدنل وا نایب هدنس هدام رج هه  | 

 | هکردیربکلا ةعبر یرب ردرا و هعیر یکیا هدنس هلیبق ےھت تالذک ردب ردب را هسک مان هرف و هرعرعو هفاشو صر | ۱

 و وهز و ونک ام نبت نتو یر و ووو قالطا خد مولا درو روکا 2

 هدنرد كر وليد هرم ی نیت وه هد زا (عی رلا و هلنیتمص ( عب رلا) و هل كنار ( عب زار رونل وا قالطا هلابج 13

 رولوا یعجب كنظفل عير a ةعبرا نم اءزج یا هعی رو هعبرو هلام عبر ذخا لاقب رونل وا ریبعت رب أ
 aS | شا دلوت هدراهم سوم هکرونید هنسی رواپ هود لوش هدننزو درص ( عب ال ۱

 | هل رنک كنار روند عابرو رونید تاعب ر هدنعچ رد هعبر هدننومو رد عابراو هب سک كنار رولک عابر یھچ

 یا عبرالو عبه هلام مهلوق هنعو رد هعبه یوم روند عبه هنسیر وای ندا دل وت هدنماکنه جاتنرخآ كنود هک هت |

 | قالطا هناشو لاح لز وک رغیدنللاح ماد ینعبیغیدلوا ےقم و ماد ك مدآ ر هدننز و هب هناتکو هب اصم (ةعابرلا إل لام هلام
 DES نع لوقىلع ردصوص# ی نالوا هنسانعم تماقا رونلوا

 روال وا قالطا هذخف بعشنم ند هلسبق دوخاب ه هلسبف دوخاب هرادرکوروط یتیدل وا رقسم د وخاپ هب هش دو بو

 is aE a لنت ( عبرر) ردذوخأم ندنسانعم تباقاو تای یک

 نوکیالو اهیلع نوي مه یا مهلاحو مهناش لع یا تب ھ لا ردر ل عتسم ا

 | متاعنرو MR“ e ىلع م ۵ ناب ابیات هذ وا ا اا مهتقب رطوا لالا نسح یخف |



 سل ۵۷۸ رحم

 مارکت تا یدعل لاق شیدا هنموح راشلالاقرونل واذخ سجخمدمالسا ندیدیا رد ذخارلنلوا

 ۱ هل وا یدامقمروغوط هدراهب هکروند هب هقأن لوش و +ةبلهاطا یف سن رلا هذخأب ناک یذلا زینغلا عب ر وه و

 یتلاوا عیرایف جنت ناب ةداتعم یا عاب م قان لا ر هل وا یئداع قمروغوط هدنتقو یم وکو د لود ادتنا لوق ىلع

 لوعفم مسا عبتو روند همدا نایت هنر وا هدرنو هل راهش لوعف» ےسا و لعاف مسا (یبنرلا) حالا لوایف دلت

 تردندنماسفا یملرا وص هود هل رسک كنار (عبرلا)ل روند هلام صوص هتماقا و لوزن یم وم را هلی هين

 ردفغنالوص هدي درد بویلرب وههگ چ وا نوکترد دوخایبویلرپ ووص نوک وا هکر وند دغم ال وضرب هدنوک

 هدنوک تردو عبارلایف اهد ور و و لابل ثالث و مبا ةعبرا وا مایا ةثالث ءالا نع اهسح وه و عب را هللا يس لا

 هتاصا لاق روط اووک- ارد هرکصتدکدر و لصبف نوک یکیابوئوط نوکر هکر ون د ه هقصیانان وط ر

 نجا وص ر هدن وک ت رد (عباورا) ردیدآلجر ر ندنس هلق لیذه عبر ونام وب عدنوامو ذخ اتنایهو مبرایجا

 دریا یکم بر هلن سسک كن ەز( عاب رالا )عبرلا برمشت تناکاذا عباور لبا لاق ردد رفم عبار روند هراهود|

 و عو موهف لوهجلایلع عبراو رک ذاک لج راعب ر لاقت ردهنسانعم قمت وطرب هدو ترد |

 ۱ رد هنسأنعم كمریک + یجنده ودى هر "فن تاذوه یصشبو ّقرط لاتح ورغص وهن ساب داد یک ون وڌو یم ا نم

 ۱ كلا تساقا قرهلوا ی ته ندسلط قالتوا هدعیز ر لرم دوخاب قلوا یحدرد لوق ىلع تاک دنا زا 1

 | كنقان و ةعصلاو دان 2 نع عبرلای اوماق وا ةعبرا | وراصوا عیراایناوراص اذا موقلا عبرا لاش یاس

سانم تكککرا هلغع اف یجر
مانعم قلاق رق بؤبمتا لوبق ی

 : ر كف 7 اذإ ةقانلا تعب را لاق ردد 

 ۱ تعجر كاچ ه وصهود شالوصو زنک اذا ةیکراءام عبرا لاق رد هنسانعمقملاغوج یی وص كن وبق و ءالا لبه | 3

 ا ورو اب تدزوف درولا یا کلا لبالا تعرسما یا کلا ع رسا اذادرولا عب را لاق ردهنسانعم كلنا

 1 ۱ | اھکرت اذا لبالا عبرا لاق هل وا رجما توراو هدف و یکیدلید گرد هنتناتعم كجا تیسم هدنس اب كيحا ون ی حاص

 2 | ندمدآرب لئاسو عام یا حاکنلا ن م نکا اذا نالف عب را لاش ردهنسانعم كما عاج قوحو وا یم ءام ادر

 ادا 3 تهذ 2 لاتسادا لئاسلا عبرا لاق ردهنسانعم كسلا تو ود هن . هرکصندکدتک بویتسیا هنسل رب ۱

 ۱ هندایعلرتاذا ضبرلا عب رالاش دەس امكان اهداتض نوک ےچ وا بودا ر نوک یکیا ییسهدایع كن هتسخ و

 ۳ دو هب هباد هکر ون د دریک دلو هدو هسنکم (ةعب راو هدنز ورم (مب رلا ثلاثلا موبلا ىف هاناو نيمو

 | ندیاصعا برو راردلکو  هلغم ردلاقبول [ یرخآ نج وار و یر جوا ر بوقوص هنتلآ كکند ینآ ران :دلکو

 ۱ یدا اعا جد یتربصب هلعل وا نىدا زى وک: هکر داى زر اكا ون مان زام وه زنیم ادبعو هللادبع |

 ۱ | هعب هنتلآكنکن دلو هدنن ز و هلعافم (ةعبا زلال ردسقل لدعسن ةع وع و نالوا یرعش *یوار ك عاش مان ررجوا

 ۱ | یوتنک دلوا رک اوكقلکو هب هب اد هلغم ردلاق بوت وطیرب یی رکید ویرب ینج وار بوق وص جاغآ یراکدد

 ۱ عابرو هعباره و ةعبارلاب انلج و نالف ییعبار لوقو هبحاصدیامش دحاذخا ةعب رم نکت, ]ناف ةبادلایلع هاعفر 3 ۱

 رد هلهاعم نال وا هلقلیا هرهاشم و قالب ههناسم هکدشن ا كلنا هلماعم صوص# هع ر مایا هدننز و لادج

 یناشوط برع و ینایهصالرت یعب ولعو رب هدننز و هع (فعبرلا ) عیب رلاب اص وص یا امابرو ةعبا رم هتلماع لوقت
 ءا وذا ندنک و لمریج هدنم هدننز وابح رم (ییبرلا وذ) عیاربتاذ یاةعب رم ضرا لاق روند هر ول روناح یرلکدید ۱
 هرک دم د ودعم هکر ديما ددع ترد نددادعا هلق ناب و كنهزمه (ةعبرالا]) ردنبقل كالم رب ندن راکدلیاریبعتا

 | ا اجر ابتررملوقت رد هلو ید زا دادعا هکدن روند عبرا هسرول واثنّوم ر دص وخ |

 هلا دم و هلال تاکرح كنا و یحصف كنهزمه (ءاعب رالاو روندلهچهدیس راف ردیعما لددع قرق (نومبرالا

 كناب ویصق كنهزمه (یواعبرالازو (ءاعب رالا ور ون د تا ءاعب راهدنعچ و نا ءاغب راهدنس هر دیعا كننوک هبنشراچ

 رداچو ءان هلی كنابءاعب راو اعب میا” یواعب رالاو ءاعب رالا نالفدعقلاق ر ون د هش وروت وا قر هر وق شا دغاب هلرعض

۱ 

 هسروفهرز وار درب هدعب تردهدهب چو ادعیه زز وال راد کیا ی ناب رله ییعبءرزوآ هش رط ترد د رداج ی ینمیتدحاوو

 یمهلوتمهناخنا و دو عماوجهد رارهش كااذکر اربد ءاعبرالا یلع هسروق هرزوا كرد تردو رب د ءا واعب رالا یلع هت یب

Csرهش روهشلا عیر رد هنمزالا عیریر و روهشلاعیریر ردعسق یکیا هدننز وریما (عیرلارل رد هن وکون  

2 ) 

 ا سانو ةعباسلاف "فلناتاذو ةسماطناینرفاطا تاذ ورقبلا تعب را و ةعیا راهنسل اف تلخداذا مغلا تعب را لاق

 ۱ | رخالا اهف رطب رخآ و اهفرط) ذخا و هتك ةعبرملا اولخدا اذا لمل ا اوعبار لاقت رد هنسانعم كلك و ب قرهشاوف |

 ۱ ةعبرا و ةثرلث و نیدوع ىلع یا ءا واعب را تا لاق ر رر عتسم هدرانآ د ءا واعب زا هک ردم” ا كن رب ندن کود



e ۵۷۷ e~ 

 هماع : فەن رب و هیفام اوب رشاذا ضوطا ف ام موقلا وا لبالا عاذا لاقن رد هنسانعم كما امامت یو شا

 ردهیایو هوا او هرز واچ وفم دو هداه ویشآ هبا وهذ اذا یلاع اوعاذا لاش رد هنسانعم تک

 سگ[ ةامهماءا را لصف و | هدر هنسانعم هناخ رون دهوا لقشم یی وح هنیمب هلینوکس كناب و یصتفكنار (عبرار) یک 24 ءارا لصف و

 | ماقا اش رواک عابرا و هدننزو سلفا رواک برا و رولک ع ورو هبرسک كنار رواک عابر یعج نوسلوا هسرول وا
 فیطل عب رینانلزنلوقت روند هان وق و هتل یا نالف یتب عبر عسواام لاق روند ه هلحم عبر و هراد یا هعبر ین
 لحمو لاح رونل وا قالطا هبیناسنا تعاجیو هشعن یا هعبر تلج لوقت رونل وا قالطا هنوباتو لازم یا
 تماقا هدنمأیا راهب كسانو كموق یا كعبر هللاابح لوقت و ةءاج یا رثکم بر مویلا مه لاقب هلیسهقالع

 هدو روند همدآ ولیو هر واو عیب راف هيف نوعی رب مهعضوم یا مقبره لقب روند هناکم یراکدلیا

 | .دکتښیکیا رون هعب رهدنشن ۇم كلذک ردصخا ندنآ هعبر نکل هلباه روند ځد هعیر هدنو و رد راج هد هلناصف

 یتیعهسرول واتفص نو هلعف ار ز هلناصف روند تاعبر قرهلوا ذاش و هلین وکس كناب ویصف كنار ردتاعب ر یعج |
 تاح ورسپیک تاحصشرو تاخفن رول وال رم هسبا زا وا. ایدوخای وا وینیع و بول وا مس | هکلی زل وا ل رک م هدعچ

 ردصم عبر وريصقلاو لي د وطلا ند یا تایی و لانو اا رول وا وک ا

 | زا مل وق هنمو سبو رونار وانا تلا ااا نماعبر لجرلا عبر لاق هنسانعم راتاو فوقو رول و ۱

TEتوقو روز عبرو لوارظتنمب ودیا فق وت وربص رادقمرب لا ربج هکسفن یتعب كعلظ ىلع وا تاسفن ىلع وا كيلع  | 

 ترد ییاو ةّول انا اديلاب رحلا عفر اذا لجرلا عبر لا ردهنسانعم قمردلاق شاط غآ هلبلا نوا قم ەنص [

 | هکردهنسانعم قلراوصرب هدنوک ترد هودو تاقاط عبرا نم هلتف اذا لبا عبر لاق ردهنسانعم تکوب نداق

 | اذالبالا تعبر لا ردت رابع ندقمرا وص ینوکی جد رد بویمر و وص هک جوا نوک ترد دوخاب ا ۳
 ترد ییعی عبر ریاچ دار و بصخا اذا نالف عبر لاق ردهنسانعم كش را هغللو و هغلزوجاو مب رلا تد ٍ :

 | لوهجا ىلع عبراو لجرلا عبر لاش و اعبر هنءاح اذا یا هب هلع تعبر لاق ردهنسانعم قم وط تو 7

 | بوق وص یحاغایرلکدد هعب رم هنتلآ كکند هدکدلبا دارع عضو هنن رواد یکو مدآ یاو رب

 | هنبرللا كط یرب یسیکیا هسیغو دعب رم رک او كل ب هلغمردلاق بوشپاب یرخآ ندن رکید و یرب و

 رخآو اهفرطب ذخاو هتحت ةعبرملا لخدا اذا لیلا عب ر لا ردهنسانعم كلك وب بوردلاق نار بوت ۱
 | كمدآر و ی ادلایلعهاعفرب تح یا هبحاصدیب اه دحاذخاا ةعب رم نكت ناف ةبادلا ىلع هاعفر مش رخالا فول ٤
 مهلاوما عبر ذخا | دا یناثلا و لوالاو ثلاثلا بابلا نم اعبر مولا عبر لا ردهنسانعم قلآ ینیرب هدیرد ندنلام |

 باوبالان م امد ر هثالثلا عبر لاق ردەنسانعمقملوا یسیحن درد ینعد قلق ترد یرانا بوراو هن رانایكمدآ چ واو

 اذخا اذا شیطا عبر لاقت رد منسابن ىلا ییعبر كتعنع لام یغیدلا ك رکسع و ةعب را سفن ےھلعج اذا ةروک ملا

 ینا مالتا اند بول وا ندهیلهاح لاعفا یراللا ذخا كراریماو كرار کسعرس یتتش عب ر وبشاو ةينغلا عبر مهنم

 .ندهنسنر و فطعاذا هلع عبر لا رد هنسانعم كلا قلناب رهم بویکر سایمدآرب عب عبرو یدلبا در هنذخا سچ |

 | ییدلید بول وا بیم اخ اوت ا "فک اذا هنع عبر لاق ردهنسانعم قمروط وریک بولکز او |

 تاش فیکت لک او یعرلایف تحرساذا لبالا تعبر لاق ردهنسانع«تمحماوص هدرب ییدلید و بولت وا ۲
 | فرصت هرزوا یهاولند هلأ هلغل وا یلوتسم هب وص رب هک رب و ناکلاب لج زا مب ر تاذکو 2 8

 نکیا رفن زوقط زونوا تعاجر و ءاش فیک هیف 7 ااا ق لج را عار لا رد هنسانعم كلتا مکحتو |

  یسیحندر رد قرف نکیا رفن جوا قرف رانآ دوخاب قل وا ىح رو یتعپ كما قرف یرلنآ هلیسیدنک بورا و هسک رب

 عمو تباث بوشلرب هدرب رب و نرو مر وا نیب را هستم اذا موق عبر لا ردو ا یو

 موقلا عبرلاقب ردهنسانعم قما غوا هنن رومي راهب و 4ب ماقاو "نأيطا اذا ناکلاب عبر لاق ردهنسانعم قلوا |

 اذه لاق روند ههاکتماقا صوصخ راش , یک عب ر هدننزو دعقم ( عب رلا ) عی راب اورطم اذا لوهجلا ىلع

 ولیوب هنر وا یک هعبرو عبر (عوبرملا)) ردن دآ عض ومرب عبو عیب رای هیفنوعبتر مهعض وم یا مهعبرم و مه
 لیوطلا وریصقلا نيب یا عو معو ةعبرو عبر لجر لاقب نوچ #دلوا یرادقم عارذ ترد یژک | رونید همدآ

 | یا نم عب رلا هتاصا اذا عوب رم وهف لوهحا ىلع لجرا عبد لاق روند هب هسک ناو ط هقس رب هدو

 | روند هناکم نالوا رول وا تبان هد راهب لّوا یاب و روند همدآ ولیو هنروا جد وب هدننز و حابصم (عابرلاز

 ما هدنیلهاج هکروند هنعب ر لتهنغ لامعابم و عین رلا لّوا ین هنابن تب نا دا عا ا

 )۷۳ ) * ی +



 گشت
 ثیدحو و امار دا ةبطا اتم هیعا رذ ع رذا لاش ردهنسانعم قمراقیح ندنتلآ هبح یرللوف جدو هدنزو ۱

 | عرذآمالسلا هیلع ینلا نا ردو روک ذمثیدح یدنل واتیاور ندنرلباب لاعتفا و لاعف ییعب هلهج و یکیا هدف رش

 لوشهدننز و مظعم (ع رذْلا) اما رذا هبا لفسا نم هبعارد
 | هلغغ ه راب تولتر ود قاچ ەن زاغو هکروند ه هسک

 ۱ تسج قباس ینارفاو هعارذ ىلع مدلا لاسف هرک ف "یو یذلاوهو عّرذم لجر لاق هلوا شغآ ناق هن رال وق

 یرواح لوابوشن هلفم ووق روناح یشحو هلکنآ هسک نالواهدنرز وا هکرون د هنآ لوش لوف یلع هنآ لالاح و

 قلابس یا عرذم سرف لاش هل وا شلنا هد ولآ یی رللوق كن آ بوارصص ییاق نیعمر وا دلح الس نالوا هدنلا

 یراکش هایس هایسهدن را هچاب و سرفلا یعا رذ خطاب مدلاپ روفت ةنعط هنعطبف هيلع هس راف و "ی شح ولا حب یذلاوه وا

 لاق روند همدا نالوا فرشاندنردب یان آو دوس عل هع راک | فتناکاذا عر ذمروث لاق روند هزوک و | نالوا

 هرهم هاد یکیا یعل نیتفر نالوا هدنرالوق قالطا عّرذم هرطاق ضصعب هبانم یفرشا هما تناکاذا عرذم لحر

 | یمانا اقلطم هلتبسانموب نیفل وا ینبم هنکیدکچ هفرط لوا هلکلک ندراج نالوا یساباب هکایوک یرلناشن یک
 ] رد كمدارب ندلیفع نب ةجافخون هدننزو دج (عرذملا) یدنل وا قالطا هال وا ف رشا ندناباب ی وص

 ۱ دفا هغاربط یرادعم عارذرب یبوطرعردمو یدنل وا صاصقف هلکلیأ رارقا هرکصندکد لیا لتف یر ندن راحمییب

 ۱ یرلدکز خهدن رلوق هدننز و همظ ع( ةع ذم ا)عارذ ردق ضرالافح* ر دو ناک اذا عرذمرطم لاش رود هرومب

 | لعّرذ لوقت ردهنسانعم كطوسربخ زارب و ه رقا اذا اذکب عّرذ لاق ردهنسانعم كلتا رارقا و عارذلاب 4 ار ونم

 1 | هدیف اذا هربعبل عرد لاش رد هنسانعم قلاب هرس هلصف كن رالو یلوف كنهود و 4 نرخ یا هر نم اتش

 ا عرد لاق ردهنسانعم كمزوب قیعو ضب م قرهیلحال و هل را وق هدوص و هعارذ ف هماطخ لصف

 | بولاصیتیرلاوق هدکع رو رت ربت هکردشل وا یعسلان هلنیع هه ضس لصا هکر د حراش» هيف امهک رح و هد
 7 ۱ یشلاق عرد لاق ردةنسانعم كم رو قرەلاص ییرالوق كاذکر ول وا رادم هّتع رس یک دان ردهنسانعم قعان وا

 | هدنت ز وعافدنا )عا رذن الا هدس اخر اذا اریشبلا عرذ لاق ردهنسانعم كلیاتراشا هلبلا جهدزه و هیعارذ ك رح اذا

 || اخ (ذع راذلا) هيف عفدنا اذاریسلا یف ع رذنا لاق رد هنسانعم قلوا طسبنم بونش ود هدکم روب هکر دیفدا رهو

 | رد ةنسانعم كمر و هل وشرا بویمر و هلغ اروا و هلا اص ین هنسنر و هطلاخاذا هع راذ لاق ردیفدا مو هدننزو

 كل رس هلکنا بوش دا هلیس و هنتسنرب (عا رذتسالا) فا راو ددعلب ال ع رذلاپ یا ةع راذم بوتلاهعب لوقت
 | ناشیرب و هدنک ارب ی هنسنرب هدننزو هلزلز (هعذعذلا) هلةعيرذ هلعج و هزنتسا اذا هب عرذتسا لاقب ردهنسانعم
 لاق ردهنسانعم كلا شاف یربخرباب یرسر و هقّرفو هدد اذا هریغو لالا عذعذ لاق ردهنسانعم قلق

 | هتکرح اذا رضا م را تعذعذ لا ردهنسانعم قمالغراك ییهنسنرب و هعادا اداربنا و ارسلا عذعذ

  هدنز و باح ( عامذلا) ددبنیا عذعذنف *یشلا عذعذ لاق رد هنسانعم قلوا رامرات (عذعذتل) اد دش اکنرح |

 ] یکیاو روند هنجاغ آامرخ رنک و زسیوص و اقرف یا اماعذ اؤاج لاق ردهغامذ یدرفم ردهنسانعم قرف راکولب
 ] هنجاغآ امرخ انف ونک دوب هلیصف كنالوالاذ (عذاعذلا) ردزر اج هدهلعط هدنوب روند هتنیبام كنحاغ | امرخ

 ۲ رارسا مک اعطق هدننزو راثرت (عاذعذلا و انهه و انهه یاعذاعذ اوق رفت لاق روند هصاضا لولب كولبو روند
 02 دد زو لسلتتم (عڌعذم ا سسلاهکیال مات عایذم یا عاذعذ لجر لاقت روند هلاقم لاقن نالوا ريا

 ] "یلا (یلذالا) ردها هم یازوب دوخاب هلوا ردا بسن یاعدا نکیا لکد ندنبسن كمدآ رب هکر وند ه هسک
 | لاصیتسا هماع ییهنسار هدننز عو (عوذلا) رداکد نم یلداو و روند هرکذ نوزواو یربا هدننزو |
 هدضوح هل رسک كنهزمه (ةغاذالا] هانلصاتساو هانصجا یا اعوذ هلام انعذ لوقت ردهنسانعم كلا لالهاو |
 | یهنشر و هو رش اذا ضو نام سالا عاذا لاقب ردهتسانعم كمروت بوچا عوج ك وص نالوا ءدیقو
 ] هدنزو عوبش (عوذلا و هدننزو عير( عیذلا) هب بهذ ادا هعاتع عاذا لاقب رد هنسانعم كروت وک بول آ هما

  اعیذ عیذ ربا عاذ لاش ردهنسانعم قل وا رشتنمو شاف هلناصق (ناعیذلا) و هدننز و هعومیش (فعومیذلا) و |
 | هک نال واردبا عیاشو شاف هسان اعاد بویلنا رس ےتکالصا (عایذلا رشتا ادا اناعیذو ةعومیذو اعویذو
 هلتوص العاد وخای قلق عياش و شاف یّرس هل رسک كنهزمه (فعاذالا "ملا متکیال یا عایذم لجر لاقب رونید
 | نالوا هدضوحو سانلایف ه یدانوا هرهظا و هاشفا اذا هب و هرسعاذا لاقب رد هنسانعم كلا هعاشا هرجا سان

۱ 

 (ییوص)



E f ovo اس 

 | عر لاق ردن نانو قو هل یتص تو الوط دن زال قىرا وتب زرار ر اکو مدار ودحا هکر ل |

 زدیم کنم و راد عارذ زونل وا هانکن دوخ عرذ وعا رذلاب نا زو نم هقنخ اداانالف 1

 یی نالوا تسدربت همای کا كالا هدننز و باتکو هدننزو با جار ذلا )امل هيف ه ورکلا نم دج ملو

 | عرذو قلا یا عرذلا و عارذلا عسا و لجو لاقي هنم و ردنیعم و ر رقم هقلمنا بسح ییوخ كسکره رول وا كءد

 هتقاط تفعض یا اعرذ هب قاضو هعارذ و هع رذ مالابقاض لا ر ونل وا ه انک ن دنفاط و باتو ت وق یکد لبا عا ودو

 : یدلبا ثبدح تیاور ند: .فعح راح راشب ردصاعم ايكو جاود انا راسب و راشب ردندایما عارذو ووید 1

 | دف تان نوجا قعشآ هب هقان هکر وند هروغب لوس هدننز و دادیم (عا رذلاژ ردن دنعبات (عارذوا) ۱

 ترتيل دفانلا اسب ناک اذا عارف لب لاش هل وا ر وج هلککوچ دن رزوا تولوا یلوتسم

 عازذو ردهاورلا فیعض و و ردسبقل ید تائدح مان سض نب دجحا و ردبقل كد مان قیدص نب لیععما عاّرذو 1

 هلمولوط دو هیر عج و ا ار هم ول وط كح وک لوش ۱

 لاق روند همدآ رونو جج تیاغبو ةالول "یرعلاناوا فرقمیا عرذا لجر لاق روند ه هسک نالوا "6
Eهدنتبسن رددآ هدلی ۳ هدنس هکل واماش هاف و رنک كنارو یخ كنءزمم ( تاعرذآ ) حصفا یا عرذا لجر | | ] 

 رونل وا قالطاهراکشا و هراکپ وکه دننزو باتکع ارذ دوخاب (عارذدالوا) هلرصف كنارو كن هزم روند یعرذا "
 a لوش جدو هدننزو هنیفس تی رذلا )ریا و بالکلا یا عارذلا وا عراذلا دال واب لعفنام لوقت ۳

 یتلیس و یا نالف ىلا یتعیرذ وهلوقت ردهنسانعم هلیسو و راردبایمر بوئلریس ی آ داص ندا یر رک ۱

 یون ود و نالوا شیکک یراعدآ بول وا لالاچ و تسج هدننزوریما (عیرذلا)وهدنزو روبص(عورذلا ق
 | رد هنسانعم عیرس و كناچو رد هنسانعم عیفش عیرذ و وطنا عسا ولارپسلا فیفلن|یاعیرذو ع ورذ ریعب و سرف لاق ۰

 ایام یک مام یابوو عساو یا عیرذما لا روند هیشبا ولتلوهسو ولتهس و بويل وا یسهقاضم السا و |
 | روند ه هلیپس و ید و هدنزو دف رخ (فع رذلا) شاف یا عیرذ توم لاش روند همولوا نالوا عیسو

 هکروند هارق و نادلب لوش لوق یلع هن رلهیحات رهش هدنزو ا اصم (عیراذلا) و هدننزو خاص (عراذلا) | 2

 عراذم و یک راهدلب مان دیسداق و رابنا هدقارع هلوا ناب و لوچ یفرطرب و بول وا تالش و هچتابو غاب یفرط رپ

 یرادرفم روند هغلامرخ بی شهاب واو كلنش و معاوقلا یا عراذملا "یوقریعب لاق روند هن رلقایا كنه اد | ا

 هنتفو یوکدب که وا زا ردنابز دن ت "ضم ورش هکروند هب هسک لوش هدننزو فتک (عرذلا) ردعارذم ۱ 3

 نالوا رایسو هدن ور بويعا مارآ و رارفراهنو لیلو "مشلابناسللالی وطل !یاعرد لجر لا ردتجهلوا ریکنا |
 عرذ وه لاق روند همدآ ح زنم تعببط زا تفلا شوخ و اراهنو اليل زانس یا عرذ لجر لاق روند همدآ /

 كريس یراعدآ بول وا هدن ورو تسج هکر وند ها ود لوش هدننزو تاحرف (تاعرذلا) ةرشعلا نسا یا | ۱
 لاق ردهننسانعم قاوا ولیروای یرغص ناب هب رسک ك هزم (عارذالا) هلوا هجدیعب یعاحترا و ذخا ندر و ۱

 یرادقم عارذالوط هنسسارپ و طرفا اذا مالکلایف عردن لاق ردهنیسانعم طاطا رفا هدژوس جدو هدننزو | ّ

 هلن الوف ین هنسنرر ۳۵ ردق ىلع هعشهعُش قفس ادا !یشلا عرد ن لا ردهنسانعم كفل و و قلراب هراب هراب | 1

 لاقب د هنتنسانم كمريک هب وص هح زا یرادقم كح روا قیرللوف ناویح و سوپ لّوت ادا ةعيرذب عرفت |
ِ 

 هبح یرللوق و عا رذلاب هضبف اذا "ىلا عرذا لاق زدهنسانعم كلیا ضبق هلعارذ یی هن سد رب و طرفا ۱ اذا مالکلایفا ۱

 | تعافش هدنفح هک ر و عا رذلاب ترش اذا عبارلا تاسبلا نم اعرذ لجرلا عرذ ل اش ردهنسانعم كمك ا وص

 اذا هالجر تعرذ لاق ردهنسانعم قمل وا بای نا راقابا و عفشت ر اذا هبلا عرذ لاق ددنیا ۱

 . یعج سنج هنری نوا كن رغص ناب عرف همهط یا هعرذ نبا لوقت ردهنسانع عبط و صرح و اتیعا |

 (عرفالا فا ردا یر بوس هم ندا بیم هکروند هب هان لوش و هلب رسک كلا ذ ردناعرذ

 | فیهک بول نیل لوت یمانا لوق ىلع روند همدآ نایلوا "رع یرد بول وا ییع یمانا هدننزو رچا |

| 

 ۱ ۱ عرذ!لاقب رد هنسانعم كلیوس قوح كب یا فدا ندعرذ نانل وا ر 3 دل واذ تراص اذا ةرفیلا تعرد | |

 لعفت (عزذتلاژ ای رجا اذا ةبخا تک نم هبعارذ عرذا لاق رد هنس انعم قمرابح ندش 1 كنس لوق |

 لاق ردهنسانعم كل و ك : هلیس ورب و ديلا عارذ هردق اذا هع رد لاس رددن انعم كلیا ردقتو افا

 دیا قمراب ین د راقا ربي امرخ نوا كمر واربصح و اهع رذاب ضا هندر و ادا عركلا لبالا تع و ۱

 ۱ لاعتفا رک تتلو E لاذ و كنه زمش (عار ذالاو ار یصح هنم لعل صضوخلا ۳۷ ادا ًارملا تع دن لاق

 ان : 1



 مچ[ لاذلا لصف ]بس

 ] رع و (ةناعمدلا) لاس *یلتع یا ناعمد دق لاق هلوا رولیکو د بوشاط ندنفلولط هکروند ةباق ولط لوش
 | فتكا (عندلا) ءالم ادا ءانالا عمدا لا ردهنسانعم قمردل وط هلی مک گكنهزمه (عامدالا) ردوص رپ هدندروب

 | هبامیبنالوازما رب هشبارب بویلوا یرثادشر و لقعالصا هدننز و هنیفس (عیندلا لو هدننزورما (عیندلا لو هدننزو

 | ندقلجآ تیاغب قج وچ هلنیتصف (مندلا ل لقعالو هل بلال لسف یا ةهيلدو عیندو عند لجر لاقب روند هسک ان و
 | عاح و دهج اذا عبارا بابلانم امند یبصلا عند لاق ردهنسانعم قم وا هدنس هیعاد ادغ بولوا برطضم ك |

 | عضخ اذا هلعند لاقب ردهنسانعم كلما لل ذت و عوضخ و عمطاذا هیلا عند لا ردهنسانعم كلبا عمط و یهتشاو

 | هّواطع لاق روتبد هتالضف یغیدنآ ندحوذم كياصف عندو مؤلاذا لجرلاعند لاق ردهنسانعم قلوا مشلو "لذو

 ِ ۱ مهلاذزو سانلا ةلفس یا عند مه لاق رونل وا قالطا هسان لاذراو هلفسو ریعبلا نم رزاجا هح رطیام یاعندلاک
 | ةعاند و اموند لجرلاعثد لاق رد هنسانعم قلوا ےئل هدرلنو هدننزو هعانش (ةعاندلا)و هدننز و دوعت(عوندلاژ

 | (عودلا )ےئل یا عند وعناد لج رللاق روند هسک ان و ےئل هدنن زو فتک(عندلا لو 6 عنادلا)) مولاذاثلاثلا بابلانم ۱
 | لجرلا عاد لاق ردهنمانعم كمك قرهلاص هفرط یکیا یتیرللا نکرزوب هدوص دوخای نکردرکس هدننزو عونا
 | یدرفه رول وا كچ وکر دف قمرپو لزق هکردقلاب هنوکر هلیعض كلد (عودلا) اعاس وا ايداع "تتسا اذا اعود عودب
 .هدنزو ماطق (عاهد) ردف ورعم مون رب هدننز و باغ (عاودلا مو ) هدننزو درص ردعود یعجب رددع ود

 ۱ ۱ عنم(عهدلاردندننالک رازآ و رجز صوصح هغالغ وا یشید ردیتبم هرزوا ر رو راقرف (عادهد و

 ۱ | تلاثلا بالا نم اعهد قونعلاب یعارلا عهد لاق رد هنسانعم قلرازآ ود عاهد یعالغ وا یثید هدنزو

 | عاهد اهرجز اذا قونعلاب عدهد لاق ردهنسانعم عهد هدنزو هجرحد (ةعدهدلا# عاهد اهرجز اذا

 ۱ عوتهدلا ینذخا لوقت روند هغلخا ب5 4 نالح هر تودا بات یف یمدآ هدنزوروفصع هلفاق (عوقهدلا)

 1 یسرد كناسنا هدننزو باتک (عارذلا» ہک لاذلا لصف عح هبحاص عرصب ىذلا دیدشلا عوطا یا

 عارذ هرادقم لا رونل واریبعتشرا هکر وند هرادقم و راو ا هوا اجرا
 1 قفرلافرطنموه و

 | زولوا دم اب رد ؤم عارذ دا A A O روند هلوق عارذو یطسولا عیصالا فرط ىلا

 ۱ یانعم و رول واریبعت كلب هکردرادقمنال وا یتایمفک لا كسرددعاس هر وکه فل وم هکیدلاق ردشللار ودباکترا

 یکیاو ورونل واریبعتنوشرا ژنو و هدیس راف هکر داش واذخا یس هيم ج اغا نال وا ی واسم هرو نم رادقمندلٴوا

 | دعاسو یدلیا یدصت هک و هکر دبحم فلوم« رولک هم رذ یرغعصم یح ردث ؤم هرز وا لوق نوتوغلژکا دا

 | ندن رل هجا یتعی ندنرلعارک یرلعارذ كن و نویف و لرغص و »یهتنا ردموسیم هدربثا نا هیات یکیدلکهتسانعم

 1 ۱ عمطنال«لثلا یو رد رایرق و ندن رکحتایروق ىع ندن رافظو یرلعارذ كشاو رطاقو تاوكنهود و ردیسب رق و |

 ۱ ندتفاط و و ندد“ و و اردو ردد وس مه ساوا قوط لثم و و *عارذلا ف عطيف عاركلادبعلا ۱

 ۱ ۱ افتر ص وصخ ه هبلعلون هدنع ورولیصاب هنل وق كنه ود هکر ونل وا قالطا هباغمت هن وکر عارذ ورک ذیساکرول وا هنانک |

 ۱ جد تناغع ر ص وص# هکو لب ر ندنتعاج دوس "7 كلام یب كلذک راردا ا هلکنا ید ره ود هکر دیمسا ۱

۹ 

 ۱ كغعراق و كغار نم ءاردو رار د عارذ هن رب ره روند هعاط عصي یکیآ هدب د الد بالک ن ورم نامارذ و ردیعسا

 | نوشرآ عارذو ةانقلا ردص وه و لماعلا عراذک یوتسا لاق ردیفرط یشاب یرقو ندنفصن هکر وند هن ردص ۱

 ] عارد هکر هنلوا قالطا هلارنمر ندرت لزانم و نوسل وا ندقوبچ رکو ندرومد لرکر وند ه وچل وا نانل واریبعت
 ۱ رده وبقمیر وهط وسام یر ردرا ویعارذیکیا لدسا نال وار وص م هدنحر بأ ار زرد رلکد ید هط وشاملادسالا

 رادقم یچماق یراند کرد ضوط هنناح نع یسهطوسبم و رولوا لزا اک اره ردد ضغوط دنفرظ ماش یمهضوتبقم |

 رول وا لزا هداک | بوباص ندهضوبقم ر٤ اضعب رددت ندهضوبقم و كسکو هلسهداز ردترابع ندبکو ک یکیا ۱

 نیكلام(رهشلانیعارذلا وذ )دا بورغو ط وتسهدید رد ال وانوناک بودا عولط قو سدود كننآ زوم |

 عرد لاق رد هنسانعم كمجل وا هلا لوق یهنسار هدنزو عرف (عرذلا) ردندارعش هکر دمبل كن هسک مات ثرالا

 هرورضلاب هکر دلهعتسم ا یا هرلغ یسهض راع قععوف و عا رذلاب هساق اذا ثلالا تابلانم اعرذ بوثلا ۱

 هیلغاذاات الف قلاعرذ لاق ردذوخأم ندعد رد نالوا هننفانغم و هروک هنناب كحراش * ردن رابع ندقعص وف ۱

 هدنع عرذ لاق رد رفا کو یراریبعت قماللوف و قلا هلوق هدزاسل هکر دل تتسم دنسانعم كلبا تعافشو هعبس و |

 هعا رذ یلع یطواذاریعبلا عرذ لاق رد هنسانعم كکو چ هرز وای رال وق هود ن وچ | كنا بوکر بکا ر وهل عفشاذا نالفا ۱

 باز



 الازه یلزهلا دشا یا مقدم لجر لاق روند هصق فیحن و قیرآ كنو اع رمدماپ راه یا اصقدم تار لاق |
 ردتلعرب هیبش هنتلع ناغلوص رارروسکو ا اياد رول وا ضرام نجف هود و تآهکردتلع ر هدننزو بارغ (عاکدلا) ۱

 هاصا ادا عوکدموهف لوهحا یعربعبلا وا سرفلا مكد لاق روند ههودو هنا شمارغوا هننلععاکد (عوکدلا) |

 هل مطریثکل ایا عثلد لج رلاش ر وتد همدا نالواقوچ یتا كن راشید هدننز و رفعج داباهثلثمیات (عشلدلا عاکدلا |

 هلو لوش و ردتغل جد هدننزو جربز هدرا و هرش صیرحیا عثلد لجر لاق روند 4 هسک زسموغوص كبو

 عمل دلا ) هیلوا یم هبکناو یشن االصا وهل وا هد رار برص و درسدوخابقشمو وز ود بولوا قشم وب وز ودکروند
 لاق روند همدآ لر ود یغاد ودورذف نتنم یا عثاد لجر لا روند هصصت كابانو سد رادرم هدننزو چر ز
 هناسلعلد لاق رد هنسانعم قمراقیچ ندزغآ یلید هلینوکس كمال و یصف تلاد( علدلا لهفشلا بلقنمیا عئلدلجر
 علدلاس رول وا م زال هنسانعم قمتیچ هرشط لد مزو دوعق (عولد)و(علد) وهج رخا اذا ثلاثا بابلانم اعلد 0

 فدص هنوکر ب ندن رفدص زکد هدننزو نامر (عالدلا) جرخ اذا لوالاو ثلاثلا بابلانم اعولدو اعلد هناسل م
 (عالدنالا) رد هنسانعم عیلد هدننز و رهوج (علودلا) روند هلو عسا وو لهس هدنن زوریما (عیلدلا) ردیعسا ۱

 قمقیچ بولیریص ندنیق حلقو یساو مظع اذا هنطب علدنا لاق رد هنسانعم قفلیقلاص بو وی نرق 1

 ردهنسانعم قماض وا هرشط ندبعت دوخاب ندشطع لدو "لسنا ادا هدعنم فیسلا علدنا لاق رد هنسانعم |

 ملا لاقب ردهنسانعم قمارغوا هرمشط لد ید وب هدننزو لاعتفا (عالدالا) جرخ اذا هناسل علدنآ لاق مآ _
 هدفدنق وط یسیسا شثآ رولوا شوب یجا هکردیع"ا فدص عون رب هدنزو هرهوج (فعلودلا) جرخ اذا هناسل |

 هرچا وراد یراکدبد طق هتشیا راقیچ بولیریص ردق قمرب كرهدیکب ودنا روهظ هنسنرب هدنزرط قثرط ندنآ ]
 "یملودلا دز نب كالا دبع نداهقف رد# رق رب هدن رق لصوم هلي كلاد ( ةيملودلا) ردقجهلوا و رانا

 فصو ه هسک نالوا قجا هد هج رد تیاهن هلتبسانموب روند ه هسک یح راقیچ هرشط یتلد (ملادلا) ردندار وآ |

 لاقب و قم ماف ةياف یا علاد قجا لاق رروط بوراتیچ هرشط ید ندننریح و تهالبو قج یکه هکرول وا
 نالوا هد رک ذهدننزو هفرغ (ةعلدلا لردنیتننرع زاحموب و ردنود هد هبترمتیاهن یتعی “یش هن ود سیلیا علاد مآ ق

 یک ق اشط هد هدککر ا زلوا ذفان تلآ هکر وند هنتلاح قلصا نالوا هدناوسن ضب و رد رمط نیلاق هکر دیم ربط
 هدننزو روبص(عولدلالةلفع و نر یا ةعلد اهبف لاق روند جد هلفع و نرقاکا رول وا تا شلاموط «دناوس

 ( "یعلدالا ) لبالا مدقت تناك اذا عولد ةقان لاق روند ه هقان نالوا ردنا مدقتو قبس یراهود راس هدلو ق

 هلو ناسآکولس عالم یغاریط هدننز وۀ هلا هددشم نون (عنلدلا) روند هرکد نوزوا و یریا هدننزو ۍعملآ ]

 ندنس اکب رورس و نزح روند هنشاب زوک هدننز و عم (عمدلا) ردعنالد یعجب لهس یا عنلد قیرط لا روئد | 1
iكکود یثای زوک رول وا ردصم عمدو نیعلاءام یا عومدلا مهدودح یلع تلاس لا ردیعجب عومد ردا روهظ  
 رددحاو ندنظفل عمد هدننزو هرم (فعمدلا) اهعمد لاس اذا ثلاثلا بابلانم اعمد نيعلا تعمد لاق هن انعم ق
 نب "ىلع ن دز نم نیسح (ةعمدلاوذ ) عمدلانم ةرطقلا یهو ةعمدلانم صا لاق روند هب هل ر ندنشایزوک |
 تعمد لاق ردهنسانعم كک و د یشایزوک دو هلنیتعف (معمدلا) مهنع هللایضر ردسقل یضنرلا لء نب نوح ۱

 یادعمد ةأ مالاق روند هت روع ولشاب یزوک هدننزو هحرف(فعمدلالاهعمد لاس اذا عبا رلا بابلانم اعهد نیعلا ق

 نابقآ نکل بوتیچ یناق هیماد هل وا هرکصندنسهجرد هیماد هکر وند هنغیراب شاب لوش (فعمادلا) عمدلا ةع مس ۱ 1

 حراشلا لاق +ةيمادلادعب یه و ةعماد ةحش لاقى رول وا یندبانالیس هجزآ وهتسهآ یناقیک یشایزوک هعماد هلغل وا ۱ ۱

 رافیچبوریص یب وط ر یک یشایزوک هکر وند هغاربط لانم لوشهدننز و دا دش(عامدلا ژل عمدلاک البلق امد لیست یا ۱ ۱

 لاقبهلوا راغای رومغلولهرطق قف وا هدن [هکرول وا فص وهن وک ل وش و مم لاک دن بلح: ناک اذاعامدیرت لا هوا |

 لاسلاش روند ه وص ندا رطاقتندنغوبچ هعصایتقو راپ هدننزو نامرعًمدلالذاذر هيف ناکا ذاعامت د مو ]
 هکروند هر ندا تکرح ندنغلقشمو هدنشاب قجوچ شغوط یکیو عیرای هنم لیسیام وهو مرکلا عامد ۱ 1

 یزغوط هنکیلد نورب یعاشا كد ندزوک ندنسهرهچ كناسنا هدننزو باتک (عامدلا) رونل واریبعت یبهدلس

 هدننزو بارغ (عامدا) را ىلا لئاس رظانلاف مسبلاوهو هعامد فطلاام لاقت روند هنبرثا لاج ییدنقآ [

 عمد((عومدلا لر ولیصاب هر قج هقا یشای یزوک هکر دیعما افتر صوصخ هب هود هلنیتمط (عمدلا ژل ردیدآ تاب ۱
 ۱ و و ردف ورعم یوراد رب (دوادعمد) عمدلاب موس رع یا عومدمریعب لاق روند هود لا اغمت یرلکدد

 | هدننزو نارکس (ناعمدلال رارزود حبس ندنآ رولوا لوک لئام هضاب رات هدرلناتسب هکردیسهبح كتابن |



 و تم سگ 6۷۲ =

 | کرد حراش ٭ هاڪ اذا كلاثلا تابلانم اعفدمو اعفدیذالا هنع و هءلا و دءفدلاّهب زد همان تمو قو و قسزانم

 هلن یا ردیا هبدعت با نعو لا نایت روك دنا .هدریاضب ارز ردشلنآ رصق هنوکزاغلا هدارو فلوم

 هاطعا یاالام بلا عفدو هاک ادا هعفد لاقفرونل وا لاهعتسا هم درساتعم هاج هلا نعو هانمانقم نیا لث ۳ یعل لانا

 ر ر وة مم یاةعفد دعفد لا ردهرم ءان لف كلاد(ةعفدلا]) هاج یا یذالا هنع عفدو هاناو

  هدننزو درص ردعفد یعج روند هروب نال ندو ىو نو هفغ (ةعفدلا ) رم یا ةعفد هاطعا لا

 | راسو وص نالوا تبصنم ندروغوا 2 ندنسهل وعم قاباق ر راس وم ولوط و ةعفدیا ر طلا ۰ نم ةدعفد تبصزا لاش

 كر دین هوس ووقت نالوا هدنشب یدنفآ ییاعفدموردیدآ عضومرب هدننز و دعت(عفدلا روند هر هنسذ

 عفادمو روند د هعفا دلا بنذم رول وا من ةدنم هدهب , یدنقآرب لوا هدعب تول وا عفدنم هنسلدنک وص ادا

 ثالذک روند هلآ ڭكجەدا عفد نو د روند هار قجەقآ وص هلندش هک ز ول وا درفم ندنظمل

 عفدم هب وط نال وا ندنتالآ كنجالاح عوفدیا عفدم لحرو عفدلاب هعف د لا روند 4 : دسک یی دا عفد تیاغب

 | دض هاك د هب هود تهق یوراوخو رون ده هودیوصلاب یسنج هدنزو مظعم(عفدلا) رد هلتهج وب یرلکدید

 | ندنبسن وروقح یا مقدم لج ر لاق روند ه هسک تیثیح وعقوب وناهم یا عفدمریعب وع رکی اعفدمریعب لاقب رولوا
  رارولوا شقیایّرت هلبا در ندنرلبسن *هلاسلس هلغا وا فلخان ین یمابرقا ومابآ هکروند ه هسک شغل وا عفدو ددا
 | فیض لاو شلواص هل امتتسا هب هناخ ندهناخ هکروند هام لوشو هبسننع ع وفدمیا عفدم لحر لاق |

 ۱ هب هقان لوشهذنز و با رح(عافدلا لو (عفادلالو ( عفادلالرخالاع "لک هلاحا و "یطحا هعفا دن دو ناک ادا عفدم 1

 ذاعافدمو ةعفادو عفاد ان لاق : هلوا ردا عفد بوروکسو یوه چ دم روف را کو رح

 ۱ هحزود روند هنسیدنفآ وص لوش رديعج تضاد نا رباز جاا لبق اهع رض ىف ءابللا عفدن تناک | ۱

 ۱ هن هسک لوس هدنزو دادش (عاغدلاو هل وا عفدنم و ا بوقآ کا راو ص هلع وا هوتامسا درب یقشمو ۱

و تیک هنکوا یدنک هدنعص نک ردا لک | ماعط هدهرفس هکر وندا
 | كلکی رب ھل تا هر كن هس رول وا عفا

 دمو هزالط و هب هغلاط نالک ندروغ وارب هدننز و نامر (عاغدلا) هل وا ردا عفد هج هن وا یکیک لوا نوا |

 هب ف لوشو ےظفلا لینسلایا عاقدبیداو ]ا ءاح لاق زروتوک بولآ ییلک هنک وا رونلوا قالطا دنیوص |

 | عفدنا لاق ردلهعتتسم هن انعم كعشرکه زوس (عاهدنال) هوا ردنا عفد نک ۸ لئاع ۵ بسیدنک هکر ون د ۱

 عافدنا و هريس ف عرسا ادا سرفلا عفدنا لاه رد)معتسم هنسانعم تكءرو هلتع رس تا و ضافا اذا ثیدل ایف

 "لعلو تىل هدکمرب و ی.رو هدنز و هلع اتم (تسفادلا) عفدناف هعفد لاق ۳ قاواص ردبع واطم عفد

 هل وّد هنم و رولک هنسانعم عفد نالوا یالث و هَ طام اذا هم االف عفاد لاق ردهنسانعم كط اررخأت و قوع هلا

 ردیل كنوبف یثید قرهلوا هف رعم هل رسک الاد د (عافد)ل مفد یا ¥ اونمآ نیذلا نع عفا هللا "ن نا و یلاعت

 | عقادمریغهموف دس وه لاق هنمو رونل وا قالطا هيس نانل وا هلخادم و هجا زه ةليس هين لوعفم ما

 | فد نا هنم بلط یا ءاوسالا هللا عفذتسا لاق رددنسانعم لسلا یتعفد كن هنس رب (عاهدنسالا) جا نعریغیا |

 اذا ترطا یف ا وعفا دت لاق ردهنسانعم قعشاقو كوشنيا بودا عفد ین درب یر هدننز و لعافت (عفادنلا) هنع ۱

 عقدا لا رد هنسانعم قل وا عناق و یضار هکلر د یندا هک رب هلک كفاقو كلاد ( عقدا  اضمب مهضعب عفد

 لاق ردهنسانعم كما تیاکشو شالت بوب ابا لمآ هقافو رقفو شیعلا یتداب یضر اذا عبارلا بابلانم م اعفد لح را

 لجرلا عقد لاق ردهنسانعم قمل وا کا ندنتنکسم و رتف اا دسک ر و رقفلا لاقحا ءاسا اذا لج را عقد ۱

 (ءاعقدلا نیللا نع مشب ادا ليصفلا عقد لاش ردهنسانعم قمی ندد وس یکشوک هودو ارقف یا تالاب قصل ادا |

 ضرا لاش روند هر قالبح زسن وا و هدر یا ءاعود ة رد لاق رود هنادغب سصم رک و ۳ هدننز و بن

 باه” ( عاقدلا لو هدننزو مه رد ( مقدلا ) و (عقدالا ) هنسانعم بار یوید هعاربط و اهبف تابال یا ءاعقد

 رەق هدننز و هعل ور (ةعقودلا ) یک عود روند هفلجا ك عفدا و روس د هعاربط هدرلن وب هدننز و باغ وا

 هغلخآ دیدش هدننزو روحد (عوشدلا) "لذلاو رعفلآ یا ةعف ودل اب هلا هامر لاق رد هنس انعم تن کو لدو

 لحر لاق روند ه هسک صد رح شور بارم ا رایو عقدا ع وج لاق روند |

 روند 4 هود ناد زون بوزاق یعاربط بوروا هر ام د ید را0 و نوبت وفدلا )ضب رح یا عاقدم

 رود هب هسک نالوا ردنک بوحاق هلتعرس و ءاعق دلاب قصلم یا عقدم رعق لاق روند (HER یک دا

 ( لات )

 ۱ راسکاخو یج ردشباب یعا ربط هدننز و نسح E تب ۱« یر ناک اذا ندیلا عوقد ریعب لاق
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 نرقو لا نم ملخا اذا مظعلا ع ردنا لاق ردهنسانعم قلب وصا ندنا كيكو عفدنآ اذا اذک لعش

 اصسلآ نم رها عردنا لاق ردهنسانعم قمتچ ندنولب یاو "لتما اذا نطبلا عردنا لا ردهتسانعم قلوط |

 (عقردل دید عدس لجر عرش لاق ردهنسانعم كمك هرز ېدو هدننژ و لعفت(عزدتلالجرخ اذا

 هنسانعمنانج رون د همدآققروف هدننزو روفصع (عوف ردلا) هتسانعم هب وار روند هنمول وط وص هدننز و عقرب ۱

 | رد هنسانعم ننک نوع هلتع رس ندهدندش هثداحر هدننزو هجرحد ((تعف ردلا) نابجیا عوقفرد لجر لاق |

 ۳ "دح ادا لاا عقرد لاش رد هنسانعم قعالت وا هلمادقا و " لح راوطو ةدندش نم چاو ف اذا لحرا عق رد لاق

 د ا خف ۳ ۱ لاق 9 E ETS SEO یرا یف

 ندا زازآورتف ثبات ی مامط عبش ناعاذا عقردمو ا لیلا هل وا ردنا عبق ییهاغط كل

 ۱ هعبت ادا شاتلا ماعط عقن ردا لاق ن ح راشلا لاق + سانلاعشپ نورد فرو عقن ردم لحر لاق روند هب هسک 1

 ثلاثلابابلانم اعسد هعسد لاق رذهنسانعم عفد رکن اتو یصف ثالاد(عسدلا)مهقشاذا سانلا ترداو |

 هراف و هءالماذا ءا الا دوز لاش ردهنسانعم قمردل وط و ءاقاذا لح را عسد لاق ردهنسانعم قعص وق و هعفد اذا

 ۵ راتاو ةدحا و ةر دا را ع سد لاق رد هنسانعم قایق ب واقيط هد هعفد رب هلا هنسن ر یکیلد یک یکی د

 عد لاق OEE ملا ین ینخاذا قرعلا عسد لاق ردهئسانعم قلو ا زس ر ولب بوتب ربط

 هنسانعم هل زج يطع ردندنسانعم عفد روند هششح قوج هدننزو هنیفس ( ةعیسدلا)ل ةعیسدلا ءاظعا اذا الف

 مشح و مدح و هب هنا هکر دهنسانعم نوک ةعیبطلا ىا ًةعسدلا مرک لاقب دندان تعیبط و تشرسو |

 هب هطاوق وب ندجافا هعیسد و یک یسوبقافاو یسوبق اشا و ییارمس هاشدان روند هارس لقشم یتیراهاک ر ارق |

 ۱ عیاسد ردهنسانعمتّوقور وزو هنسانعم هم رک هدام روند هطاعس و هرفس بت مهلا هما سیاقن و ناولا و روند
۳ 
| 
۱ 
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 هدنګا كن روقج زاغو و قیضمیا مشد ف عقو لافي رونیدهرب قحهراط هدننزو دققم(عسیدلاز 3 0

 ریما ( عیسدلا) ردهنسانعم یداه و لیلد هدننزو ربثم ( عسدملا)ر وند هنلخدم كنکي وا لزف هدکک نالوا |

 وه و هعیسد برض لاق ردیکو ک كنو لصا هکر وند هر ییدت نوي هدنسب رق وب كند رغ هد هق را دندو

 هب هقان نالو ا رروتک ش د رک واخ لوق ىلع نامزیدو یربا هدننزو لقیص(عسیدلا) لهاکلاین قنعلا زرغم | ۲

 تونلاد كج وج وهم زونه هلق كناب و كالاد(عبعد)رازبجالا ة ةرثكو ا هم یا عسید دقان لاق ؛ روند | ۱

Esعدلاومضف ةیاکح وهو عیعدلوه عیضرلا هلفط قفطلاه رده اکح ندزوس یکیدنلپ وس هنسدنک یدنکا ۱  « 

 هعفد اذا ل والا تایل انم اع د هعاد لاق ردهنسانعم كلبا عفد لا رازآ و فنع هل دن دشت كسعو یحضق .تالاد | ۱ 2

 هعاعد روند هر هک رق هاب ولدانق عون ر و روند هن . راجاغا اهر هک هدننز و بارغ (عامدلا) افنع ۱
۱ 

۱ 
۱ 
| 

8 

 راراپ كم ندنآ زاید رول و هان هییش ەن وا هل زوج هکر وند هزاهناد لصاح ہد رش ینا سنجر و ردد رفع |

 | باص(عامدلا) روند همدا یح ر دکیرب تروشود هروک ذم بوبح یراکدد عامد هدننژو داش: عامل 1

 | نوي هلرعص 2 رالاد (عدعد) راغص لابع یا عاعد هل لاق روسد هنلابع و دال وا نالوا رغص كمدآ رب هدنزوا ۲
1 

 (مادعاد) متلب قیعنلابرما وهو عد عد لاق رد هک نمصتم یرما هلقم رتیح هنابوچ نوا رجز هنحق یو[ 1

 .(عادعدل) ردندناک قجهغاچیرلن[ لوق یلع رازآ ورجز ص وصح هنعسق یک ونوبققر هل وا بم هززوا ۱

 نمد رد هنسانعم تلخ هرکس هجهتسهآ و هج غآ و ربصق یا عادعد لجر لاق روند همدا رودو هدننزو رار | ۱ 8 2

 ىق ٩ خط )لخوا یلت وطر كب هدنم“ وم زاب هکر دیعما تام عور هدننزو عزاعز (عدامدلا) کد ک | ّ

 | هنسانعم ءادرج ضرا روند هرب قالبج زست وا هدننزو رفعج (عدعدلا:) رربد ینا ردلاب رغص دیک وت ردا عر | : ٣

(e)هم هلبا رن ونت ( اعد و و ( اعدعد و) هلیسان هرزوا نوکس كلرانیع و یصف كرالاد (عدعدزو  
 هلن ونت نامه ق یلع ی ک یرلکدد اعل هدرب كج هد نسهقلاق هلقلغاط روالیوس ه هسک نالی بوجروس 3
 | قرهیشخاق بولص رص هکر وند هنس روپ كنهسک هدرولنایس ورپ كب هدننزو لزازت(عدعدنلالرولوا لہعتسم ۴

 ییا دجهتنمآو چ ضآ مدننزوو هلرز (ةعدعدلا) ریبکلا جشلا هیشم یثع یا لجرلا عدعدت لاق ردکعرو أ

 ءاوتلاو طب ف ادع اذا اعادعدو ةع دعد لجرلا عدعد لاق یک عادعد ردهنسانعم كلت قرهثخاف هفرط |

 | یتمززغاخ یس یک و اهءالم اذا ةنفحا عدعد لاق دعا وطن قرمالخ را دام کرد هند قم ۱

 توا هللا روز هلبصف كناف و كي (عفدلاژ و هدننزو عف (عفدلا رز اهامد اذا زعم اب عدعد لاقت رد هنسانعم |
۷ 
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 | ردیسابل كنج هکر ون دههرز هلىرىىك ت لاد (مردلا )رار رد هز وکو ا ب ودا زف وکه کر اربد هل ر وه هن رب و رد رلکدید
 ا هدنرغصم هلص ثالاد ردعوردو هل صف هل رهزمه ردعاردا و عردا یعج رولوا رک ذم اضعب ردش ومو و

 :رایدلیا رامتعا هرز والصا هلغلوا هدرکذ م عرد هکر د حراش» ردکشد هعیرد هسیا سابق روند عیرد قرهلوا

 رصح هکلموک یسابل كل رابرع نوچغدل وا عنام ندرظن رونلوا قالطا هکلموک صوصخ هناوسن عردو

 ۱۳ ردرک ذمو و یدنل وا قالطا هد هن راسابل تسوا یکه جا رف هدعن تونل وا قالطا ک ۱هلغل وا

 هلع یا عراد لجر لاق رول واریبعت ولع 5 هکر وند همدا ولهرز (عرادلا  اهصبقیا اهع رد الع و تئاح لاش

 ةذفا یا ةيعرد لص لاق ردیعج "یعارد روند هنر ن ۶ تویلشنا ه ریز هل رسک تلاد (ةبغردلا)

 "عدنکلا نامرف ناتطاج ورع نم ثراحب (عوردلاوذ)) رد هلیلیوأت هدندح یئینات كنسهلک لصن عردلا ف

 ندفوصو ندهقوح دارم روند وتنال وا ندک و هدننزو هام ر(ذعاردلا)و هدنزو هسنکم (ذعردلا)لردیبقل

 هتنایرب كيرم" هود هعردمو فوصنم الا نوکتالو بوثیه و هتعاّردو هتع ردم سبل لا ردهجارف نالوا

 (عردقلاو هلوا رهاظ بوقیچ یرغوط ههرشط ندنا یرلجوا كراجاغا نالوا هدنسوربکو هدنسهن روا هکروند

  ءراق یثاب هدننزو رجا (عردالا) ةعردلا سبل اذا میشلا عردع لاق ردهتسانعم كیک هعردم هدننزو رهس#

 ۰ Er ناکاذاعردانأضوسرفلاق زند هت ویقو و آن ال وای آ ی ادن یاس و

 عرداو نيج یا عردا سرف لاقت ردنال وا سنجات یساناو سنج یماباب هروک ەر اسو سنجات قلطم هروک هفلوم

 نالسرازب قآ یرب راسو هراق یشاب ردنداضت رم دال وا هکر دنقل ف وکلا هّلادمبعنددمح و ردیمسا كن رد یلسلارعب

 .قآ یزغو و یسکو ک كنوبق هلئیتحف (عردلا) ردرلبوسنم اکا نویعردا ندنوتولع ردشل وا بقلم هلکطا لتق
 لاقت ردقح هلوا قلوا صای یر راسو هایس یسوریک هرو دنناب كحراش + رد هنسانعم قلوا هايس یراقلی وا و

 هدننزو ءارج (ءاعردلا) دوسا اهذخف و ضیا اهرحنو اهردص ناک اذا عبارا بابلا نم اعرد ةاشلا تعرد

 زا ءادوس رحلا و ردصلا ءاضب یا ءامرد ةاش لاق روند هوبق هايس یراقلیواو قا یزغو و یسکوک

 ] رها مطب ثناک اذا ءاعردةلبل لا هلوا ردنا عولطوشرق هحابص یآ هدنآ هکرونل وا قالطا هب هصک لوش ءامرد و
 ضب 7 هک رونل وا قالطا هب هصک وا نیس هدنزو در (عردلاو و هلع کالاد د (عردلا حصا دنع اف

 ] ءدعب بول وا دوسا یرللّوا ردقج هل وا راههک یصنزکس نواو یعند نوا و یځتلانوا رولکهدنرابقع كن دمت
 ہرا ریل هدننز و درمع لفلا عردو نیل ىل ثالث تو. نرو رد هلنبسانم یعیدل وا ضا ۱

 .شفل ضو هدننزو عرز (عردلا) ردهلبقر € اعردلاون ا ی رک هف رخ ردهعرد یدرفم رون دهنسینامرخ نال وا

 ] ىو و اهقنع لبق نم اهضلس اذا ثلاثلا بابلا نم اعرد ةاشلا عرد لاق ردهنسانعم كمزوب ندنفرط ینو یتویق

 هرسکریغ نم لصفلا نم اهضسف اذا هتبقر عرد لا ردهنسانعم قمرآ بودازوا نیزسکلنا تسکش ندنرب
 | هدشز و هرم (هعرد) هضعب لکا اذا لوهحا ىلع عرزلا عرد لاق ردهنسانعم قعالتوا یرار ضعب كکا و

 (یاعب رد) رده رقرب هدنع هدننزو هنیهج (هعدرد ردد وې یراح کا ردرهشر هدشرف ةا چ هدن رغم

 "ضغ یا عرد بشع لا روند هناب هزاتورت هدننزو فتک (عردلا) رده رقر هدنساضق دی ز هدننز و ءاریج

 ةعرد یف مه لاق روندهرب شلخ 1 فزد را و یراراچ ندنفارطا كبوص هدشزو هفغ (ةعردلا )

 4 قلوا هم ارگ دل "لح یکیددهعرد هل رنک كەز ادو ميهايم یاوحنع مه "الکربضت اذا

 كن اققایا و هفصنزواحادا رهشلا عردا لاق ردهنسان هم كمك ییفصت یاو ةعرد ف اوراصاذا م وقلا عردا لاق

 لبق نم هد یف اهک ارش لخدا اذا ہد یف لعنلا عردا لاق ردهنسانعم كمر و هلا ندنفرط یس هک وا ین ےس ویڈ

 رد هنسانعم تیک تلموکنوتاخ عاردا و نسرب دف هتع رداكسلپا لاخدا هنف وج گكنهنسر ی هنسا زر ,افلطم و اقع

 هک هدل وب و ددا عرد سبلاذا لجرلا عردا لاقت : ردهنسانعم كيك هرز و عردلا تسبل اذا ةأرملا تعردا لاق
 (عزدلالو هدننز و نسحم (عردلا) یرسنهنلطیف لخداذا لبللا نالف عردا لاق ردهنسانعم كوك هک رف

 لاقهلوا شلاق هاربا ندقالت وا هلغغل وا یر قالت وا هدنسهروج هکرونل وا قالطا ه وص لوش هدننزو مظعم

 رد هنسانمم كمردیک ك موکه نوناخ هرزهمدآر ؛ ردتلا اللف دعا تف یع رم لا نم هل وحام لک | اذا ع ردم وع ردم ءام

 مدقت اذا لجرلا عّرد لاقت رد هنسانعم كما ۱۵ اذا اهعّرد لاق و عردلا هسبلا اذا هعّرد لاقي
 (ماردنالا) هندیامیا هع رداف*یشنع هتل الوفا ردهنسانعمكلتا ناب و همنخاذا هع رد لاق ردهنسانعم قغو و

 عرش | لا ر دشاتو كورك بودا عورش هشیاربو مدقتا ذأ لجرلا عردنا لاق ردهنسانعم كم هکوا یدو
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 رونل وا قالطا هن الت رص هکر دیعج كن هعماخ (عماوطنا) رون د هشب ورو ك نرم ردعامدننز وبا( ما

 | یا عج وه لاقت روند هزسرخو روند هدروق ندعابس لب رسک ك ناخ مع عابضلا یا عمان دناک | لاق |

 | ردصتی کما یکن الف ارودا وا قالما هن روع یسورهدنن زور وص (عوخ )و هدننزو لقیص( عی نا) مایا
 هکردیدالوا ی مثح هدننز و همام (تعاجخ ول ةرجاف یا عوخو میخ ةآرما لاقبنوهگید ك
 راقب و یب ک یز زام روند هنسوتروا شاب كچوک یراکدنتروا ناوسن هدننز و هذفنق (فعبنلنا) رد م نطبر

 روند کس هتف راص یکه ر هدنسهن روا كغادودتسواو روند هوپ قچاآ یغوط هنکر د نو رب هدنسهتر وا

 هلا هیقوف یا ( ةعتنملا) روندهب هنسن هلوقموپ اس و هه ويم شم اق بونا یک هدنسارا قاریبهدنز و ذفنق (عبنطنا)
 هنعونهدرخلوف ىلع رد هکر کچ عون رب هکر دیفدا رمو هدننز و بدنج (عدنخاژ روند هب وکلدیثید هدننز و هدفنو

 (عذنخا) هسفنق سیسخ یا عدنخ لحر لاق روند هسک اتو سپسخ یلبج هدننزو ذفنق (عدنلناژ روند

 رجاف بیرم یا عناخ لجر لا روند هب هسک مهتم و رجاف (عنامنا) ردیفدا مو هدننز و عدنخ هلا هم لاذ

 لاق ردهنسانعم كما رو هلي وکس كنونو یصق كناخ (عنلنا) رونلوایاللما مدینی هوزوا فا كحراش
 لاق ردهنسانعم كلا فیطل و غالو یدرفال هناع الم هلن ا وسن عنخو رخ اذا ثلاثلا تابلانم اعنخ نالف عن |

 هنم تعلطا لوقت ردهنسانعمءوس هنظمو تهل و نرم هما هب رص (دعنخاز "نهل دارو یا ءاسلا عن ۳

 ناچ لود زو روھ (عونلنا )لاح ناکع یا ةعنك هتل لوقت روید هباکم یلاح و 2 ةبرو ةرق یا ةع ىلع | ٤

 هل وا ریک هرانک بوپاص هفرطرب امد نچ زاروا نیت ام وارکم هدکدلیا فداصت هن رودغم هکروند هراذغو |

 رد هنسانعم عضاوتو لذ ف دارو هدنزو نک (مون لارا رودغلا نع دیګ رداغ یا عونخ وه لاق |

 عنخ موق لا ردعج ندنظفل عناخ هلنیتعض (منللا) لذو هلعضخ اذا ثلاثلا بابلا نم اعونخ هل عنخ لاق |

 (عانخالا) ردهکردمنب لیذهن دعسنا هکر دي ردپهلمبقرب هدننزو همام (هعانخا) نوبب رم نورجاف نوعناخ یا |
 | هتعضخا اذا هل ةجاحلا هتعنخالاق ردهنسانعم كمر دتا ماتلا و ورفسم و عضاوت ه هسکر یدآرب هل رسک ك نەرم ]|

 منم (عنلا) سفلاب هعطق اذا هعنخ لاق ردهنسانعم قلهراب هلا هتلاب یتسهلوقم جاغا (مسنها) تعرضاو

 |عضاوتو لذ (عنخالا) قونمیا مت لج لاق روندهبءود كکرا شلوالولذو م اربویشاوب هلغلناللوق هدننز |
 | كلم هل ادنع الان نا ثیدلا هنمو کید ںی و ليلذكب ردلعفا فرصتمندعونخ نال وا هبات 6

 ضوغبمو روهقمو ليلذ تياغب هللادنع نعي یتخا و ءابلاب محاو منا یور و اهرهقاو اهلذا یا المال
 هقیقخاف ارز ردکعد هاشنهاشو نیطالسلا ناطلسو و هنل وا هیعست هسکرب هلکنوب هکر دیعما كالمالا كام نالوا |

 عفنخوه لاق روند همدا قجا هدنز و ذفنق (یفنلا) ردهاطلس منع و هناش نع یراب ترضح كوالا كم |

 دض را ناب لو هنیمانعن یدا لر روو هی رب .جاغروبو کو كنهرد هدننز و عون (عولنا) قجایا |

 وشرق هن ر یرب هده داپ ب (عئا )وکار وند هغاط قآیغاریط یشاط وهلوا ۳ یراکدیدثمر هکر وند |

 هب هبعش یکیا هدا اا یدا و هلیس هين هش (ناعتاخا) ردیدآعضومرپ هدنز و یر کس (یعوخ) ردرلغاط کی[

 هغلناریح هدننزو بارغ (عاولنا) رول وا عفدنمو لئاس و سیو هقتع یرب هکرونل وا قالطا |

 ریخت راضعب و رحم راضعب نع ردهمادلرخ ندز کک یکریعت هکر د هنسانعم رب دوخاب رد هنسانعم ر کروند |

 هدنن ز وهمام (ةعاوملناإ) رول واندداومنابغل وا قیقصس ردفع۸ندر 2 امهدحا | رهاظ هل را تد : هلناونع |

 صقن ادا هنم عّوخ لا ردهنسانعم لقتلسک | (ییوهلا) هنسانعم هما روند هاب ولتج وزا ناقیح ندا

 رده واو هه" اذا ENT انالف عوخ لاق ردهنسانعم كلیا بات یو تسس ینییدوجو هلغمروا یهسکر و |
 ترم سن ردهنسانعم كلا دابرب بوق یتیراسق كنهرد یوص لیسو |

 لاق رد هنمانعم تام وکروت قلب مب ندغاهدن زو لعفت (عوضلا رز هاضف اذا هند عّوخ لاش ردهنسانعم كم دوا 1

Êلیتلسک او ردهتدادغب تغلو و ًابقت اذا لجرلا عّوخت لاقب ردهنسانعم قعصوق هلاکت و مت اذا لجرا عو  
 تاک ثاک ر ا هلدمو یرصق كفلاو یصف كناهو كناخ يش هصقت اذا "یثلا عوض لاقت ردهتسانعم |

 ردشلوا ی ینکم با یفهیلنا وا یا فازا نون روند هندکع هک رود هد دونم نددوق یش و |

 چک لادلا لصف و رول وا ردصمعثد و رو دهر قشم و یغاربط هلن وکسكن هثلثمیا و ینه تلاد ( (مندلا زر مچ لادلا لصف |
 هجوق هدننزو رفعج (مثردلا) ادیدش هئطو اذا ثلاثلا بابلانم امتد هعئد لاقب هنسانعم كفكچ بوصاب کی
 هنش وکه دیکر یرب ردهن وک یکیاوب ردندنفلع زوک و ا هکر ديما هلغ عونرب هدننزو عقرب (عجردلا) روند هءود |

(vr) نه 



 سگ هد =

 | تنانجرکاو 7 وا نماض هس ردنا ر ودص تیانج ندنا رک مدلی علخ ندنون ینالف قج هل وا وان نکل وادنهاش
 قالطاع ولح ومیلخ هن لغ وال وا هدن رانی یدنآردا اد ود مدلیا هب رت یعس#ن ندن 1 ملا بلط و یوعد هسرونل وا ۱

 | تعاجج ثلذک یدیا راردبا قالطا ءاعلخ هتعاج نداناب یتتعالخ كنلغ وا هرزواروک ذم هجوو یدارونلو

 ۱  ءاعلخ هددتعاج لوا و عیلخ هدهمدآ لوا دیوار هدعب بودنادهاعت هدننعک یت ر صن وتناعا كمدار

 هرصختب دایی و خانك ناھاي دعب ن مو روند عیلخ وعلاخ هد هنبحاص ردعلخ یلعف داف ید رید

 هب هک رطاشو هنسانعم دایص روند + ی وآ عیلخ و راردا هب انک دەلا را ذعلا عیلخ هک هتن رایدلیا قالطا عیلخ

 هنسانعم بئذ رونلوا قالطا هدروف و رونل وا قالطا ه قابای لوغو 4 وداح و ردهعیلخ تنم رونل واقالطا

 یکسا و روند همدآ یحان وا راق هلبا ن نهرو زوفال ناک اذا عیلخ حدق لاقب زوند هنقوا راق نایلوا زیافو

 | ند راع یب یاسورو ردبل اش مات اصف ¿ن نی نیسح هل ادبع واو قلخیا عیلخ بو لاق روند اج

 | نیا علخ لاقت رد هن انعم قلوا عیلخ هرزوا ح ورشم هجو نالغوا هدننزو همارک (ةعالطنا) ردیعسا
eادوخا ینیرالغوا هرزوا روک ذم هجو هدننزو ءامرک (ءاعاینا)ل ایلخ ناکاذا سماملنا بابلان  

 اون اذا ءاعلخ موق لاق روند هتعاج ندا علخ ندنرهدهع یدک یراقدل وا دهاعتم هناتسا و ترصن
 | 6 عیلخ)یدبا رزل وادایقناو تعاط “هدادندرک هدحا و درف هکردنطب ر ند هعصعص نن مماعون ءاعلخو ةعاللنا

 روند هلالترص هدننز و لجرفس (ملعلمنا) ردپعما یدج كن دلاو "یرقم مان رفعج نب دمع نم "يلع هدننز و رب ز

 | ردقج هلوایراکهید هلپراچو هغلاچ ردنا تباصا هناسنا هکروند هبهض راع رب هیبش هطاف هدننز و باغ (عالمنا#

 ۱ | هیلع و ءاح لاق ردیکلموک ی ود د ر ود دول (علیلنا) لبخ هبش یا عالخ هب لاق

 ۱ | 7 و| لوس هبلق بیس الب یک یسغتوط "نج یناهک ان هکرونید هنتلاح وقروق لوشو مک الب صیق یا علیخ ۱
 | یناهک ان یک هفقوط یر, دو هدنزو رهوج (یلومنا) یک بثذ روند هدروقو ردیدآ عضوم رب علیخ و

 لوشو "سم هاکداوفلا یزتسب عزفلا وه و علوخ و علیخ ینذخا لوقت روند هنتلاح فوخ نالوا ضراع ه ورد
 یتعی ادا رمت دودج ماقم یا علوخ وه لاق هلوا بلاغ ام اد هلغلوا یلابقا و تخ هدراش هکر وند ه یراق

 | لاقت روند همدآ زفع و قجا و ةيانطا ربثک یا علوخ مالغ لاق روند هنالغ وا هانطاریثک و  هبحاص بلغب

 لوغو هدروق ندعابس و قذاح یا علوخ لیلد لاق روند هزوغالوق رهامو داتساو قجا یا علوخ لجر
 | تعلخا لا ردهنسانعم قفلفاربپ اما هشيم یوا یک نالیفم هل رسک كننهزمه (عالخالا) روند 4 یابی

 |علاخو با هيف راص اذا لبنسلا علخا لاقي رد هنسانعم كلک ه هناد یس هلبنس كنیک او تقرووا اذا ةاضعلا

 | هل رسكك ناخ( ة علنا ةاضعلا نم علامنا اودجو اذا موقلا علخا لاقب ردهنسانعم لو یجحاخا هشيم یراکدند

 هد وسک یغیدراقیچ بو وص ندنسهقرا هسکرب لصالا ف رونل وا قالطا هبهوسک نانلوا سابلا همدا رب

 علخام یهو ةعلانا ها ہک لات یدنل وا قالطا 4ءوسک نانل وا سابلا ج نعصتم یربفوتو تبح ه دعب یدبا روند

 عيل هدنن زو مظعم (ملحا) نداراج هدهلعض هدنو رونلوا قالطا زن ازت وز رک كلام هعلخ و ناسنالایبع

 ۱ عام میکنم یا نیل علخم لج ر لا رونل وا قالطا نیتیلالا علخم همدآ قربآ یسیناچ ردلوعفم مسا ندینآ
 | لاق روند همدآ نویز و فیعض و ك واس مادنا تسسو روند هتي شالوا یراح یناح ز عیلخت هرزوا یتآ هجو

 ۱ e هیبش هتسفگ وط "نج دوخای هغلنغیاب هدن آ هکر وند همدآ لوشو وخر فیعض یا علم لجر
 یشع لاق روند هنسع رو كنهسک قرا یراقانیق «عیلختلا » "سموا ةتبه هبش هب ناک اذا علم لجر لا رولوا

 9 سم هدننمط و ض ورع كطیسب رح هدنحالطصا ض ورع لها میلخت و نیّیلالا علا یشم وهو عیلتا

 O HRS ةلکْلیا ناکساردمال هکر شک وک و فذح یتنک اس لدن و نعي عطق ی ورح

 | نا وعنم ىلا لقنیف اعيجج هبمضو طیسبلا ضورع ى لعفتسم عطق وهو يللا هيف ىرج اذا علم تيب لاق

 ا ن اجا كع لا نیش هدننرطو نس وارا ك لجن تن نالا وزچ عیلخت هکر د حراش

 ۱۸ ماب دنا غهشا اتات زوو توست ردنشطا شیودشتو مصق فلّوم سب رونل وا لقن هنوزج

 E لاق ردهنسانعم قلوا نوکشود هغلشابع هدنزو لعفت ( (ملها» : ةقبش یا ةعلتحم ةأرما لاق روند

 | یشلایف علح لاقت رد هتسانعم كم روب زمسادنا و زسادا یک رابوق ندنرب و كما اذا بالا نالف

 | یک قسغآ نالترص هلناصق ( ناعما) و هدننز و دوعف (ع و« ا و هدننزو مم یمن او تنکمت اذا

 اجمع هب ناك یشم اذا ثلاثلا بابلانم اناعج و اموج و اعخ عبضلا عج لاقب ردهنسانعم كروب لرهریدکی

 -( عاا)



 تن رس

 .(عنمنا)و هدنز ور زار کم( عما ؛ا) ردندلاح ر *یماس "یاسا هد و هدنسم (هنضخع)مطدخ | مبل مشوضخا

 نده رکس روناج یرلکدبد سراب هد دشت كنبعو یھ ك ناخ ( "ملا ر رد دآ رش رپ دوخاب توار هدننزو ده ده

 رهشا اذا هقلحنم تاص اذا یناثلا بابلا نم ًاعخ دهفلا مخ لاق ردهنسانعم كافلسس ندنزافوب نک رول وص یا

 | لاق ردهنسانعم كعشود هرب بو ود شاب ندهض رام ی ؟یتکرحا رفص اب ندقلجا هدننز و عفن (عفلنا ءودع یف

 هلابهعفخ لاش ردهتنانفم قمر وا هلو هرفو عوجد م طقسف هب رد اذا ثلاثلا بابلا نم اعفخ لج را عقخ
 عفخ لاق رداهنسانعم قفلاص هن وا یر یسهلوقم تو و هدر ولیصآ دل اصف ناعفخ و عفخ و هب هن رض اذا

 ردهنسانعم قلوا كوپلسو قلاص یررب قانیواو لا هدند و لار اذا ان اعفخ و اعفخ قلعلا بوثلا وا رتسلا

 0 لوععلا ءان ىلع لجرلا عفخ لا ند ونشا قمن اب یرغب نذقلجا كمدآر و زسا اذا هلصفم عفخ لا

 | رشوش (مفولنارل نونج یا ع وفحم وه لاش ردهنسانعم نونحم (عونشا) عوطا نم هدنک تقرخا ادا | |

 | تلاح بیرق هغلنغیاب یک یتقصاب وق وا هکر وند همدآ ۲ شوک یحا لبس هک و شرون و نرس

 لاج هرب هسک رب قلا هلبسسک كن هزه (عاقخالا) سعانلاک بیثک مبا و یا عفوخ لجر لاقت رول وا
 تولصا دوخاب قفلاصلرو" ندقلحا هدننزو لاعفنا 7 هع اذا عوجلا هعفخا لاق زدن ]

 ردهنسانعم قعوق ندنرب جاقاو توو اوج تفرتما وا تنش ادا دک تا لاق رد هنسنعم تاک پس

 تقشنا اذا هر لا تعفضنا لاقت ردهنسانعم قمالتچ رکج قآ هلدییس هضراعرب و تعلقنا اذا ةللا ت عفا لاق |

 كع نکل رد هنسانعم عز قمراقخ تووص قو وف باوا E كمال و یعف كنا (مللنا)

 هعرن اذا ثلاثلا بابلا نم اعلخ هلعن و هنو علخ لا رد ربتعم یاو لول تیمش كعلخ و روف هدنم وهفم |

 هدنتیسانم موح ص یلوقنا و یجّرم بولوا موسم جد یت رابع هدناق و هدنشع هلعن و هدن را هنس حاعص هدارو

 یسهمات تبسانم هلاثم هلغلوا یس هلوقم رالو نالبروک هن وی دارم نددن اق هداروا هکیدلاق ردشلطنا هابتشا

 شلرواق هژیغاب یدنک لوق ىلع هنشوا کوس تا شمن وق هایم تونل وا ج هلحاوح علخو ردنایامن یفیدلوا |

 عولخحم ردشق وا قالطا ینبم هنغیدلوب وص یکیک هلوا عوضوم هفرظ یسهل وقم نايم هکر وند هب هم ردصت |

 هثلاهاب ءاعو ف "یوشلا ددقلا وا دلج نم ءاع و ىف لباوتلاب خ وبطلا ملا وه و علنا اودو ر لاق ردهتسانعم ق

 ردهنسانعم كموب کوچ E افس هل راص اذا لبنسلا علخ لاق ردهنسانعم قمنلقماف ىشاب كنيکاعلخو|

 اذا هنبا علخ لاقب رد هنسانعم كا ابا میلخ بودا یر ندنلغوا هک , علخو هنز ربک اذا یبصلا علخ لا

 تقروا اذا ةاضعلا تعلخ لاق ردهنسانعم قفلقاریپ یراجاغا هشيم لوی یک نالیفمو رک ذپس 6 اعیلخ هلعج ق

 كلنا: هلازا ندنحاکن ییعد قالط هدنلیاسم لدن ند ریغاب نه دنک زنا وز جوز هلرعص كناخ ( علما )ا

 هلعافم (ةعلاخل ) اهربغ نموا اهنم لدب اهقلط اذا اعلخ هتج وز علخ لاق ردهنسانعم بوثلا علخ ردهنسانعم |

 اعلاح و هتعلاخو اهعلاخ لاق ردهنسانعم كعثدیا علخ هجوزو جوز هدننزو لعافت ( علاصلا و هدننزو

 هدهنایم علاخح و ردفلتح یسلوا قالط دوخای حف یعفاشلا دنع نکل یدلیا رببعت هلا قالط هجرک فوم |

 لاعتفا (عالتخالا» مهنب فلطا اوضقن اذا موقلا ما ات لاقب ردهنتسانعم قعثزو یدنآ و دهع نالوا دقعنم |

 ةنالف تعلتخا لاق ردهنسانعم قلوا ۳ بور و لد یربغ دوخاب شڪ یتیرهم نوناخ هدنزو|

 هلا اودا انا وات لاش ردلمتسم هنسانعم قلآ لام اربج كمدآ رو اعلاخ تناک اذااهجوز نم
 قالطا هنیرپ ره ندنیعلام (ملاطنا) لدس ةقرفلا یا ةعللنا امنیت تعق و لاق ردعسا هدننزو هفرغ علنا |

 جلو ردشل وا هدنیکح صوصح فصو هلکلیا شن ندنفرط هجوز یژک | ردهجوز هلا جوز هکروئلوا
 هامرخ هزات شل وا یر رهو چت یا علاخ مسپلاق » ردشلبا ملخ یغلماخ کرونل واقالطا هنر وفاه رخ شلو |

 ندرب هلغلوا نهوو فعض هدنرریکس هکر ونلوا قالطا هنود لوشو تبسنم یا علاخ ب بطر لاش روند
 بولی رق هلغم روق ندجاغاو روثلا ىلع رده ال ناک اذا علاخ ربعب لا هیلوا ردنقم هغم لا بواری ها

 علاخو هلوا زکود الصا یرلقاریپ هکروند هني راجاغا هشيم یربا یک نالیفمو روند هغادب هلاد نالیکو د هرب
 هبلغ بولو فصو مدقم ردیعما كنا علاخو ردتلع هکروند هغلوا قفرو بولیرو یریکس درآ كنءود ]
 ريما (عیلمنا ) علانا هباصا اذا لوعفلاءان ىلع ريعبلا علخ لاق ی هجری ردشل وا مسا دزاعتسا | ۱

 یصام و “قام هم ردن و ثیبخ یلغوا یک هدنللهاح نامز ردکعد شف شف وا علخ (عولخما) و هدننزوآ

 زکه لج سانلا E ىلع هدچ يسوم یردب هدقدل وا زعا دایقناو تعاطو دف ینمالکو دن الصا بول وا



 ۱ یر ی یلاعت هلوف هنمو
 ۱ بونشآ یر قوچ e و ورا تند اذا سعّلا تعشخ لاق ردن رابع ندنساج بونا

 | هکر د هنسانعم كمر وکوت غلب و هل لا بهذ اذا مانسلا عشخ لاقن ردلتسم هنسانعم قالقى هجرادقمر نامه |
 | ان قل ادا ارج یا یھ تمن هردبم یشارج عشخ لاقب رولوا مزال انعموپ و رونلواربعت قمرخآ هدیکرت 7

GBD۱ بولی راب یراق هلک لا تافو یسهدلاو هدنل ولح یتدالو تق و هکروند هغج وچ لوش هاب رسک ك ناخ  
 هنعرقب نالوا باوص رداطخ یرلهخح هما نطب هنع قزلب "یبصلا هداروب هکربد راش * هلواشغ وا جارخا

 روند هب هعطقرپ ند هظظیلغ ضرا هدننزو هفرخ (فعشلنا) ردعقا و هم روب هدناهما عیج هک تن ردقلوا هلترابع |

 ردهنسانعم للذ و عرضت هدننز و لعفت (منهنا) هدننزو درص ردعشخ یهج روند 4 هب هم عصي قشباب هرو

 ثلد مموج هلفلکت و دیلقت دننزو جرحدنم (عرضختلا و هدنزو طالع (عراضللا ) عرضت اذا هل عشت لا

 ادن زود وعق ( عوضلنا ) مسلم لیخ یا عرضختم و ع راضخ لجر لاقب روند هلیخت نالوا هدنس هیعاد |

 | نماطت اذا ثلاثلا بابلا نم اعوضخ لجرلا عضخ لاقي رد هنسانعم قلق ورفرم»و عضاوت بوزسوک قلتسا
 | معخف هتعضخ لوقت رول وا یدعتم هنسانعم قلوا داقنمو نک اسو ردهنسانعم میسر یو تام

 ا تعالم ردنرابع ندنفیلکت زو هکر د هنسانعم قمضاج هروق ین عر هغل راکدب یدسک را و ن کی نت

 ۱ كما لیم ه ورغ بک وک و هامد اذا ةءوسلا ىلاانالف عنعخ لا رد ییبم هنس ەس الم قفل وا ضرع هاتهادمو

 | كب ردلیعتسم هن انعم كلا ذهج و دج هدكع : رو هودو بورغلل لام اذا ملا عضخ لا ر دایعتسم هتسانعم

 | تدج اذا لبالا تعضح لا ردیبم هر یون یراق از یا تک | یر وطن ینیرن وب .هدقدلشاب هکع رو

 | (عاضتخالاو عضخا هلعح اذا اریکلا هعضخ لاق رو هتک یلنوب نوکشود یاب كالربپ و اهربس یف

 | ردشلیارا Sas عضتخا لاق ردهنسانعم قلق ورف رسو عضاوت ی دوب هدننزو لاعتفا
 | ماذا نالف عضتخا لاقب رول وا یکردبا لوزن ندرپهیکتا هکایوکر دلهعتسم هنسانعم كتک بوش واض هات پیر
 | لا عضتخا لاش ردلیتسم دنسانعم قلوا یلوتسم ندنسهسک | نوجا قعثآ بورکو چ یبهقان روغب و اعل رس

 | لجر لاق روند همدا برمشمیکاخ ولت وح نالوا عضاوتم هسکره هدننز و هزم (فعضلنا) اهناس اذا ةقانلا

 | ةاونلانم تنبن اذا ةعضخ ةا لاقب رول وا قالطا هنجاغآ امرخ شعشتب ندکدرکچ ودحا لکل عضخ یا ةعضخ
 | ناک ادا ةعضخ لجر لاق ردندب دعتمو روند همدا ندا لیلذت و رهف یتنارفا اعادو زالق هةن دمال ران و

 ۱ | یراروک ویو د ورک رد عصخ یعجب روند همدآ فصتم هلعضا و هدنزو روبص (عوضلنا) هنارقا رهش |

 | تاکرا هدننزو هنیفس (ةعیضلن)اهمصاوخ تناص اذا عوضخ ةأما لاق روند هنوتاخ نالوارونلسس بوتوا |

۱ 

۱ 
۱ 

| 

 -ا
 | هە هاخكنن راقكنآ لوق یلعروند اد نلیدیشبا یک یسس مولوط ندنس ه اخییعی ندننرق نکرد رپ بوشوق تا

 ۱ 8 هعیضخ و رارد ناتعیضخ هنسسکیا ردا روهظ نسا سسلوا هکر د زکحما فّوحم هعطق یکيا هدنرب لصتم

 ۱ هدنساننالنچ هدننز و هردبح (هعضیطا) هنوص یا لتسلا هعیصح تععلوقت رول واقالطا هنسب دلعاح كن وص

 هزو و ترطا یف تاوصالا فالتخا یا ةعضشا دچا لاق روبد هداب رف و اغوغو وغ قشراق ندا روهظ

 لذ(عضخالا) دمام هکرعم رود ههاگنح و نوجا یکیدکوج بونا هب هد رپ هنسانعم رابغ رول وا قالطا

 eez عضخاو رد ءاعصخ یینوم "لذلاب ضار یاعضخا لجر لا روند همدا دوجوی یضار 4 راقح و

 | كنهزمه «عاضخ الا هقلخ نماطت هقنع ق ناک اذاعضخالجر لاق رون د همدآ نالوا كلنوکشود یرضوط هب یغاشا

 عضخا هدارو عضخا هلعح اذا ركلا لإ هعصحا لاق رد هنس انعم كلتا ىلنويب نىكو ثلل رب ییدسکرب هل رس

 هل رازاب یکوص هکر د هنسانعم كلا: یدرقال ریشم وب هلن اوسذ عاضخاو ردزاح هلبس هفالع قالطا و دقت

 عضحم نا یم + مال سلا هيلع هلا X تيدا هنم و حراشلا لا ۳ هم الک نول اذا لج را عضخا لار و

 عالم ا دو هدننزو هلعافم (ةعضاخحما ) هنم اهعمط ام لوقلا ف اهل نللب یا هک ها راریغل لجرا

 رد هنسانعم كع“ ک رک هکت و هراب ہرا یتا e ) عضخا نعم ل عضاخ لاق رد هنسانعم كلی وس یدرفال |

 لاق ددوام یل ورف صد و عضاوت یدو هدننز و تباشیشعا (عاضضخالا) دعطق اذا ملا عضخ لاقب

 (عضوضخا )



 كنا اذا "یشلا عرخ لاقي ردهنسانعم قاریق و فعض اذا عبارلا بابلانم اعرخ لجرلا عرخ لاقت ردهنسانعم

 امرک بهذ اذا ملل تعرخ لاق ردهنسانعم كلز ود بودنک یراهچم وا نال وا هدن رب د قاد كنخاغا امرخ و

 كشوکو هلویلس یرار قاش واو لا هدند هلی دلراخ (عرلناو و (عورلنا) و هدننزو همارک (فعا را

 ج رسا و نال اذا سماملنا بابلانم امرخو اعورخو ةعارخ هلصفم عرخ و لجرلا عرخ لا ردهنسانعم قمل وا

 عاش مان سبع نب ورع عرخو روند همدآ نوز و فیعض هدننزوربما (میرطنالو هدننزو فتک ((عرطنا)
 ۱ عارخ و لدتمیا عبرخ رفشم ربع لاق روند هنغاد ود هودقفراص غیرخ و رددج كن هطیعنت فوغ هکر دبقل

 | عیرخ ةأ ما لاق روند هتروع ېس ورو عارخ ه ناک اذا عیرخ قان لاق روث د هن هقان شما غوا هتلع یراکدید

 نالیم هفرط یکیا ېک لامن هزات هلغلوا زانو م ر تیاغب یعادناو نت هکر وند 4 ه وبح و هل وتاخ لوش و ةرجاف یا
 انيل نشل تناكاذا ةعيرخ و عيرخ ةأرما لا هلباه روند ځد هعیرخ رول وا رولیکو بولیریقو هلوا ردا

 ارل وا عر هکر ديما تاب عونرب هدننزو مهرد (عورلا) ردهنسانعم هعا رخ یدو هدننزو زوبص (عوربا) :

 یعر یشاومو راراقاب یک نغوریش بوراقیج یتغاب رایاتسر هد راتکلم هرمشط ردنابنیراکدید كچ رک هنک هدیکرت
 رویصا هکر دیعما رفصع هدننزو تیکس (عیّرطنا) ردندناع و رزم یکم سمو و رول وا اله بوشیش ینرق هسلیا

 | هنتلع نونجص وصخ هب هقان هدننزو باغ (عارطنا)ل ردیمخم كر وپصا هکردیعما طرق لوق یلعردنابن یرلکدد
 ۱ نەدا مایف و تکرح ندر یکیدکو چ بول وا حطقنم ندلمگ و لعلب هکر دتلعرب صوصخ ه هقان كلذکر وند |

 | همدآنولتمو فلت قالخا هدننز و مظعم (عرخا) رددآ ه رقرپ هدنساضف دنق رم" هلبعح كناخ (نوعرخ رول وا |

 ردذوخأم ندنسانعم قش و و رد هل رامتعا دارفاو عاوناقالخا هداروب قالخ الا فلتخم ایا عن لجر لاقت روند

 هنسانعم كلتا ادب واشنا هنن رب لثمالب و قبسالبو هّعشاذ| هعرخا لاق رد هنسانعم قمراپ هدننز و لاعتفا ( عابخالا)

 شورای لام هکردلمتسم هتسانعم كليا ذخا ندنلام بودن تنایخ همدآرب و أدت او هاشنا اذاهعزتخا لاق رل يص تسع ۱

 كن هسکرب و هکلهتسا اذا هلام عرتخا لاق رد هنسانعم لالهتسا و هلام نم ذخا و هناخ اذا ًانالف عرنخا لا رولوا ۱ |

 | اه رهت اذا ةبادلا عنخا لاق ردهنسانعم كلتا در ورکه دعب بوت وط ههر ځم نوجا هسکر خآر تدمو یتیراوط |

 | فیعض هکر و علخا اذا لج رلا عرخنا لاقب رد هنسانعم قمن و وص هدننز و لاعفنا ( عارخن الا اه در م امالا هریغل |

 | قلوا هزر هزر بولی رای هنسنرب و فعضو مسکنا اذا لج رلا عرخنا لا رد هنسانعمقلوا دوجولا رسکنمو نو ز و

 | بولیزوب نکیا هرجا یعازوق هدننابنزونههدننز وذفتق (عفرظنا  تئتفتو تقشنااذا هانقلا تع رخت | لاق رد هنساتعم | ۳

 عفرخ روند دغوع شفلج الح و روند هش ی راکدلبا ذاا واق كىا عا ةا اخ اوبو روند هغ وم شمل وادساف |

 هعطق اذا ثلاثلا بابلانم اعزخ"یشلا عزخ لا رد هنسانعم كعك هدننز و عزن (عزلنا) هدننزو جربز روند ځد |

 فلخحم اذا هبعص نع نالف عزخ لاق ردبا عطق ندرلنا یپسفن هکر د هنسانعم كلبا فتش ندناصصا و ءاتفر مدار و ۱

 ۱ ندنقفر و مدم مدآرب یدو هدننزو لعفت (عزهلا) هعطق اذا هع رخ لاق رد هنسانسانع كمك د و (میزما) ۱

 ۱ عزت لاق رد هنسانعم كەك و راب هراب ینهنسنرب و فل اذا هاا نع نالف عر لاق رد هنسانعم كما فلت |
 اذا "یشلا موقلا عر لاقن رد هنسانعم كعشوب بوسک هراب هراب هدنرانب یی هنسنرب و هعطتقا اذا روزطانم لا

 ةءاطقىا ملا نم ةعازخ تقذام لوقت روند هب هچراب شلیسک ندهنسن رب هدننز و هما (ةعا زنا اعطق هوا |

 هدن رقدلوا شتنمهدالب فا رطا یمهلسق دزا ردیعما هلق ر بعشنم ندنسهلبقدزا هعازخ و هنم عطتقت ةعطقیه و

| 
 أ

 هد و ءاح لاق روند هنس هچراب تا هل رسک كناخ ( ةعزلنا و هیلجر یدحا نم علظ یا ةعزخ هب لاق روند ق

 ( عازخنالا  هنسانعم توم رونلوا قالطا همول وا هدننز و باغ ( عازنا ) هنم ةعطق یا ملا نم ةعزخ |
 ندقلناوتات و فعضای ندکلریپ كنه كرب و عطقنا اذا "یشلا عزخنا لاق رد هنسمانعم للسک هدننزو لاصفنا

 ین هلی وکسس كنيس و كناخ (عسلنا) افعضو اربک ینحا اذا هنتم عزا لاق ر دلمعتسم هنسانعم كلوب یلپ

 (هعیسلنا) هنع ىت اذا ثلاثلا بابلا نم اعسخ لوعفملا ءان ىلع اذك هنع عسخ لاقي ردهنسانعم كا هلازا و |

 مهسخا یا مهتعساخ و موقلا ةعیسخ وه لاق روند هب هسک یندو سیسخ تیاغب (فعسالنا) و هدننزو هثیفس |

 ردترارع ندکلنا تعارض و عضاوت بوز وک قلقچلا کرد هنسانعم عوضخ هدننزو دوعق (عوشلنا) |



 سگ هد زی

 | نامدخا ام و درولا نم ةبعش وهو نجس قر وه و نیعدخالا ىلع جحا لام روند نامدخا ولفرط

 وا عطف اذا عودح لجر لا روند دمدآ شلسک یروکذمقرف یراکدید عدخا (عودخا

 | لیلق یسامن و وشن كناتابن و رامنا و راجشا هکرونل وا قالطا ه هنس لوش هلتیسانموم ردشوم ٌةغلابم هدننزو همالع

 ۱ جالت هشدح وبشا لکن وب فلؤم» عیرلاو ءاکزلا ةلبلق یاةعادخ نونس لاق ردهنس نایلوا یتکررب دارم هکهلوا
 | اهعادخ تالذف عبرلا "لقن و راطمالا اهیف رکتیا ةياهنلا ىف لاق هک هعادخ نونس ةعاسلا لبق ن وكت رد شالا

داللا)) فج اذا قيرلا عدخ نم رطلا ةليلقلا هعا دنا لیق و فلخت مت رطلاب بصلنا یف ےھعمطت اهنال
 | لوش(ةع

 | یک یسهطوا قتلوقو نیبام نالوا هرچا هطواو وا رب و هلوا هرچا وبق لوس هکرونل وا قالطا ه وبق كچ وک
 هدنزو كح (عدخلا )لو هدنن زورینم (عدخلا) تيبلا فوج فتيبلاوهو ةعدامنا ف هعضو لاق روید ه هط وا

 عدخلا ىف “ىلا ًأبخ لاقب ردندنرانعم ءافخا و اسما ردلماش هرالیکو  هنسهطوا هنیزخ هکردهنسانعم هنا زن |
 ۱ هقن والدا همدخا 1 ردهنسانعم قالعاب مکحهرخآ "یش یلیشرب هلیرسک كنهزمه (عادخالا) ةنا زطنایا عدخما و

 ۱ میظعم (عدحا) ةعداخلا ىلع هلج اذا هعدخا لا ردهنسانعكمردت | هعدخ هب هسکر خارب یهسکر و "یشلا یا

 ۱ دعب نمهکهلوارمصدتم و هاک او فراع هراش رط لوا هلغما غوا هراهعدخ ورکمتاعفدلاب هکر وند همدآلوشهدننز و ۱

 | ذوفن هنسب رجا كن هب رض (عیدخصلا زا را مم عدخدق ب رحم یا عدم لجر لا رول وا جوک یسلروتک ههراب ود

 | كيحالو ذفن الابرض هب رضاذا فیسلابهعدخ لاق رد هنسانعم قمر وا هح راج تل آهلیهج و كمال عطق یتساضعاو
 | یرااذالجر لا عدا لا ردهنسانعم كمرتسوکینتروص شعادلآ هسک شمامنادلآ هدشزو لعافت (یدالا)
 ۱ یاعت هلوف و هعدخ نعم هعداح لاق ردهنسانعم قمادلا هدننز و هلعافم (قع داخحما) هب سیل و عودح ها ۱

 ۱ هد هم رک تیاوبشا نعي سفللا نام رغ راهظا دا رلاف ةيالا چ مهسفنا لا نوعدخام و اونمآ نذلاو هللا نوع دال ۱

 | كللا راهظا ناما اتروص و راعضا هدنرلریع یرفک كنيقفانم ارب ز ردهلیهج و هيلشمت ةيعب هراعتسسا هعداخح |
 | یادخ هنیعب یراهعداخ هنینموم و یدنل وا هراعتسا یظفل هعداخم هلغغل وا هببشت هنس هلماعم نیعداخ یر هلماعم
 | هرخالاب زادوا ررنط كن رلعادخ دا رع ندنسلووا روصح هن راسفن یدنک كن را هع دخ و رد هعداخ هلاعتم
 ا هکزول وا هلیش رط لثلاب هلماعم هسرونلوا رامتعا نوجا: تکراشم هعداخ رک او ردیسلوا ا هرایدنک
 | هدنقح رلیدنک د ندوب و یهلا فرط هکدلیا مایق هماکحا یکم ایص و ةولص هلیتن ار مالسا و ناما انروص

 | یدلیا تعارف هلیناونعنوعدخام و لغلق ر ومو یدبارونل وا ارجا یماکحا نیلم یک انغ صح و ءامد تعصع ۱

 ۱ كليا لر هع دام ویدا نوعدتګ یلص |یعب ردییبم هنسهدا را نوع دتخ هکه ل رسک ك نهد دشملا د وی كناخ و كناب ۱

 ۱ دعنم یا هعادخ هنم قام وقتا رد دا عنم هدنزو باش (عاذلنا) هکرتذا دعداخ لاق ردلهعتسم هنسانعم ۱

 | ردهنسانعم قعادلآ دصق نع هدننزو لعفت ( عدل ةلبلا یا عادلناپ هب رفظ لاق ردهنسانعم هلیحو
 | رک ر دهنسانعم قی هیق هلی وکس كنم لاذو یصف كناخ (عذلنا) عادلا فلکت اذا نالف هل عدضت لا

 ۱ بابلانماعذخ هيف ةبالص الام و ملا عذخ لاق نوس وا هنسن زمشالص یک رابخو قابق رک و نوسل وا تا ۱
 | ردیسا ماعلط ولردرر صوصخ هنسیلاها ماش هدننزو هنیفس (ةعیذطنا) عضاومین هعطقو هززح اذا ثلاثلا
 | بیع هدننز و لقیص (عذیلنا) هنسسانعم نیکس روند هغاچ هدننزو هسنکم (ةعذخلا) راردبا بیترت هللا دیک |

 ۱ قرهلوا یتبم هرزوا ح۶ یرارخآو هدنرلنز و بنع (عذمعذخ) بیع یا عذیخ هیفام لاق ردهنسانعم هصیقن و
 | هدننزو مظعم (عذحا) نیقّرفتم یا عذم عذخ اوبهذ لاش ردلهعتس هنسانعم ناشب 7 و هدنک | ر رام رات

 ۱ شفلوا عطقد وخاب شنا لک | "باود یتسی زاقوب هکر ول وا فص وهرصلوش و ءاوشیااعذحتلک | لوقت روند ه ابک
  هرابهراپ (عینها) هفا رطا عطقام وه وا هالعا عطق وا لک | اذا عذحم رجش لاقت هلوا شغل وا عطق ینارطادوخاب

 | قمر واق هلیهج و كماللا عطق و ذوفن هب هب ضدوخاب كمك هلیهج وقمامربآ ندندب ییاضعا لوق ىلع كمسک
 | هعب وز (فعشرفنا) كيحم الو ذفنال ابمض هبرضوا ةناباريغ نموا هعطق اذا فیسلاپ هعذخ لاقب ردهنسانعم
 | قمراپ هدننزو عرف ( عرلنا ل ردعشارخ یفیص عججو ردعشرخ یعجج روند نسلق غاط یخ یک ها زو
 صوصخ هنغالوق كنعسق نويق هلنیتصف (عرفنا) همش اذا ثلاثلا بابلانم امرخ "یشلا عرخ لاقب ردهنسانعم

 هن رزوا كغالوق یه دهن روا ارد منل د چ وا هلک د بوسکهرابرشیکیاهنفلن وزوا یتغالوقرههکرونبدهناشن هنوکر

 | لاقب رول وا هدن راضمب هکر وند هکلکشوک و هکلکو یلسنالواهدن رارب قان وا ولا هدندبعرخ ورولاقبونلاص یرغوط

 | قلوا نو زو فیعضو شهد یا عرخ هنم هذخا لا روند هغلشوهدمو ةواخرو نیل یا ع رخ هلصافم ف

 ) رد هنساتعم (



ow =هک  

 لحرا عردخ لاق رد: سانغا تعرسەدنزو هجح رحد (هعرذنا لب یا علوخ لحر نافارا زرو ۱

 رد هنسانعم كلا دصف ررضاک | ندتع"ییدل وا ی آ تبونادل یمدآرب نر یحف كانم( خلنا ع رسا ادا

 هب دارا و هلتخادا ثلاثلا تابلا نمامدخ دعدجخ لاق رونل وا ریبعت كم ش دو كلبا هراب ود و لاو كنر هدنکر 1

 "بضلاعدخ لاقت زاری هلا هع دح هکر دل یعتسم هما شانه كمربک هنسهوب یس راکو اعلال تبيح نم هورکلا

 مدآ نالوا درغاوح و سال اذا قل رلا عدخ لاق ردلیعتسم هنسانعم قع روق 1 رکوت هدرا و لخد اذا هرخق

 زا دا رم زد انا كلا تاق یکیا نايل كما اذا ر کلا عدخ لاش ردلیگمسم دبس انف كلا اما

 هکابو ک ردلیعتسم خن اما قغازآ روگ و هان ادا بوثلا عدخ لاق رذشلیا رب ی هنوکوب حراش ۴ ردكم نوع

 هی دسانعم ق وا طلتح و فلت لاوحا و روماو لق اذا رطلا عیب لاق ردشلیا هعدح تنس a هقشاس نینس E نیس

 اذا لجرلا عدخ لاق ررللعتسم WN قلازآ لام كمدآرب و تفلتخا ادا رومالا عج لاق در نلرعتسه ی
۱ 

 كشنوک و ترزاغ اذاهّسسع نع لت لاق ر ديكاف بصاا لوخد هکر دهنسانعم قاب ورڪا رکو هلام لق

 هی طانمف قمزاو وداق ناز ایوب تباخ ات سل نیه: ته دخ (لاقب ردلیعتسم اهن انعم كلنا فاو رغ یهوج ق

 ردهنسانعم كلنا هرابودبوپادلا ځد و هدننزو لاعقا (عادتخالا) تدسک اذا قوسلاتعدخ لاقب ردلمعتسم م
 دساک رازابو عدخناف هعدخ لاق ردهنسانعم قغادلآ هدننزو لاعفنا (عادخمالا) هعدخ عم هعدتخا لاقب

 قعادلآ كرەلب هکر دهنسانعم قلوا یضار هغمنادل او تدسک اذا قوسلا تعدخنا لاق ردهنسانعم قل وا ق
 لاو هغمادلا ردعسا هدننز و هنیفس (ةعیدلنا) عدلنابیض را ذا نالف عدا لاق ردن رابع ندکلنا لوبف ینغادل او |

 ردءمءان هدننز و ه رض( ةع دملا ) ردیعماماعط ول ردر صوص هبا عا هعیدخ و هنم ةعردخ هذه لاقت رون دهدنف و |

 هعفدرب یتعشد نشد ىلاح كنج ییعب ةعدحم ىضقنت یا چ ةعدخ برا ثیدا هنم ورد هنسانعمقمادلا هرکرب ۱ |

 ظفل و ردرهاظ یتیدلو | غاسم هكا هلیح و رکم هدیرح هلالدلاب سپ زلاق تجاح 4 یکیا رولوا مات هلغمتادلا

 هکر دهم ءان هر وک نک ۳ كنان رد نرسید دن و هره هلع كناخ و هلن وکس الاد والت تاکر ح كناخ دوی ْ

 راکم و عادخ ردهفلابم هروک هتنز و هزمه و هنسانعم هلیح ورکم ردعا هروک هن رسکو هن كناخ و یدنل وا ر ؟ذ
 حو رد ہم هنسهظحالم یکیدلنا اف و هرز وا هاولخد بوروشود نسدشا بلخ ن نھ

 لاقتا هنتعاج فیزنغ ون هکرددآ وص رب هدندروب یسهلبق ینغ هدننز و هرم هعدح و رد ەلد كناخ نالوا |

 هاک هکرول وا فص و هوش راچنالوا هرز وا فالتخا و ن ولت (ةعدافنال رد راما كن هقان رب و كنوتاخ رب و یدلیآ 19

 لاق رولوا فص وه وخ نّولتم یک نولفو عداخ و ةن ولتم ةفلتح یا ةعداخ قوس لاقت هلوا ما زهاک و دساک |

 هل وا ردیکب ولیکچ هنغاحم یراریکس كن رلقایا هدکدک و ج هکر ونل وا قالطاهءود لوشو نّولتم یا عداخقلخ |

 قیرطلا رونل وا قالطا هلوب نال وازسر ولب هاک و وللب هاکو هلجر فیظ وین هبصع لاز ر اذا عداخ ربعب لات ۱ ۳
 كنه ود یرلکدید عداخ هرزوا روک ذم هجو لیس هيل رغصم (عد ونازل یرخا ین وةر نیس ناک اذا عداخ

 هب قان لوأش هدننزو روبص (عودلنا) عدوخ + و عداخ ربعب لاق نوتد هنن یکم نالیکح هنعاح هدکد کوچ ا

 اس بل عفت و و رطعلا ة مردن کینگ دا عودخ ةا لاق هل وار < یهاکو بودا ر اردایئدوس ءا هکر ول وا قالطا

 نالوا ردا بیرف ذو رکم بوبادلا یسان ماد و یبک عداخ رونل وا قالطا هلو نالوا زسرولب هاکو وللبهاک و یرخا ۱

 راکمیحدادلایب ین و اعاد دوب هد :ز وهزمش (فعدلنا) عادنا رثکلایا عودخ لحر لاق نوید هب یه زاب وذ |

 هعدخ و رد بعک نب ةع رهکر دیعما هلمسق رب ندم هعدخو عادلنا رثکلایا ةعدخ لحر لا روند هشالقو]

 هل وا ردادل ا یتسیدنک سان ام اد هلغل وا لدەداس هکر وندهب هسکلوشهدنن زوهف غ (فعدلنا) ردیعاكنامز ورهد | ۱

 هنفلتس ود الصا هکروند هب هسک لوش هدنزو ردیح (عدیلنا) اریثکسانلا هعدخت ناک اذا ةعدخ لجر لاق مآ
 ردنا هعدخ و ر کم هد رالو هناسنا هکر وند 4 ابا لوغو هئدوع قثوال یا عدیخ نالف لاق هبغل وا داقعا |

 فلا یا عدیخ قیرط لاق رونل واقالطا هلو نالوا مولعمان یتیفیک بوباص ندها رهش و رد راک ید وذاح وز ۱ ۰

 یا عدیخ بئذ لاق روند هدروف راکهلیحو بارلا یا عدنا مه لاقت رونل وا قالطا هبارسمو دصقلل |

 یا عدخ بضلاق ردان وا یندایص هکرولوا فصو هراکن دا ثالوکلد هت وا یر هدننزو فتک (عدلنا لاتح

 ردنا یلوبق یکیا تشاو ىع“ ٩ راک ارز + بض نم عدخا * لثلا هنمو ردلیعفت لعفا ندعداخ (عدخالا) خوار

 لاخدا هب ورا ینلادایص هکات ردنا وارن هنن نغآ كنسهو اماد هلغل وا یتفلا كب هلبا برقع كراكو |

 | یکیا رديعج عداخا رد رابعشذم ندرم ط ماش هکر ذیعا رمل ره رر هدن رعص وم تما یکیا ع اودی هیلیا خدا کاپ



 عبخ لا ردهنسانعم كلبا تماقا هدننز و عبط (یبخار مپ یا عر نالف لاش ردهنسانعم كلا قلبحموق

 | کرد هنسانعم كل یک بوت ر وا و لخد اذا هيف عبخ لاقم رد هندانعم كمریکو هب ماقا اذا ثلاثا بابلا نم اعبخ ناکلاب
 ۱ | زمیچ یس بولیسک یسفن ندقمالغا قج وچ هدننزو دوعق (ع وبلنا) هابخ اذا هعبخ لاقب ردتفل هدنظفل ٌابخ ۱

 ۱ مون هدنز و باتک (عابطنا ) ءاکبلا نم ےل اذا اموبخ یبصلا عبخ لاق ںونل وا ںیہعل قعوغ وا هکر دهنسانعم قمل وا ۱

 o ولی تناح (فعیطا) ردن دنظفل بخ نابل وا کد روند هغح ال او هرداج لیق 6ردهنسانعم ءابخ هدرتع) ۱

 ضع ینیسیدنک,تولبجا هک بوش روا هاک رونل وا رک د نراقم هنظفل هعلط همش ردن دنفص و نا وس هدننز و

 هرزوالاح رب هدننز ونوب ریح (عو زينا )ی رخا ودب وة رات یت تناک ا ذا ةعلط ةعبخ ةا مما لاقى رونی د هتروعندیا

 هدننز و عنم (عنطنا  لاح ىلع تب ال تناک ادا عوّتیخ ةأرما لا روند هتروع هنّولتم قان وا نایلوا رارقر

 ا ۱ ردهنسانعم ا هل د وصعم ټک هک ش وط قرهبلکاب توقبج دل وب هرو ارف دصک هدننزو دوعف (عونلاوو

 | هرز وا هكر یتاهک انو دصقلا یلعاهبف یضم و لیللاب هل ابكر اذا ثلاثلا بابل نم اع وتخ و اعتخ لج رلا عتخ لاق

 تع رسو بره اذا ديعلا عتخ لاق رد هنسانعم نيك نياق و مچ اذا مهیلع عتخ لاه رد هئسانعم كما موه

 ۱ لاق ردهنسانعم كعرو لرەر دکي لاب وط لاب وط نالتمص و عسا اذا لحرلا عتجب لاق رډ هات انعم كجا

 | لاه رد هنسانعم قمرا و هاب هاب قر هباقیص قیص یییزاع دآ هدنسهسک | كن هقا روغن وتعجخ اذا عیضلا تعتخ

 ۱ (عتلا )لا ادا تارسلا عتخ لاه رد هنسانعم قل وادی دا بارس وهیشم براقاذا لبالا فاخ لحفل عتخ

 (یتلا) ةلالد) این قذاح یا عتخ نالف لاق روند هزوغالق داتسا و قذاح كىو روند هلالترص هدن ز ود رص

 عتوخوروند هزوغال وفداتسا وز وا هد ران و هد ز ورهوج (عتولا)و هدنن ز ورویص (عوتلنا) وهدنز وفتک

 | هعب وز((فعترطنا رد هنسانعم عمو صرحو روند هنسیر وایناش و طور ولواهرجما رقلت وا هکر ون د هکنیس لک وکع ونرب
 رد اشنم كنلثم» صولقلا ىلع ریل ارخآو + كنلثم+ ةعتوخ نم ماشا هکرد هسکرب ند هلبقع ینب ورون ده یشکرودوبهدننزو

 نوحا ماقتا هلغل وا هشاس هعفاو رب هدننایم و رع ندندالوا یلهذلا نابز هللا یلغتلاو رع ن فشک هکرد و یصا

 ۱ هدقدل وا علطم هلاح و هعئ وخ روک رایدروتکه هتروا تودابایکو خدییر رای دنوط بوش هدلح رب بوقیج

 ۱ هرزوا ورعبون هاه رکن اوع ا نامه فک هلک ارابخا یغیدل وا اهن هل راردار ل ورع بوراو هدد“ هلام

 | نامز هک هدننایمزع رل هلربق هدن روص تاکی دليا مادعا و لتق یز ف شک ایب ویلشاب هتعجا م راچان ورع یدلیام وجه
 ۱ نکی ب ويمد اافط | نس هنیکب يهل ول رد ر فشکه دکد د هلنا لاعشا یفئآلوا لک رذقج هلو لاعتشا لاتق وب رح شنآ

 ۱ هدزمارجامنال وا هلکنسل رانآ رب ز هللا قالطایم را ردا رب یراب ورع ید د یکجهدنالتقهدتبلا یکی راردا ر و تس لکد

 | لتف نعو ج بویاوا م زام فشکه دکد بد ردا بلط یراناهدایزندن هلغلوا یرل ردبهدن راهسک او ردق و یرللخ دمو عنص

 هلورع ی خوط جد هقان یدلیا بیبسنو قیلعت هنن وب یسهقان مان مهد و ر عو عضو هب هرب وط رب نيرا هع وطتم شۇر و

 | یءریوط بورا و ینه راج كناز یدک وچ بولکن کر روت وا هدنک وا یرداچ ناتزیرد كورع بولک لازم
 هل روم ناب سپ یددواشموق هب هر وطبولوت یرلهط روع یشوقهود كل رالغ وا یدیساب هدقدلق وب هللا ندنحراخ

 هیضق هدقدراقبح هرمشط یرا هلک بولاص هب هر وط نل ا هلنظ
 ربلارخا و »عضو هر اناقلق ر بوبساب هلغل وافقاو 4

 هکر دق وب کج ہر وک رکصن دن و رد و رکج هروکب ور وکہ رکص لا یم رادالوا ےن یتعییدلیادارب یتمالک«صولقلا یلع

 فم أتهرزوا رعا عاطقنا ردکع د یدملاق یراکج هر وتکدعب نمر د وب یر اتینع و بلسی راکجهر 2  هززواراهوددا رم

 ۱ بولوا دت هدي دم تدمتبوشود لاتف و برح هنن ناب ز "هلسق هلا هلیقع یب٥ رکصندن [اعقا ورونل وا ترمطهدنعف وم

 ردشلوا لثم»ةعلوخ نم ے٥ ۱× دهدنفحنایلپ وس ګګ یز وسر ورلیدلیارابتغب رهظم هلم اب یتفرط ف شکر اک ماجن ا
 هنفس ( ةع شنا و رون د هن البق یثید هدننز و هرم (فعتطنا ل ردشمرب ورخ یضوط دفشک هرزوادورسم هج وار ز

 هکر وند هناودلا هدنن ز و باتک عاتلنا )رد رلکددریکهز راراص هنغمر نان اقوا هکروش د هنسهرابیردلوشهدنن ز و

 رول واعج عاتخ | رهاظ هلک تا ریسفت هلن اتان ایتسدلا فل وم *ر ون دنابتسدهدنس رافیک راد زاب رارب هن رال ارنا اقوا

 ۱ (عاتحالا) دبهادل ایا عتاب لا هام ر لاق ردهنسانعم هیهاد و تفآ هدنز وربما (عشا) ردهعاتخ یدرفم سد
۱ 

 هنا هد زو هج رحد علت بهد ادا ضرالا ف متخا لاق زد هنسانعم كلا تحایس و ریس هدننز و لاعفا ۱

 ۱ هسک ان و مشهدنز و ره وج هما هثلثمیان (عثومحا) ودبل ایا حرخ ورهظاذا لج را علتخ لاق ردهنسانعم قنصیچ

 (روند)
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 ۳ تگ ۵٩۱ و

 كعد نالف م. نالف معجا هل 9لناوجا تکراشم یسهدام عقجاوبشا هرزوایعبدل وا روطسم هدص اولا ةد

 لوارخآ لعافهدقدشل وا داتسا هنسیرب كنيلعاف لعف ار ز ردکعد نالفو نالف عقجا نالوا تا وص ردندماه وا

 ردشفل وا صیصخت هرو نه نط وم هلغل وا لاد هک اّتشا اقلطم وا وو ردهزال قفل وا قطع هلا واو هرز وا هیلادنسم

 لجرامقج الا ردلعتس هتسانعم كل زود بولو ینیرارق یلاقص بول وا غلاب ه ابش تیاف مدآرب عاق اوج یهتا

 ا عمت لاق ردهنسانعم قل وا مقج بوبا وا ناشی رپ هنسف رب هدننزو و لعفت (عیجتا )نیل توتسا و هتشاغلباذ

 انهه و انهه نماوعقجا اذا موقلا ممج لاق ر :د هنسانعم كو بولکه ارا ر , ندارو نداروشو قرف دض

 تواکن دفارطا وعم اذا ه رها عسا لا ردهنسانعمقل وا ولتیعجج ب ویل وا ناشیر هم ر دو (عاهسالاز

 لک هلعقجا اذا هر وما هل تعما لاق و عض وم لک نم عقجا اذا لیسلا مجالا ردهنسانعم قل وا مجج هربرب

 "دلج تآهدکمرکسو راهسلوا عج ب واکه رز وا ماظن فرط فرط ادا روما رنادهطاشنو وورمس یتعب ه"رسیام |
 هلعافم (فعماحما غلاب اذا ایرج 0 عا لاق ردامعتسم هنسانعم كلتا مسو فرص هلعج یرادنقا ۱

 كلا عاقجا هدصوصخ رب هللا هسک رب و اهعضاب 2+ اهعماح لاق ردکلتا یطو ی عطا

 .رونلو قلا همدا یک ورو ریت ریت هل يس هين لعاف ما (مقجا هعم عقحا اذا اذكر عا لع هعماح لاقت ردهنسانعم ق

 | وص ندرومغب هدننزو هذفنق (ةعدنلا) هشم یف اع رسم یا اعتب یشم لاق ردنا عاقجا هلا یرامدآ هکابوک |
 | دا رم هکر ون د هثیش نالک هر وهظ هاب هحابندروشو و ردعدانج چرن هغح رابق نالوا تدا هدننزو | |

 لوف لع روند هضرا تارشح عدانجو هاو یا رتشلا نم "تدام یهو عدانطاو 2 هعدنط ا بدت ۲ لاقت رد رادتن |

 ,عدانج و یدنل وا رکذ هکر دت رابع ندلئا وا "رشلا عدانج و روند هرل هکر کج نالوا هدن رله وب كن رانا الا ۱

 (میشجا) و هلن (عنجا) رونلوا قالطا هتاک د ندا نرو دا دایر او قالطا هنایالب و تافآ

 هدرخ نالوا هرزوا کاک یک ءادوسلا 2 بح عینج لوق لع روند هرازغجنوا هدرخ كچ وک ملط و ا |

 ذخا عل ردعما کروند هفلحا هلرعص كيج (عولجا) زفل وا قالطا هدقدل رآ ندنجاغا روند هراهناد

 ۳ دن بانعم قم زد و رام هرز هناثم (فعاحها) و ليف كعج (ع ولار عیشلا دض وهو عوار |

 ع وعام ردق و نابعشلا ما ردق ىلع م وه » ترعلا لومت و عبش "دض ةعاحم و اعوح عو لحرلا عاح | 8

 | ردق لع لا ا ردق دراو مدآ قوطر هن رقم كن[ ندهاب ےہ هکر ددنعر هره وش ند نالف ی | 1

 . | Eقاتش او ٌشطع اذا هلا عاح لا ردلیتسم دانم قلا جنب فو 7 كب هعاحت و عوج و ناب را شطع» |

 |كنبحاص یکلزوعم كباكى عب لاما ف كالهلاىا فاوساا ع وقوب یا » هلها عوج بلک نم“ + لاثمالا نمو ]

 كرخآ صع لاوس كنهسک رب رد هلمسعت ود نیعربق هتسیشاومو "با ود كبحاص دام هکر د هلسبم یسلق جآ ۱

 .فوخ موقر ر ندنض رعت و رش ردیع«ا كمدآ رب بلک هکر پدید راضعب رول وا بر هدقدل وا بس هالاح نت |

  تخاردن هدعب یدیشلاناهرا یننوتاخهدنر کدتا!بلط ربتعم نهررب ندنآ نوڪ اتينما هلغمل وا عبات شدا

 یسهن وهمو یدا زلوا یلاخ نوکیا تسغ وبه یتیرلیشاوم و "با ود احاح و ضعت هارو رم بویمروط |
 | نازکش س (ناعوطا )و( عبا ا رلیدلپ | دارا یر وب نم لثمهدنقح بول اقهدنناب هل راموق م هلک نا ادف نس هجو ز نالو 3 8

 | هب تک .كیج ردعایج یرلعج هدنزو یکی ردیعوح و هعیاح یینوم روند هب هسک جآ ردرفص و هدننزو | 4

 یک ارش طو ات ردبقل فاه 7 ردکعد ولغ وا كندقيجآ یس هله ینعب < هه عاج نا هدننز و کز ردعوجو |

 | یس کوک تونلوا ین رف ققلاق (حاشولا ةعدأح زا ردن ردن كتعاجر ندعگ هکرددز نب كلام نا (عوطاةعی رز

 : ( هعاحم اعز نطبلاة ماض ىا حاشولا ةعیاح ة اما لا رونل وا قالطا هوتاخ نال واق رهقو و قتابوزودنرفو|

 اذه لاش ر ردعب واع یراعج رار ولاق حاتحو ناوبح و ناسا کردە قلّتف هدنز و هلح رم (هعوحم) و | 1

 : ه رطضا اذا هعاحا لاق زذ هشتم قمردقجا هل ریسک كندز (فعاحالا# ع وطا هذ یا هعوح و هعاحم ماع ۱

 هلبرقترام 7 امنای نام ورف ذو شل دکعد هش ودهکه سک !تانس هکر دقجلآیکیلک» كعش . كبلک جا + لثلا هنم و ع وای | ۰

 قمردقجآیخدوب (عب وكلا رول وادار | هدلح كه د زك هرب رب بولپ یو سو جاتح هکیدنک |

 لحرلا عوج لاق رد هنتسانعم قمعج EE نع هدننز و لعفت (عومت ۱ هعاحا ین نعم هعوج لاق رد هنسانعم | 1

 ۰ وهوالا ادناهارتال ناک اد!میهسملحر لاق روند همدآ نالوارروطجآ اعاد (ییبسا) عوملا “رعت اذا

 ذفن (عدب نا ردیدآ عضومز هدننز و برطق هلا هیق وف یاو هدحوم یاب (عتبخ) هک دلا انا لصف

 ی ثالام نا هکر دیردب هلربق رب ندنس هلمبق نادم هدننزو رفعج هلا هم لاذ (عذبخ روند ه هغبروق هدنازو |[

 )۷۱) * ی +

 لطم



 أ يح وهو "فکلاممم هبرضلاقب رونلوا قالطا تفکلا مجبهغرموب هلتبسانموب روند هب هنسف شاردکیر هلبعض
 هرک اپ و روتسم و موتکمیا عمک, مهرمالاق رونل وا قالطا ه هنس روتسمو موتکمو رولک عاجا عجب اهضبش
 يا ممجم رهشلا بهذ لاق رد هنسانعم ةلج و به وءارذع یا مه اهج وز نم یه لاق رونلوا قالطا هر

 [ دوخاب هنوتاخ هبکدوخاب هنربق رکب هلیئالث تاکرح كيج عجب و رذراج هدهلرسک كيج هدنع وم لر لانعمو هلک
 هدف ض (تعمبا)ل ةلقثم وا الماح وا ءارذعیا عم تئام لا رونل وا قالطا هننال وا شهاچ تق و بوشلرغآ یلج
 دنسانعم هع وچ ر ون دهرا هنسن شمر هعج و هنم ةضبف یا رم نمةعج تذخا لوقترون ده هنسن ج وآر هدننزو
 ردف ورعم مو نالوا نینمؤملادیع هدننزو هزم هلیصف كيمو هلنیت و هلینوکس كم و یعط كيج (ةعملام وإ

 تاعج وهدنن زود رمصر واک م جج یعجبیدنل وا قالطا نوچ کیدلیا عج وبول وا مج هعماح سان رون د هن ذآ هدیس راف

 [ ا مادا لوقت ردلمعتسم هنساتعم جازما و تفلا هعج و هلي كيمو هلنبتعضو هلي وکس كيو یعض كيج رواک

 | ةمره ىا ءاعج ةقان لاق رونل وا قالطا هن هقان هج وق كب هدننزومارعص (ماعیلباایکنیبام فلا یا ایکشیبام ةعجب
 [ تناکاذا ءاعج ةي لاق رونل وا قالطا هب هی نال وا لاس ندب وع وندننتناصقن بول وا منو مقحم یساضعاو
 | ضح دیک ات یرک ذم ردعج انعم و دحا و اضفل یلظفلعجا و ردیف ومكنظفل عجبا ءاعج و “یش اهندب نم بهذ مل
 | رکدهدنسهداممصب ثحصم و و نومججا مولا یءاح و عجبا وح تذخا لوقت رد نوعجبا یعجرونل وا دارا نوجا

 | بلکا و بلک ر ول وا یعجج كنظفل عج هد هیناث تروص مهاک یا مضیو ملا ع مھعج ابا ؤاج لاق و یدنلوا
 [ اعم هد ءریسب طظاعلااربزنآرقلا یا هملکلا عما وج تیت وا ثیدلا هنمو ردیعجج كن هعماح (عماوجا) یک |

 | ظافل الا لیلف یتاعلا رک ناک هنا یا دل ملکلا عماوج ملکت ناک ها ۶ مالسلا هیلع هتفص یف ءاحو ردعقج هرثک

 كنءهزمه (عاجبالا)ردندلاح  "یعاسا هدننز و همامن ( هعاجل و هدننزو هدانق (هعاج)لو هدننزو دادش (عاّج)
 [ ازرار بوکچ یتیراشاب كنم راهم عومت كن هقان و اوقفت | اذا هيلع موقلاعججا لاقب ردهنسانعم قافت !هلرمسک

 لدع هدننزو رع یلغفل عجب هکر د جج رم + عجب اهفالخارص اذا هقانلا عجبا لا ردهنسانعم قلا تنور ونک

 ردهنسانعم كمردکیرب ی هنسن قنغاط عاجاو هنسانعم هلج ردف صنم رغ ولودعم ها رلتلع یلضا فض و و قیقح

 | تعجا لوقت ردهنسانعم قلرضاح بوروک ینکر ادت كنهنسنر و اعیج هلعج اذا ةقرفت دعب ءرما عجبا لاقت

 | هتساو هتففج اذا هتعجا لوقت رول وا قم اعون یمازجا هکردهنسانعم قمت روق یهنسن شاب و هتددعا یا اذک

 | هلع تمرع اذا هیلع و رعالاتعجا لوقت ردمزلتسم یتبن عج هکردهنسسانعم كلیا دصق هلبلق مزع هشیار و
 | عم اوعجایتعلا وا مکتاکرش اوعجبالاه ال هنال مکئاکر شا وعدا و یا چ مکناکر ش و کما اوعجاف 9۶ یلاعتهلوقو

 یظفا مکتاکرش نیرسفمضعب ردشلنا رھا هنموق هکر دندنناسل ماللسلا هبلعح ون روب نم باطخ مک ما یلع مکت اکرش

 رداکد جګ تع نع هرزواء رحش هسرول واهنسانعممنعرک او رون دیناکر ش تعجب هکلب رداکد ار اح كم دین اکرش ۱

1 
 ۱ ضعبل ادنعو رای دلا تئارق» مکناکرش اوعدا و گرما | وعجاف» هنع هللا یط ر یا یتحردج اتح هنن زب دقت اوعداو سڏ

 تو زیاد هک الهاو هلا زا ےب هیعم اب هلا ءاکر ش زکغیدلوا هدنسافدا تّرفو هاعتسا انعم لصاح هلغل وا هتسانعمعمواو

 عاجا و رول وا كعد زس هیلیا ماع او یعس هلا داشنعخا وغج ینبایسا دوخابمزع لا مادقاودخەز ۳ دک را ۱

 | یرل هودو اهلک اهداهج و ایاغر لاس اذآ ضرالا رطلا عجبا لا ردلمعتسم هندانعمقلپاق بوغای هر ره ر وب

 | مرکم (ممجا) اعیجب اهقاس اذا لبالا عجبا لاقب رذلم#تسم هتسمانعم كمروتوک بوروس یتسهلج بویلپوط
 قالطا هلی قاروق و قتلتیف هدننزونسح (مم)موزعم یا عمم رما لاقب رونید ه هنس شفلوا تمزع هدننزو

 | زوج نوچکیدلیا سان قوس هرب قلزوج وا ینوب راضعب بدحت یا مج ماع لاش ردندنسانعم فیفحت رونلوا
 | ظافلا دارم هلوا شماسلوا لخاد للخ اکا هکرونل وا قالطا ه هبطخ لوش هدننزو همرکم (تعمج از ردشللا
 (مبمتا) للخ اهلخدب مل تناک اذا ةعمج ةبطخ لاق ردنال وا هرزوا تیعجو ماظتنا و تحاصف یسناعمو ۱

 كنب رل هط زوم ق واط هقچل وق و هعجبیف غلاب اذا موقلا عجب لاق رد هنسانعمكم ردکی رب قوچد وخاب یکی کر کی ب هنسف زا

 | 6عاقجالا» اهنطب ىف اهتعجج اذا: اهضي ةجاحدلا تعج لاسش رد هت سسانعم قل آ هنتلاینراق بوردکیرب یتسهلجب ۱

 ۱ | كرد مج تم * الاد ءاتلا بلقت عمدجا لاق و ق رفت دض موقلا عقجأ لاقب رد هنسانعم کمکی هدننزو لاعتفا ۱



 یک 00۹ زیس
 ایحیب دو هدننز و مشق ( معلجا) ءایطا لیلق یا ةعلاح و ةعلج أما لا یک هعلاح روند هتروع ایحیب و

 هدنلاح كح دا رم هکر ون د هن ر كج هلوک كمدآ هلن (ذعلط ) ردن وجا دیک ات ردءناز یی روند ه یثکا
 اضعب و هدننز و لجرفس (علعلخ ۱ ) كصضلا یا ةعللطا فیطل لاقت یکم سبم ردقج هل وا یفلارا كنغاد ود یکیا

 نانلوا ریبعت یب رک و روند هبهود سفللاددشو زواب رول وا موعصم ید یرامال یهاک و روا وا موعصم یهج

 روند هنکجوب ناغروص وا دو هلی و یحف كيج (نعلعلحا) روند هنکحو ناغفروص واو روند هروناح

 (عالحالا) روند هنالترص و هلوا ح وریذ صن و روماج صن هکروند هنکحو ناغروص وا لوش لوف ىلع
 نکر دا ترشع دوخای نکرانب وا راق هدنزو هلعافم (تعلاص) فشکنا اذا "یشلا علحتا لاقت ردهسانعم قلچآ

۱ 
 بارشلاوا راهه ف اوعز انتاذا اوعلاح لاق ردهنسانعم كلا هعزانم درب یر نکردا مسقت یی هنس ر دوخاب

 | عفنلج لجر لاقت روند همدآ هپلوچو زجاعزلک شنا ندنلاو قجحا و مه هدننزو لدنعم (عفنلطا) ةعسها وا

 ندن وقزونه هدندوح ونکل بول وا هج و لوف یلعروند هب هقان دنمونمسا و ق وج هلباه (فعفنلح ات بغو مدف یا

 قثغاط هدننزو عع (عما) روند 4 هقان نالوا شل روک راتله نور ندرب هه هنور دوخاب هلوا كج هیقب |
 نایلوا سنجو وا عج و هل اذا ثلاثلا بابلانم اعجب قّرفتلا لالامجب لاق ردهنسانعم كمردکیرب ییهنسف |
 یفیدل وا هن یعسا و یفیدل وا سنج هن بوش ندکدرکچ دوخاب ردیعما امرخ ع ولر لوق یلع روند هبامرخ |
 تعاجج و روند هرجا مص ةصاخو ردهمايقلا موب ععاموب رونل وا قالطا هتمایق جو روند هتنابل وا مولعم |

 كن هلهاب قاوف هکهتن روند هنیدوس كنهقان نالوا ولغب هللا رارص یرلهم عجب و ردع وجب یعج روند +یناستا
 مو (عجمو )نوچ غ يدل وا عقج سان هدنآ رونلوا قالطا ه هفلدزمو روند هندوس كنابلوا ولغاب یمه هن |

 رد هانک ندنراغولب هندح كالنیلک بوتتوط عقرب و رازا كنا ون 6باشلاعج) ردانم مایا (عجج مایل ردهفرع |
 هانک ندکلیا نابرق هاسن عج و ردنعش و ثالتس واو راج دارم ندا و تبش اذا باشلا ةيرا لا تعج لاش |
 روند ه یناسنا تعاجج جدو هدننزو ریما (عیمبا) تیام یا ةأرحا نعو طق ةأرماب تعجیام لوقت رول وا
 هرکس و هنسانعم عوج یش روند ههنسن نشو روند هندوس كن هقان نالوا ولغاب هما رارص یسه۶ و

 ه هنسن شمکبر نداروبنداروش (ع ومما )ردندسان مالعا ميچيوروند هنقلخهلبق شیک را رو رونلوآ قالا
 روند هبک رم یشید نالوا یکل هبک ادتا وردندسان مالعا (عماطا) هدهسیاشماف وا عج یکدحا و "یشردقن روند

 ییشید یزآ لزاب روند ههود نالوا فلخحم هدلاح یغیدل وا لزاب و لمحام لوا تلج تناک اذا عماج ناتا لا |

 ینومرول وا نالوا شمراپ هرکصندکد < یندحقمرای ییزآ هلکغد هنالوا زواص ی هترک لوا فلخم و ناراب |
 هدهفغابق رک او نالا و نیس عبرا دعب الا اذه لا الوالوزب افلخا اذا ةماح ةقان و عماج لج لا ردهعماح [

 روند هناغزق كوي و جرسلا و فاکالل ملص تراص اذا مماح باد لاقت رونلوا قالطا هراوط نالوا اص |

 ردنا عج هو ینیرللا هکر وند هغاب رومدكجهروگ هتنوب قاستوط هعماح و ةيظع یا ةعماح و عماج ردق لاق

 هعج دارم هکر د راتغل هدسیکیا (غماجادصسل) و (عماجا دجال غلا یا ةعماجیف جرخا لاق رونل واریبعت هلال
 مویلادصس یشان ندن روذحم قمل وا فاضم هنسفن "یشردفاضم هدل وا وردتفص عماح هروک هب یعنکیا ردد |

 | هلق هسخوب رد وفل ثيل نامه ندا ههطخت ین وب هکرد حراش * رداطخ بیکر تو ضعبلادنع و ردل وام هلا مماا
 یدلیا زوج یتفاضا هدنروص یغیدل وا راغم راظفل ءارف ماماو ردکعد ءاقج ا بما ةلَس هکردل واتم یک اقم
 لها هدنلحاس مزلف رحم (راطاعماج) یهتنا ردعیاذ یتفاضا هتفص كفوصومو ردندلسقو هچقلآنید کەش |

 هلا هلح هدنندب دفوک هلا دادغب ی ناعماخ اإ ردیدآ هب رق ر هدفشمد ةط و عماح و ردیدآ نايا ر صوص هب هند

 ردقلاق هلی كيج رولک ج یعجروند ه هرج لوي د و هدننز و بانک عام )ر ونل وا قالطا هب هيد رم
 رونل وا قالطا هعج نالوا یلیاقم درفم هللا هسپالم و روند هثیش نال وا عم هلتهج ذدع و ةيظع یا عاج

 لاقب روند هسسان طالخا یتنر د شمکیر ندهقرفتم لئابق هدننزو نامر (عامطا) ةيبخالا ءابللا عاج لاق

 روند هنر نالوا ولتیعج وپ وط روطو روک كنلصا كئيشرهو "یتشلئابقنم مهطالخا یا سانلا عاجچ تعمگ
 ذاخفالا لئابقلا و عاما ب وعشلا لاق هج لئابق و اب وعش مک انلعج و یلاعت هلوق سابعنا تیدح ینو ح را لا لاق

 هب هنسن شل وا پوطرد بولک هارآرب اقلطم عاج و دلولالصا و بسللا ًاشنم دارا یش لک لصا عقج عام

 هدنن ز و دعقم (مجار ردنراسبع ندقرمو "فکلا عاجو ندهعقج تکاوک كرکلوا اژنلا عاج 2 روند ۱

 | زسوص زستوا هدنز و دعقمعمجم و ردذاش ریخانزو رونی هل قج هلو عجب ردراناکم مساهدننزو لازم (عملو



 سگ هور زی

 ۱ دا ت عزجنا لا ردهنسانعم كاسک ندنفصن لوق ىلع كلسک بیا هدننزو لاعفلا (عازح الا روند هثیش

 (عرهار د ترسسکتا اذا اصعلا تع زنا لاقت ردهنسانعهقلربف یسهلوقم قواو كنکد و نیفصن وا عطقنا

 عج تعز زا ییعم اصعلا ت تمر لاق ردهنسانعم قلرق یعهل وقم كك دو قوا یدو هدننزولعفت

 | ققروقەدننزو مهرد (عزجها) 0 كاا دوعلا عّزجا لاق رد هنسانعم كجك ب وریق یهو جافا ۱

 نداطع هدننز و دوعف 5 (عوسطا) نابح یا عزجش لجر لاق رد ز و لعفه ندنظفل عزج روند همدآ نابجو"

 ۱ | رد هنسانعم درعا (عساطا) نما ادا ل والا بابلانم اعوسح ءاطع)ا ۰ نع عسج لاق ردەنسانغم كلنا كاماو لک ۱

 اهرم نقاب سس لاق ردهنسانعع كمروتک شیوک هود هدننزو عنم (عسا) ديعب یا عساح رفس لاقت ۱

 هدل وا یانعم هلبا عسج (عاسنجالا) ءاق رب عسج لاقب ردهنسانعم قعصوف و تعسد اذا ثلاثلا بابلانم

 هک , لوق ىلع قلوا صیرح هرزوا ج دح و هديت 6 عشجا) تعسد اذا ةقانلا تعسشحا لاش ردفدارما

 هوس لجرلا عشج لا ردهنسانعم كما عمط بوکید تر تو لربغ هرکصندقدلآ ییبیصن یک

 yS تیصن یف مم و هبیصت ذخا وا ءوساو صرطا دشا اصر رح ناک اذا عبار تابلانم
 نما
 ۱ هژیس هين لعاف ےس 1 (عشاح) نعش موق نم عشج وه لاق ردنوعشح یج ردفص و ندروحذم یانعم

 ۱ لعاف 1 اما ) ردندناصصا “سلا دوعسم ن عشاح و ردیمما ك رد لبق رب ندعگ مراد ن عشاح تاجا

 ههاصم دن رب یر بودا یتنوشوا هن رز وا ك وص نوجا كم ا یسیدنک هلا شطع راهظا یر زه هدننزو

 قفلصرح هب هنسفرو هدننز و لعفت ( مشهنا) اشطاعت و هیلعاشاشتاذا ءاملا اعشاجت لاش ردهنسانعم كمعا هجا نمو

 لاق ناخن كع روماح هلن دن دشت كنسعو یف كيج ) ملا ص رحم اذا هيلع عشج لاه رد هتسانعم

 نیطلاب هامر اذا االف مج لاق چ ی روا مک راز نبطلا لک | اذا لوالابابلانم اعج لجرلا 7 مج

 نالوا تشردو درس بول وا قیصقو راطو روند هر نالوا لقاروتوا بول وا هج ر وقج هدننز و دفدف مع

 | قیض یا عاشجو عج عضوم لاق روند هناکم ی وشخ قجهراط جدو هدننزو رار (ءاحهجا) روند هل

 ۱ | هکر وشدهنخات هودلوش و هنسانعم ترطا هکر عم روند ِك هنسانعم ضرا روند هر اقلطم ا ۱

 | هلزز تعا روت ده هودكکرا نالوا دنلب و د دش یزا واو هلوا زلتا رارقهدنآیرلبحاصهود هلغلوا قفا ومان ا
 ۱ | یتسیدلر وک كنم رکد ینعب ب انسطیراالو عج میم لا هو روند هن زا وآنمرکد رولوا ردصم و میساهدننز و |

 بودا دعوو هدنقح نابج نایلوا رداق هعاقا ید دېت لثمو مرویمهروک ین وا یکیدت وکو ا ن نکل مرومدبشپا
 ا اذا روزطا عح لاه ردهنسانعم قلزغو هود هعګح و رونل وا برض هدنقح لوضف و لیح نیللا زاحما

 نوجاكمرکو چ یهود ودعت ا لاما تاوصا یاةععجا هذهام لوقت روند هنناوصاهودكکرا شمکیربهربر و
 ا هک ادا رولا حج لاق ردهنسانعم كلیا كرك نوما قمردلاق دوخاب قموقیلا دوخاب
 ريعبلا عح لاق ردهنسانعم كمرکو ج یهود والر اذا ربعب لا عح لاق ردهنسانعم كکوح هودو ضوپنال وا |

 توهروتوا هرز وا رارقتساو تسنامط هدر رب و اهسبح اذا ةيشاملا مه لاقن ردهنسانعم قموقبل او هک رب اذا ۱

 ةننامط ريغ ىلع هيف دعق اذا ناكملا ف عح لاش ردهنسانعم قعروت وا هرز وا هجو كج هديك ب وقلاق نامه ۱

 عع لا رد هنسانع-قلاچمه رب نسیدنک ندنلا و مج و تنش هلکا تباصا دردرب ,دمدآر هدنز و لات ( هجا

 ثل الا بابلا نماعفج هعفجلاش رد هنسانعمقلاجهرب هدننز و عفن (عفطا ) عج ونم ضرالا سفن برضاذالجرلا

 قلوا قجآ یرغآ هلکمامتر وا بوشواقهرز وا ی رلشید مامن هلغلوا هصرقیربقا دود كم دآ ر هلنیتص*( علا )هع رص اذا

 ناک اذا عبا رلا بابلا نم اعلج هغ علج لاقب رد هنسانعم قلو ار ولجآیر تر وع بوی اتسن هش وخ نکرروتوا لوق ىلع
 هۋابح لف اذا لج رلا علج لاق رد هنساتعم قم واایلالبلقو هجرفود لا ز ال ناک اذا لج رلا علج لاق واهاتفش مضن ال

 بوش واق هرزوا یرلشیدمامت هلغل وا هصبق یرلقاد ود هکر وند هب یثک لوش هدننزو فتک (علطا# و (علجالا
 هل وار ولجآ یر تروعاماد بوم هدنا ریست هج وبا ن نکرروت وا هکرونده هک هبلوح وهم وسلوف یلع هل واز ر وا ۱

 لاس هل وا زانست هدن ولخ واهن هلیج وز هکروند هتروعلوش هدشنز وریما (عیلطا )روند ه هسک ايب علج و

 روند ه ىش ڈکایح یو روت دهر وع برشمقچ (  علال اهج وزعمتلخاذا اه فن رست ال تناکا ذاعياجةأرما

 تناكاذا ثلاشلا بابلانم اع ولج ةأرملا تعلج لا ردهنسانعم قمل وا قچآ تروع هدننزو دوعق (عولملا)
 [ ندهفشح یرکذو هتعلخ اذا او ةأرلا تعلج لا ردهنسانعم قمراقیچ بو وص ینسابل ندننک او اعلاج

 | قربص هدننزو هحرف (ةعلطا) ةفشا نع اهرسح اذا هتلغ مالفلا علج لاق رد هنسانعم قچا بوریص



 سد ۰۷ روح

 خور هیش رونل وا برض هدنفح هک نالو تا نکیشل زا بیرف 6 الف یه بوک تا یا رول

 اذا ن شل ةعبرج و رده انعم قرهل وا یدعتم و مزال هدنت رابع نقذلا ةعب رحم و رد دغا وا هیبشت هب هعیرج

 عرج لاقب رد هنسانعم كمحا قرهدو مدو مدو ییوص هدننزو عرف (عرطا) ردلاح هلیلب وات نفذلا ةعدرح

 هدنس هم چ هب هقان لوش هدنزو نسج (عرجا) هعلب اذا ثلاثلا و عبا را تابلانم اعرج هعرح و ءالا

 لاق روند عبرا هدنعج هلوارولک یدوس مدو مدو هدقدلغاص نامش بویلوا یدوس رادقم قجهرب دناق

 هدمدرب نیّزس سل | قلوص ییوص ههننزو لاسفا (عازجالا) عرجن اف او یوزرام اهق سل يا 8 دا

 رد)معتسم هنسانعم قمرق هدهلجرب ی.اغآ و رع هعرج اذا ءاسلا عزنجا لاش ردهنسانعم قو بوجا

 هدسفن رب هلفاکت یب وص (عرهلا) ردهنسانعم قهردنو ییوص )مب رجلا دا اذا دوعلا مزیجا لاق

 یازو یصق كيج (عزلبا) عرج صصفلا هع رج لاقب هنمو هع رق ءالا .هعّرج لاق رد هنسانعم قوب 1
 ضرالاعزج لاق رددنسانعم كا عطف یروقرا E هفاسم لوفیبع كا هفاسم عطق هلن ازکم كنه |

 هکر وند ه نیص *ینام زرخ ردتغل هد هلبرسک كيج عزج و اضعوا هعطق اذا ثلاثلا بابلانم اعزج یداولا و

 هشت  هزوک هلغل واضای و داوس هبنش هنافیط و هزوک ردا روهظهدن رابدنیچ و هدنع ردقح وب یتعولهزاف ول | ۱

 د یراکدد رهلانیع رازیدینایلج هنع-ف رپ و یروغ اباب هدبسراف همس رب , كنو زوج امت ینعوزوکتودا|

 ه هم اخو هلقلخ و هری ور جت روق و ثروم یردک و نزحیفقاط بودی كزوب یروک ذم عزج ردندنعون كنو | ۱
 ودرمال) بیچ هدنناب یدیلوت تعاسرد رهسراص هنغلارا یحاص كنوناخ نالوا یتدالو ترسع رول وا ثعاب | ۱

 هتععر دوخاب روند هنرب نلیسک لوف لک هنس هر واو روند هنر جافروب كنءهرد برک كیج (عزلا)

 هگدل وا ردا تابنا راجشاو بولوا یتعسو هک الا زم با قالطا عزجیأر یلعو روند هنر نود بولیک
 | هدهدام و هدنبعوا هلوا لاسموق اضعب و هیلوا ر هم الصا هدنآ هکروند هناکم لوش هدءرد عزج دوخاب | 4

 روند ه هلحم عزجو ر رد.شلنا تدث وید ردقل وا هلع كعج نالوا قبال ومنا قا ےسا ییرسک كوج |

 لا وح هرانآو هجکسکوب ندراضرا نالواهدنفارط هلیفلراومه و بول وا راومه و لقاروتوا كز ۈنىدەضارا لوق
 ردع“ اهب رق رفر هدننهج نیم نشاط عزج و ]حق كنهزمه رولک عازجا یعج روند هنناوق یراو 3 فرشمو|

 هد هلرصف روند هق وا و هکیا نالوا یرادم كخرح و هزکب هلیعص كيج (عزطا) ر ددا ه رور ج د هدنتهج دنتهج یلاعشو |

 هفبرص لوش (عزاجا)یکقورعو دره روند هه و یراص یرلکدد واچ هدرز نزح بوج هدرزو ردا ۱
 هنسذ یکیا اقلطمو رارانا ینیرلقوبچ و ین رالاد كنهعص هش رز وا ب ودنا عضو یروقرآ هنغاطراج هعصآ هکر وشد |

 (ةعزطا) یک اغا یراکد رش باولا رون د هغیرص و هجاغا نانل وا حرط هنسن هن رزوا هلعض ویروق راهتفلا را

 لقا ندنفصن كندصک و روند هب یک و هنوبق لولب راو روند ه وص هجزآو هلام هج زا هلم و هلک كيج |
 فصنلان ودام هنم ةشاط یهو تیق وا لیلا نم ةع زج تضم لاق ندنرخآ دوخاب ندنل وا روند هزآ دقه نال وا ۱

 | رد اج هد هلکه دن وب ردن جا تدح و ءاترون دهنفجن و ز وک ن انلوا رک ذو روند هنغل وروقجاغا و هرخآوا هل وا نم |
 كلتا شالت هلئزح راهظا بودا قلّرسربص هلنیتهف (عزطا) رد راج هد هلم روند هنس هی كنهنسذر و |

 | اعزج هنمنالف عز ج لاقت رارول وا ردصم هدانعموب عوزج و عزج وربصلا ضیقنوه و عزا اذهام لاق ردعما هنساتعم |

 زا )و هدننزو فت عرب ا)و عزا بار طضالاو نزار هظا ہد ربصب ملاذا عبارلا بابلا نم اعوزج و

 نامه بودا قلزسربص ندنثودح هدامر هدننزو بیازخ (عازطا) و هدننزوروبص (عوزا) و هدنزولجر
 كلا كانعزج ییهسکرب هلرمسک كنهزمه (عازجالا# روند همدا ندا بارطضا و شالت هلبا اچ راهظا |

 e لاش دهن تامانمس چىم قتل هی هجرادتمر ندهنسنرب و اعزج هلعج اذا هربغ هعزجا لاق ردهنسانعم |

 (عیزها) هتز > یا نیکسلا ارج لاق روند هناص كغاج هدننزو هفرخ (فعزطا ی با اذا ةعزج |

 عب ییعزح كمدآ رب و هفص ىلا بطرا اذا Ei عزج لاق وا قلوا شل وا یراب ینبروق امرخ |

 مظعم عزم رز هعزح لازا e ردنوڪګا ا یان هکر د هنسانعم كمردنک ی یتلاح قلزسربص |

 هفص لا بطرا اذا عزح و عزح رپ لاق روند هنغت روق ام رخ شا وا یراب هدننزو تدح (عزجیا) و هدننزو

 هدنآ هکروند رض وخلو هدننزو تاب, مرو ردهلرهج و هببشت هفح وب روک ذم ران وب ةع رحم ةبطر لا و |

 E O ةعزجألا هيف قبل اذا عرج ضوح,لاقت هلوا شلاق یسهیق وص رادقمر |

 .هجالا ول هراقولفآ ېک ق جو روب نم اقلطمو هلو! هیبش هنفحنو زو کب وراغا هلغم زاقیرب ضعب هکروشد هکدرکچ |
ENA 

Sears 



 ردروک ذم هدنسهداممز رونلوا قالطا هنامزورهد ( عذطا مزالا)مرهمال باش یا ادا عذج رهدلا لا هنمو

 ربغص كجوک لی كيمو كوج (ةعذِحا ) ردیسهنک كنهیهاد و تفآ 6 عذا ما رونل وا قالطا هنالسرا و

 عذج لاق رد هنسانعم كلنا سيح زس٤ یراوط هدننز و عنم (عذطا) ردهدناز یی ردهعذج یلصا ردهنسانعم

 لاش ردهنسانعم قعاح هن را یرب هلن آبیارب یه ودیکیا و فلع ربغ یلعاهتیحاذا ثلاثلا بابلانم اعذج هی ادلا

 رول وا قالطا جاج هپ ندنس هلبق دعسون هدننزو باتک (عاذا) نرفیف اس رقاذا نی ریعبلا نيب عذج

 یتیمهرزوا مح*یرارخآوهدنرانز و بنع (عذمعذج) رونلواقالطاهرلغاط كج وک هلیعص كيج (لابطا نامذج

 كچوک عذج هجو لکی اوق رفت یا عذم عذج اوبهذ لاق ردلهتم هدنعقوم رامراتو ناغطراط قرهل وا

 رایدل وا نافط راط هفرطره هدعب رلیدلیا لاهعتساهدنهاقكچوک ویب یتبیکر ت عذم عذج هلغل وا فرصتم ندنسانعم

 بلص لاق روند هندن كنحاغاامرخ هل رسک كيج (عذطار رايد د عذم عذج اوبهذ هدر كج هد زایذتک»

 ٣ هلاطعاام عذجنمذخ + رد هسک ف ورعهرب هکرد ورجنا ندنس هلبف ناسغ عذجو اهفاس یا ةلح عذجیف

 شاب نونلا یکیا هنشا مدآ هنسرهب هن ریما كنس هلدبق حاس هدنع یس هلببق ناسغ هکردوب یلصا ردًأشنم كنلثم

 رو م نوکر یدیاهسکرب مان رذنلا ن ةطبس ندنفرط رو نعربما یرادلصع ر وک ذم مدر ویدا ررب و یجرخ
 هنس هناخ نامه عذج هدکدلیا بلط ب واکه نس وېق كعذج روک ذم نوجا قلا یوق رم میسر یکیداکه رب و هطبس

 یرو نملوق ایاطخ هنس هشال ویدلیاهراب یکیا هسیدلاح هن هرکر بوقیج هرشط تعاسرد و ذخا توک |

 هرکص یدلیا ناهرایلدب غلبم رادقمرب حلق بورا و كولم ضعب هلک مان عذج هکیدید راضمب یدلیا داربا |
 مش ود ر و یە مب ردمزال هو کی هلا لاخدا هکردام حرف و و رود نم ثالم هلکمالیا نهر "كف

 ۱ اطعا ودوج ثالرح روب نم لثءیدلیا دارا یوق رم مالک و لتف ی رول مع بودا فیس لس نامه عذج هدکدلیا

 ولق وط شمریک هنشاب یکیا (عذجالا) رونل وا داربا هدنعقوم بیغرت هفلآ بولب تیغ نامه ی هنسن یکیدلیا
 مرکم (عذح او روند هشا والخاد هنشاب یصتشب ندهود و هدنشاب یصچ واند ولقنرطلاتچ راسو رغص و هنوبق

 تابثال و هللصا الا ع ذحم و عذح مما لاقب روند هئیش نایل وا یتابثو لصا هدننزو مظعم (عذحما) و هدننزو

 هلا همم نیش ( عشرطا) نآ و یا عذاص*ف ورخ لاق رون دهزفح زوق هربخ و فیعض هدننزو لها (عذاعل)
 روند هننالوا نیکشیشو ابق یرلناب ولسکو ک كوب لوق ىلع روند هلآو هه ود لکیهلا مظع هدننزو ذفنق

 | یک قاریط كاب هلفمالوا یلنقتابو كلکش وک هدنآهکر ون د هلاسموق لوش رد راج هلناصف و هدننز ومرمت (هعرطا)

 ۱ لوشدوخاب هل وا هیبش هلاسموق هلغل وا تالتش رد و تلد رس هدنآ هکرون د هض را لوشلوق یلعهل وار دا تابا لزوک

 | قرطرب و قلموق قرطرب هکر ون ده هبت قلموق لوشدوخاب هلوا نمروت هنسنرب هکر وند هنس هعطق قلموق یعرکد |
 | شکو و ردیمج كنظفل هعرج هلنیتصف ( مرا )) ردهنسانعم هعرج (ءاعرطا) و (عرجالا) هلوا قلشاط |
 ندقلراومت شی رکو پیا هکروند هکلک هنتسوا كن رلتاق راس بولی رو یناقرب ندنرلتاق كاشی رک دوخای كیا:

 ناک اذا عر رتو و لبح لا روند هشپ رک و هبا نالوا عرج هدیدنک هدننزو میظعم ( عرجا» رول وا شچ|

 هلسق مان كلام ننادمه هلنیتصف ( عرج وذ) یوقلا یراس ىلع ةرهاظ هاوقنم ةَّوفیف ءاوتلا یا عرج هيف
 ردیدآ عضومرب هدن رق هفوکه ناصف (ذعرطا) ردسبقل كن هسکرب ندنس هلبق كلام نب ناهلا یردارب كنب رد

 هفوک لها بودا لاسرا یلاو یصاعلا ندعس هن هف وکه نع هللا یضر ناق ترضح ردفاضم اک | هعرطا موب

 ر رقن ند هفیلخ فرط و بصن لاو یب یرعشالایسوبا هنیرب و هداعاو در یهیلا یمومو جورخ هروب نم عضوم
 هلالث تاکرح كيج (ذعرط 2 یدنل وا نییعت یلاو یموموا و رودص هدعاسم هن رازاین هل رلطنا امدتسا ی وا

 مدوب رب ردعا ندنسانعم عرج هلبصف و یعط كيج لوق یلع هنسانعم هوسح رونید هل وص مار و مدوب رب
 رد رفصم كن هعرج هلیع كيج (ةعب رطا )روند ه وصمدوب رو مچلار هيم كيو روند هکمچاوص مچ ارب و
 زونه ىكج هع رج كب وص ىكج هجا یتعپ اماعب رج وا نقذلا ةعي رج وا * نقذلا ةعب رج نالف تلفا + لثملا هنمو
 بول آهن فا ناو بولکه کما وص یثحو راکش هکردویأشنم یدلت روف بوحاق هدلاح یعیدل وا هدننفذ

 رولو صالخ بوچاق قرهلوا هدنزغآ همی وا وص هلفماغقوط هدفدنآ هللا قولای و كفتدایص نب زسقعو زونه

 (لثم )

۱ ۱ 



 سوی ۵۵0 زی

 | تولوا اب زانو دب یشنیکسابلویپسکو یشی وروب هکر وند هتروعلوش هعایجوعابجو هنسانعم تسا روندهلوک |
 | لیعفت ( مريح )) ةريبک الو ةريغصب تسيل ةسبللا و ةيشملا هحصبقلا ىا ةعابج و عابج ةأرما لاق هلوا ولشاب هنر وا و
 لاق ردهنسانعم قلاق كيك یلیئاج بویلاق یراقانیق یتعب بول وا ٌریغتم یدعق» ندقلپ را كن هسکرب هدننز و

 هک ليغ كمالو ك زوج ( ملح ) رد هلیلب وأتربد هقلح دوخاب هری یی الازه هتسا تّرغت اذا لجرلا عیج
 | ةححط نم + عتعثلا بهك "دنا ىلع ىرح + عمدلا بوص كن وص یعمدننآ » وبشا ل عاش مان مسیم#ا وبا
 موق رمو رایدلنا ريسفت نكل بودا رکذ هدنراباتک ت غلو فرص لها ردعقا و هدنس هزوج را + مهلخ اهریبص
 | صعب هکر د a * رايد د ز زنا ماف یت مالک یكی رز ندنفیدل وا هقشب یتغل هلغل وا ندننایعا نیدم عيا وبا

 ازم عج , مهاخ و ںاھ٭ ریبص و هرظن رییهط روند دف دص عثعل و هب وا بّلض ردشل وا دراو یعنغ نا هد ەەن

 لاق یاس كليا شیخ توقف هلادنز ی هسکرب هدننز و عدص (عدخار) ردیسادس مسا و رد هنسانعم

 رد هتسانعم كمسکینغ غادوداب ین اب یتغالوقد وخاب تن ور كمدآرب و هنجو هسبح اذا ثلاثلا بابلا نماعدج هءدج |
 ek ورد زوج یرا راس ردصاخ هدفنا عطق هکر , دح راش × هتفشوا هد وا هنذاوا هفنا عطقاذاات الف عدج لاق |

 ۱ "یبصلا تع دج لاق ر رول وا عطقنم ندح الص وندعاضر هکر دلعتسم هنر ان یم سب هلا ادغدب : یتج وچ و هنذا وا ۱ 1

 ۱ BENT رد هلاعدج هدنعق وم اعدد یتمی عدلا هللا همزلا یا هلاعدج برعلا لوقتو هتادغ تءاسا اذا هما

 ۱ |دوخاب ف ور ردفص و (عدجالا) رد رام لا مزال لعف ردکع کو سی بویر یار ندربخ اما یآ

 یر كق ورم ندنعبات رابکو رونلوا قالطا هناطنش عدجا و روند هب هک شلسک یغادوداب لاا یعالوقا

 ۳ ور كيسکهلنیتصف ( عدطا رلیدلیا هیعسآ نج رلادبع بودا ریبغت هنع هللا یضر قوراف ترضح کردیا |
 RET قلوا ادغد قجوچ و عدجا ناک اذا عبارلا تابلانم اعدح لجرا عدج لا ردهنسانعم قلوا ۱

 روند هی نالق هدنرب ندقالوق و ندنور شلسک هلناعف ( ةعدا ) ءادغلا “ىس راص اذا "یصلا عدج لاق |

 .هدننزو ءارج (یاهدجون ل ردیلع لجرر هدننزو ریز ( عیدج) عدا دعب قبام یهو هتعدج خام لا |
 ۱ مس و هيلع لا یلص مرک | "ین وردش ومكعدجا هدننزوءارچ (ءاعدحا ) رد هلسق یکیاهدنز و هما (هعادج ون والا :

 |: تویلوا ءاوصقو ءابضع و ءام دح ES نکل یدنا قوه ید ءا وصف و ءابضع ردیعما یراهقات كن راترمضح :

 اضع ردف و رعمدا وح ناعدح ن نج.را طمع ردن داعسا هادا زو نام (ناعدح) ىدا تاقلا رولپ وا رنو 9 ۱

 E لوي كجهداعضو ماعط صوصحرب كرو نم و یدا رار ولوا ھا مالسلا هیلع ما رخف هنتفایض

 گندم ک الوضر نوک رب ,هشداع ترضح یداراردبا ماعط لک !ندن )۹ بای یراوسو هدا هرز ایا یداراو أ

 برام و لس اإل هدنناوج هدک دلیالا وس ود یرولوا عفان هنسیدنک دا زج زور یساع* تلصخ كموق رم | 2 3

 بوم الصا ه هاد هکر ون هغالتواو هر اچ لوشهدنن زو باغ (مادا) رلیدروب 3 ندلامو ینیطخ یلرفغا

 | رونل وا قالطا عادج همول وا هلتبسانموب مخ و لی ویاهاع ر نلعدج هيف ناک اذا عادج "الکل اق هل وا رضم هکلب |

 مو یس یا عدج "یب ص لاق روند هغفجوج ادغد تو سا ردنطب رب ند ع ( عادج ون ) |

 یبصلا تعدجا لاق ردهنسانعم كسب هلا ادغدب یفجوچ ( یدل ) و هلب رسک كندزمه (عادجال)
 ملل دع دح لاق ةد هثسیانعم ھل امدد هلیمالکهلاعدج 4 : هسکرب میدحن و 4 ادغ تءاسا اذا هما هتعدج و ۱

 لر ملاذا تاش )| زی عمل | عدجلاق رد)یعتس» هنسانعم قم وق هننرکو زد توی وب یایات هنس قازو 8 ۱ ۱

 e اھ هکر روید هی هنین قا زاوقاو قلق لوش هدنن ز وماطق (عادج) و هدننز و باح# ا ۲

 , هدنز و مظعم (عدحا رب لالاب عدم ةدی دشلا هنسلایا عادج و عادا لالاب تفهعا لاق هیلیا

 | لادج (عادحا) وهدنن ز و هلعاف» شتا ۱ نینذالاع وطقم یا مدح راج لاق روندەکشا شلك ى راقالوق

 اات (عداصلا) هعصاخ ودعاشاذا هعداح لاق رد هنسانعم كجا عاز و تموصخ تراک و یر 1 ِ

 | ل وا ندنس هن رک ین هلیصف كنه لاذ و كيج ( عذطا)لامداج ین £ اعداح لاش ردن :سانعم هعداح هدننز و ۱

 PO نامز هناويح و و رد هعذج شۇم دەن ارو او ا تاک ند هترکلوا یشای ینعی 1

 | یلقن رط لاتچ هکروند هناویح شعار یشید هب "ن هروک هلنای كحراش + هبلوا سالم هشدد كحهشود و | 1

 0 روند هناویحنایمرا وهندح ینث عذج سپ روغار هدلب یصتلاءود وروغارهدلب یهجوارلنل وا یلقنرطنو و
 هدیحکسلو ود و هدیشچ وا یرال ود تلف رعص و هدنل وخد كر هنس یضکیا قالغواو یزوف هرز وا یاب كحایصم 1

 | قالغواردقوب ییبسانم هدد كحەشودو كح هت هس وت نیا كتق و عاذجا هکید دنا رعا ناو رول وا ا تی ۱



 < جم 3 ]۲۳

 بت عبق لا عات لا ردهنسانعم قمیچ یتنوص و ندا هلناصف (ناعتلا) و هلنرتیعف ( عنار و هدننز وا

 | لاقت ردهنسانعم كم راو لاس اذا *یشلا عات لاقت ردهنسانعم كلبا نالیس یسهلوقم وص و جرخ اذا اناعین و اعبتو

 رد هنسانعم كلا هفاسم عطق و قوا هيلا عات لاق ردهنسانعم زا هب هنس رب و باذ اذا نعسلا عا

 | لا ردهنسانعم كتک و لع اذا هيلا عا لاق ردهنسانعم كلا هلع هب هتسار و هعطق اذا قيرطلا عا لاق

 لاق زدهنسانعم قمز دلاق همت بول هلا كمتا هچراب ر , ندنسهل وقم غاب یناصو زوغآو بهذ اذا لجرا عا

 هدننز و لیعف (عستنلار هذخا اذا هب عا لاق ردهنسانعم كلا ذخا یەنسنرب و ٌهعطم هعفر اذا نما عا

 (ذعشلا) هعان نعم نعسآ عيت لاق ردهنسانعم قمردلاق همت بولو ندغای و ندزوغآ هلیسهچراب كتا جدو

 الثم روند هب هنر ندا ندناویح نالوا بترنم تاکز ٌهبجاو لوق ىلع روند هنویق ددع قرف هلن رسک كتاب

 دلو علا مز وک فم بل رموناوبح ردذوخأم ندنف عین لا همان باهذ کای کی کءود شب و نویفقرق |
 روند هموق وص رب ندزوغآ قهص (فعالا) ردشغ دشا وا قالطا هل روصت یراقدل وا ردیک ب وشوق ۵هدو و راز ا

 | رش هلیصق كنءهددشم یای و كنات (ناعدنلا) و هدننزو سيك (عيتلا) ةنيخل الا نم ةلتكى ا ةعات هتنغا ام لاش
 ىا ناعت و ع : لحر لاق روند ه هسک نالوا ردا كالا و تعرس بوشوق هب هن سرب افلطم لوق ىلع هشا | ۱

 مبا لجر لاق روند هد دا ندا ثالاهت بوشوف هشیا راد هتفاچ اعاد (عیالا) "ی لا یلاو ارمقلا لا عمه

 | ههج و ىلع بارلا یر ناک اذا عيا ناکم لاق روند هناکم ندا ناعل بارس هدنس وشرق و قم ایف عیاتتم یا

(as).اس یل هداعا ینیتنوصوق و ءاق ادا لجرلا عانا لاق ردهنسانعم قعحوق هل رسک كندزمش  

 ارکف هنشاب یدنک هنشيا ر نالوا هصفالخ كسان هسکرب هدننزو لعافت ( عیاتتلا) هداما اذا "قلا عانا لاق
 | رش اماد و سانلا فالخ ىلع هيف بکر ب ناک اذا مالا یف میانتب نالف لاق رد هنسانعم كلا ترشابم زمن دو
 | هيف عدا لاش رد هنسانعم كلا كلوكتواو عرسي و تما یال ائ عیاش لاق ردهنسانعم قلیتآ هروش و

 هل لقتسا اذا مایقل عیاتت لاق ردهنسانعم قلرغوط بونرپد ندنری و الا یا عیاتلا اذهام لا و ج اذا
 | ىدا تعیاتت یلصا كنسهلک تعیاتا وبشآ ه تبهذ اذا قرولاب ربا تعیانا لاق ردهنسانعم كقلیا ییهنسنر و

 | تفاجت اذا "رمشلا ىلا لجرلا عبتت لا کدام ایت هرش دوب هدننز و لعفت ( عیتتلا) یک لقاثتو لقانا
 هکر دیفدارمو هدننزو هعاطتسا (ةعاتتسالا) "ادا هيف عین لاق ردهنسانعم كلا تلوکن و او هيلا عرسا و

 هلا درج یاخ ( عطخ ) مچ[ ةثلثملا ءاثلا لصف ]8*- میطتسا ال یا عیتتساال لوقت ردهنسانعم كمروتک تفاط | جج دئلثلا ءاثلا لصف روس
 | بلا نم امر لجرلا عر لاق ردهنسانعم قل وا ییفط هتعاجر هلنیتصف (عرلا) ردیعما لجرر هدننز و رفعج

 ٠ هدننز و یا رغ ( عاطتلا)لو (عولشلا) روند هنتلع ماکز هدننزو باغ (عاطألا و موق ىلع لفط اذا عبا را

 | عطق ( عطثلا) م وكرم یا "یاطل و عوطثموهف لوهحا ىلع لجر لا عطف لاق روند همدآ شمارغوا هنتلع ماکز
 ! قلوا رهاظ و وللب هنسفرب و ثدحا اذا ثلاثلا باسبلا نم اعط 7 یبصلا عطنا لاق ردهنسانعم كلهتسب هدننزو
 ملا ۰ هرسک اذا هعط) لاق رد هنسانعم قم ريق هرابهراب ی هنسذرپ (میلتتا)رهطاذا ی دلا عطل لاق ردهنسانعم

 | هدننز و دفدف ( مشعل ءاقاذا ىناثلا بابلا نم ام لجرلا مث لاقب رد هنسانعم قعصوق هلیدیدشت کان و ضخ نخ
 | لاعفنا امالا هنسانعه رج فوص روند هکوب یزمرق و ردیاقوحا هکر ون دهفدصو هنسانعمول ول روند هب وا

 فنالا نم مدلا اذکو  هیف نم بصنا اذا لا مثلا لاق ردهئسانعم كلک ود بولتا یتنوصوق ندزغآ هدننزو
 شلك ناشغ و ةغثل هيف ناک اذا مالکلا عثعش لاق ردهنسانعم كوس ی هب هدننزو هلزاز ( ةععلا » حرطاو

 ءاق ادا لح را عنعذ لاق ا قع وف ةر یر یر و ردهباکح ندنوص نالوا هدننلاح ی كنهسک

 ۱ هخدشاذا ثلاثلا بابلایم اعلث هسأر علث لاق ردهنسانعم قمراپ شاب هلینوکس كمال و یحعف كناث (علثلا) اهباتتم
  (عوثلا) ردقل وا هلا هم نالوا باوص لوق یلعرونبد هنفیروق امرخ  شمالتچ و شاراپهدننز و مظعم از

 | نکل رول وا یرالاص ولشع هدنزرط مطب و یاکدزوا نیلاق رول وا هزات مدره هکر ديما یلبجرصشر هدننزو درص
 اررکم (منمن) لاس اذا اعوت عوش ۳ عا لاق ردهنسان هم قغا هدننز و عو (عوثلا) رداکد عفتنمو وک

 | طاس الاب ما وه و عن د نولو ردیس هی رها هدنناب كل دالب تحایس و ریس نعصتم یییهلا تعاط هلص كرا

 e قع وق هلتدش رده ءان (ةعاثلا) ردع و هليو هروکه نایب كح راش × یلاعت هللا هعاطق دال بلا ف

 روند خد هءابجو عابج هدنلنوم روند 4 یثک رودو هدننزو نامر e ہا ےجا لصف ]= ہیچ ےل ا لصف زو

 | ةعابجو روند هقوا هصیق یراقدنااوق كن نبیصو ریصق یا ةعایحو عابج ةأرماو عاّبج لجر لاق هلباه



 هنفرح ءاف یاس یژرکا | مریلکت هکر داتا | ًافأف هدنن زو دفدف تاز یا زر ادا لج را عت لاق ردهنسانعم

 هفبحا را شروم شراق شک و هنناسل سان هلک كنال وا یات (یتامسا) ًافأف یا عتعتوه لاق ږد هک نال

 قمالغرا توص رص هلئدش هن وا یربهدننزو هلزاز (فعتعتلا » طیلخت و فیجار !یف یا عتاعتیف اوعق و لاقن روند

 فە خاو ۱۳ ابا اذآ هعتعل لا ردهنسان انعم قلق ترطضم هلکلیا ءارک او زج هشيارب ین هسکرب , لوق ىلغا

 e لا ردهنسانعم كف ییلد بودا ددرت ندزحم دوخا ندرصح هدزوس و قلق یمن مالا ههرکا وا

 طل را اذا 2: : ادلا تعتعل لاق ردهنس انعم قلاق توالیاص هغلم و راوط و "یعوا رح نم دنا اذا مالکلا ین

 a هدننز و فتک (یقتلا) عوطایا عقتلا هذخا لاقت روند هفلجا هلیصف كفاقو كنات (مقتلا) لم"راف

 هاکش د هر هبکنا و شنا و روند هر یسهلوقمرب اب كسکو هدننز و هرم (ةعلتلا) دیدش یا عقت عوج لا ردفص و

 ءالالیسم روند هنسیدنف اوص و "دض اهنم طیهثاام و ضرالا نم عفتراام یهو ةعات ف انازن لوقت رول وا دض |

 رواکمع التو هتاف رواکت اعلت یعج روند ه هعطق نالوا عفم ندضراو روند هنآ هر رد عسا و و هنسانعم

 نوید هم , رایدنقآ وص یراح هراهرد ندب راترص ریاب و ندن رلقثل وف خار ندرهب عالت لوف ىلع هدننز و لابج ق
 كندنقآ نالف یتعی» ةعلت بنذ عنعال نالف * لاثمالا نمو رد رایدنقآ وص قجهقآ هغاچلا ندکسک و دارم

  كکيدنقآ كنس نم نع كتعلت لیسب قاال ب رعلا لو و رونل وا برص هن هسکربتح و لیلذ زمه وط یتغابا |

 | نولو اذک و رونل وا برص هدنعح ناولتم و تذاک نايل وا داق هنلعف و لوق روب نم لثم م ع۱ داق | هنلیس | 1

 )نرم یدنک دارم هک مردبا فوخ ندنلیس كمهعلت یدنک نامه نب ییعی * یتعلت لیس ۳۳ فاخا ال +

 | مار ردندآ وص رب هدندرو یسهلبق هنانک هدنیز و ها CaS مردبا فوخ ندمرابرقاو

 نوی و الما اذا عبارلا بالا نم اما ءاب الا علت لاق رد عنایت قل وط هکردفدامو هدننزو عر هلی

 لحرلا علت لاش و تلاط ادا عبارا و سماجمنا تابلا نم اعلت تعلت و هعذع تعلت لاق ردهنسانعم قل وا نوزوا |

 | (ملتلار روند ههسک نوز وا یوی و هنوب نوز وا هدننزو ریما (ییللا) و (یلتالا) هفنع تلاط اذا 3

 | ردهنسانعم قل وا قلشوق ابقو علط اذا ثلاثلا بابلا نم اعلت راهنلا علت لاق ردهنسانعم تا روهظ زدن وك عنم |

 | لا رد ةن انعم قمرافبح ہر شط یاب لند هتل یعیدل وا هدنجگا 7 9 تطسا اذا یحصضلا تعلت ام ۱ 1

 _س (یالتالا) سان کلام هاو ح رخا اذا روثلا علت لاقن و هيف "ناکاع هنیأر حرجا اذا لجرا علق ِ

 ینوب هبسکرب و دف ناکاع ۹۹۳ حرخا ادا لحرا علتا لاق ردفدا رم هد ربخا یانعم لا علت هلن رک | ۱

 هدنز و فتك (یلتلا) ال واتطتم هفنع ۳ اذا لحرلا ملنا لاق ردوا كمردنوس بودازوا یرقو [

 رددآ عضومر هدننزو لفوف ( علوت و هدننزو رهوج ( علوت ناله یا علت ءان لاش روند هباق ولط |

 بوردلاق یاب نوجا كم ردتا ریس هنشیدنک یرابجاشام رول وا قالطا هن وئاخ رلد هدننز و نسج ( ملتا

 هدقانا نوا ش ندا ر SE باصتم نرو تاچ هراز رخ ا 29 ما یو نر ایلوا رداز وا ی ر

 لعافت e AEE 9 "یئراطا ةد نمو امدقتم یا اعلتنم راص لاق روتید هم نیر

 ا
 عفرو دعنع دم ادا هتنشم ق لحرلا علاتت لا ردهنسانعم كع رو قرءربدلاق یشاب بودازواینوب 6

 دوخاب ردەدىدروب یتیعاج هلدع ین دوخاب ی ہ4ل ہبق یغ ردیعما كعاطرب هد 4 داب هدننز و لتاقم € (علاتم) هسأر

 رده برق ر هد را و تومرصح هل رسک كنا (هعتت) راد علاتم نهرا اردرا وو رب یتیم هکر دهدنس هبحان نب رګ ر 3

 نوتيلا نود ا سینع ن رج و لورج نب راربعو ضایع ن ضایع هاروا رداع“ هلیعسا یناه نت ةعت |

 ره ! بول | ندغاب قاض دوخاب ندز وفا دلکعءا هچراب ر : هلن وکس دل واوو یحق كات ( ع وتلا ردراب وشم |

 ردهبانعمو ید جم 7 اه هعفرت ربح هعطم اا هع ونا ن نیا و أ اللا تعت لوقنردهنسانعم قم ردلاق | | 1

 هل. هد ما نام | رهاظعضا وتاب ما عت عت نول وب ردیس هعیص رها هاکلنا عضا و هلع د رات (عتمترک ساک |

 نا هدقدنل وا عطق هکر وند هناس لوش ردهدنزو لوعف کلا هددشم یاب و هح وتفم یا( عو تلا ردعوم |

 کر رددذج معما و و یکتیتلح و رشعو هیعالو مربشو اینومتس هل واردبا نالیس دوس حرم ید و راح و قآ
 a رول وا لی زم یرالبف و زدم و لهسمیدوس كناع وب وزرای

 درمص را مبح شوهدم هک ون كىو یس هلج بودا شوخ رس یراقلاب یک قوا قلب هل ذل وا املا هدک ار ءام |

 | عب (عشار) نیش نق كناب هد دہبط تادرفم و ردا رک ذ ید هدنسهدام عت هلا هیت یاب نون فاوبهروتوا |

 (۷۰) * ین



 e ۵۵۲ زی :

 عباتتمهدساسا اضعب هضعب هلع هاش یا ملا عباتتم لحر لاق رونل وا قالطا ملا عبانتم اکا هسل وا ناک هلع

 قاد و یسهکد الصا یعب هيف ناال یا عباتتم نصع لا و ردموسمم هل رابع هيف توافتم رغ ناک اذا لمعلا

 لاق د اوا یک کرک بوشود هندرا تنش ر هدننز و لعق ( مبنا ردقوبح نابل وا یر

 | تابلا یا ةعرلا € لاق هدنزو درص ردعر یعج روند هوبق هدننز و هف غ عملا هبلطت اذا "یشلاعبتت

 هدنریسفت شیدح چ هنا ع رت نم ةعرت یلعاذهیربنم "نا ۴ وبشادبع وا هکر د حراش * هنسانعم هح و روس هزو و

 هن رلانعم هض ورو هح رد یهعر هدارو هکی دیشلنا تن ییترابعهحولاوهو هنا باوا نم تابیلع لاق ۳

 هک نا مهف صوصح یانعم ینلوق هجولاوهو فلوم + ردکعد ردهجوا كلا لج هنسانعم باب بویلا لج
 تبا هدتغلرب یدور و و نام حو كن هعرت هسحوت ردا ممر هلساونع هجولا و بودا یط ییظفا وه

 یعاوص وص هکر ون د هکب دکقح هلاص وص وقح هلآ وص هدن رانک اب هدنشاب لر و لز یشج هعر و *»یهتا ردلکد

 | ردهنسانعم هجردو هاو سالا قتسپ ثيح ءاملا حف یا ةعرتلا س لا رونلوا ریبعت یروک وص و

 !حراشلا لاق * روند هرازغ مو هضورو هرازنج نالوا هدر كثسکو و ةجردلا یا ةعزلا عفر لاش
 | روند هننابدرت وهنفعص؛ كرټمو روند هماقم یراقجهروط *ل رانا وص هدنشاب ضوح و هبروک ذلا ثیدحاسسف و

 ۱ قیلاب هکر ددا هبرق ر هدالعا دعض و ردنا ه رق رب هدماش هعراو روند هنغآ یعیدلرآ كل ودج ندر و

 | ردهنسانعم قعشوق بودنا تعرس ه هممرکو رش هلنیتصف (عزلا) رونل وا بلجندار واهمصم یسهرومالص

 ۱ حرف لاکو ءالم اذا ءانالا عرت لاقت ردهنسانعم قلوط و رمشلایلا عرسا اذا عبارلا بابلانم امرت نالف عرت لا

 اطاشنو اح مرو مالا حقا اذا نالف عرت لا ردهنسانعم كلا ترشابم بوردلاص هرلههظع روما ندطاشن و
 رد فتک نالوا سايق هدنو هچ رک "یلتعیا عر ضوح لاق روند ه هنن نوغل وط رول وا فص و عر و

 ۱ لابقا كنو روند هنس ولط ردتفص هدننزو فتك (عزلا) ردشل وا ردصلاب فصو ةغلابم نکل رد وا |"

 | ندتهج یکیدلیا ولسو هّجوت یمدآ رب هدننزو عرف (عرلا) روندهمدآ ندیا ماصتقا هماظع روما ندنطاشن و

 | نا رح هلیعص كنيع (زوععرت) هانئاذا ثلاثلا بابلانم امرت ههجو نع هعرت لاق ردهنسانعم كلتا فرص

 | قب لوقت روند هیوبق هدننزو دادش (عارلا) هلفیف روند یزوعرت هدننبسنرددآ ه رق رب هدنماضق

 لضفا(عرالا) یداولا “لام یا عاّرت لیس لا روند هن وص لیس ناردلوط یهرد و با وبلا یا عاّرلا
 | نورد هلتسانمو روند هغلن وغل وطهدننز و ه رش(تعرلا روند هن وص لیس ناردلوط یهرد جدو هدننزو

 | عارتالاو لحلال و تضفبال یا ةعَرم وذل هنا لاق هنم و رول وا لایعتسا هل او ع شمردلوط یاسنا

 ۱ لاق ردهنسهانعمقمایق یوبق (عیزتلاژ هءالم اذا هان الاعرتا لاق ردهنسانعم قمردل وط هل رسک كنود

 | ثلا لاه عت لاق ردهنسانعم كليا تع رس ب وشوق هسیا "رش هدننزو لعفت (عّرتلا) هقلغا اذا بابلاعرت

 ءالتما اذا ءانالاعرثا لاق ردهنسانعم قلوط هلل رسک كنهددشم یان و كنهزمه ( عار الا عرق اذا
 ۱ مس و لاج رةعستلاق روندعست هدنشنؤم ردرکذم ددعهرزوا هدعاق روند هددعزوقط هلرسک كنان(فعستلا

 | رح ةنساصع +ردشلنا عج یاب زوقطلوا هدنیبوبشا فل قم چ تابآ عست یسومانبت آدقل و یلاعتهلوق هنمو ةو

 | هکردندآ كن وکر ندن وکی راقد را وص بولاق زس وصكنهود عست و + نافوط عدافضلادعب دو مد + لغو دارج

 | ندءزجزوقط هکر دنددا دعا روسک هدنزو ریما( عیسنلا لو هلیعض كنان(عستلالردکمر ونک هب وص نوک ح زوعط

 .یحند كلآهدننز ود رص( مالا )ةعست نم اءهزجیا هعیست و هعستذخ لاقسرونل وا ریبعترب هدزوقطروند هزجرب
۱ 

۱ 
 | یشبو ی دردو ررغ انس ههکی ضچواو یعنکیاوا دن كتآهرز وا ینابب تاحراشهرون.د هنس هصکی حنوتطو یحنزکسو
 | لوا ندننوکءاروشامهدننزوءاروشاع (ءاعوساتلا ر ونلوا قالطا عست هنسیجنز وتطو ین زکسو جندب و لفن هنسیځجنتلاو
 قللآیبربهدزوقط كثیش رب هلیصتف ك نات( عسنلا)ر ددل و م روبزم ظفل وردی وکی جنز وقط كم رحم هکر ون د هل وکن ال وا |

 مهعست لاقب ردهنسانعم قلق رفنزوقط یرانا هلیسیدنک دوخاب ردهنسانعم قلوا یحنزوقط هتعاجرب دوخاب
 , یجنزوقط «عسانلا ) هسفن ةعست مهريص وا مهعسات ناکوا مهلاوما حت ذخا اذا ىناثلا و ثلاثلا بابلانم اعست

 (عاسنالا) ةعستلا بصن و عساتلا عفر ةعسق عسات زوحالو ةفاضالاب ةينامت عسات و ةعست عسانوه لاق ردکعد
 نوک ی حج زوّمط یرله ود كموقو ةعست اوراص اذا موقلا عستا لاق ردهنسانعم قلوا زوقط هلبسک كنهزم |

 لاه (عتلا )و هل د دشت كنیع و ىح كنات( عتلالاعدت مهلباتدرو اذا موقلا عستا لا ردهنسانعم كلک ه وص
 قص وق هلا لعو یرتسا اذا لّوالا بابلا نم ةع و اعت لجرلا عت لات ردهنسانعم قلوا كوپلسو قلاص



 و یات و كنه ءزمه (یابنالا) عبا اذا انالف عت لاق ردهنسانعم كلیا تیعبت و هعبنا یا هب هع 3 و

 E ۵و۱ ریس
 رد دن ديلا یا نایلس ن , علت و نیو ور ارت دو سەدام راح هسخ و ردا مرنا ون رابحالا

 یثاونع عت وبشاو هدننز و رکس ردعبت یدرفم یدبا رونلوا قالطا هنع كولم هدفلس هدننزو هطمارف (ةمباشا)

 دعس كلم نانل وا قالطا عبت ادا هکر د حراش × زغل وا قالطا هنع كلم نايل وا كلام هن رلتلبا ت وم رمضح و ربج

 نوچغيدل وا ۳ هنفلس هدتنطا س دعس روک ذم یدل وا صوصخت لع ی رک رصبف و یرسک هدعب یدنا برک وا

 هللا یلص مرک ىنەكر د هناخ ر هد هکم( همبامتلار اد )ید لواندنا اس کا یەم کم هبعک ادا ویدیشفل وا قالطا

 لاق نوچ یتیعبت همت رونل وا قالطا هب هکل یک هیت و رکس(عبثا) رایدلیا دل وت هدن آ یراترمضح سو هيلع

 هکر دیمما ثانع و رب ندن راهد یکم نانل وا ریبعت كب كنم FA ییعب ندبیساعب و لظلا عفت هت را یا عشلا "لامس

 میابت ىعج مظعالا اه وسعب تعي بيساعبلا نم برض وهو اهعبت للا تعبت لاقت و یرایکبرلکب
 ( عمتلالردندحم "یعشلادیعسن دجاو سانلا "یا یا وه عبت "یا یرداام لوقت ردلمتسم هنسانعم سان عتورولک

 هم لک ضعب عب ناک اذا عبتلجر لا هلوا رایوس لصتم یک هلسلس زستلا را هکروند4 هسک لوشهدننز و درمص

 رکیما ن دنس هت رک ابص E عولط كرى وا قالطا ءزاکز وز لوش هدننزو ,ننمازا زوم (سعشاعربت) انا

 هرزو اروک دی فاو وا هیلیا تدوع هنسهترک ابص هن هدنماکنه بول هیلیا نار ود یراهترک راس تولا

 بوت یر یهو سعلا عوبت تبه لا ردهعرک برعلادنع ردقجهلوا یسوغوط نوک نالوا ||

 رآ یک هکلوک ندنبقغ كفوشعم برک كن( تلا ابصلا "بهم ىلا دوعت تح حايرلا "باهم قا |
 SOS ( یعشلا إل اهعبات و اهتشاع ۳9 ًأرملا كلت عبتوه لاق رونلوا قالطا هب هتف ۱

 مدفتو قبس هل سک ك نزم (عابنالا) مرسم یا یعبت ةرش لاق روئل وا قالطا دکترا نالوا راکیلط هب هغو 1

 Hi غ هدانعموب و تتلف هل وقبسا ون اک ادا تالذ و میتعبت ۹ ممعبآ لوقت ردهنسانعم نوش ندندوآ كندسک ندا

 ۳ :داکوا ےھت یا هد ون نوعرف مهعبتاف ل یلاعت هلوق لّوالا نف بها یا یریغ ما لوقت رولوا
 | هداروب فورعملا لامکتساب رعالل برضب+ اهءاشرول دلا وا » اهمامز ةقانلا وا«ءاهما سرفلا مبنا * برعلا لوق و[
 | شف ی ضوفو نایک دلش رحم یی دقات دوخاب ییماط هدکدلیا شع دمدارپ ق نعل رد هلیس هغیص ما عبا | 1

 3 ادتارونل وادار | هدنلح بیغرت وما هللاع ا و مامتا یئاسحاو فطل رو نم مالک هبا شخ ید ییا هد هلی

 ارهاظ زج ا ونس هیلعت ن و رم هرارض هرزوا یغیدلوا دافتسم ندی آ ر رقت ردشل وس "یضلاو رع ن رارض ق

 یرارذو بهن یتیرلایشا و لاوما و نوش هنس هلمبق كن هبلعت نور عروب زع رارض هکر دو یلصا ردها لق نایفط
 لاح فقا و بولک 4 ن هلدبق هعقا ولا دعب هلغغل وب هدلح راس هدانا لوا ورع یدیشمروتوک ب وديا یس ییراناوسنو

 | ود هلا "دراکب یلاوما و یلایع و لھا من اب رارضاب بوش هدهارلالخیدتک بوشود هنسهقرا لور هدقدلوا ق

 | در جد یتغل هط وا هدکدلیا اطعتسا ید یني رل ه راج مرکز دکد با ایسا فدک رد یلام و لایع هلکطتا اجتسا | ِ
 مدار ولدلا و اهمامز ةقانلاو اهماج سرفلا عبتا ةصببق ابا هدنق ول وا ورع هلغم ویلایی ریق مان یلسنکل بودا | ۱
 ردردصلاب هيم یک نسم نسح ردنرابع ندهلم# هک نانل وا رکذ هدنبفع هلک رب مالکلا ین عابنا و یدید | ۱ ۲

 هدنس هسک ایدل وهکرون .د هلا ويح وهن وتاخ لوشهدننز و نس( عبتمل ا هعبناذا هعبنآ لاق رد ەن :انعمقل وا عباتعابتاو | ِ 2

 ET جیک هدننز و لیعفت (عینسار اهد) و اهعیش تو ادا مسم ةأرما و ةر و ةاش لا هلوا رروپ 1

 و ایمیلی اف رب یدآ رو هعبت نعم هع لاق ردنرابع ندقم ردشارا بوش ود هندرآ كشيارب | 1

 لاق ردهنپسابغب ق وا یردم یشیا رب هدنن زو لادح (عاشا) دعب ییعع هعبنا لاق ردهنسانعم كلا تهی ا 3 ۱

 قردیج یتسارا هکر دلیعتسم هن ںانعم قلق نیتمو مکح یشیا رب هعباتم و عابت و یلاوب یا امابت لااا میت ۱
 یکیکرک یناوبح ریاجو هقحاهنموضع لک یطعا و اجرب مکحا اذا سوقلا یرابلاعبات لاقب ردا تشن ندکلشیا

 رعص هنقنا و اهنیعست منا اذا لبالا یرلا حيات لاق ردلمعتسم هنسانعم قلق نوفبوا قیر ره بوردنلوات |

eعباتم لجر لاق رول وا قالطا همدآ یحی دنا نیتمو مکح یی هنسنرب هل يس هی لعاف  

 یلاوت اذا *یشلا عباتت لاق ردهنسانعم قلوا ee یرب یرب هلصافالب هدننزو لعافت (عباتتلا) ؛یشلل ےک

 نالوا لدتعم و راومهیبادناو دی هلتیسانمو روند هئدش نال وا هدرا یرب یرب هلیس هی لعاف مس ا

 ی ردمپاتم هنر یرب یساضعا هدلادتعا و ءاوتسا هایوکرونلوا قالط قلا ماتم هنآ ويح |

 ,نال وا هرخ "نف ىلع هصوصخح "نفره ییعب هسل وا هاشم و لک اشم هنر یرب یل كلام, و قلنا یوتسمیا |[



 وفا تا صف س

 هک هه
 |هژارتحن دف ول وهج ءان ىلع "یشلا عيب لوقت وا کل هتعب رولوا لخاد هشناز مال اضعب و روند رادلا د زنم

 | ةمدآرب هسکرپ رابرع و روند لوقو لیقولوکو لیکه دن رال وهم ځد كن را هلک لاکو لاق کنن ع وب لاقیف
 هناطلس ویلاو یعدارب عبو راربد نالف عیب ىلع نالف عاب هسل وا معاق هنماقم كن آ هدتعفرو هر هلا زالادعب بول وا

 (عویبلا)لو هدننزو طرح (عسلا) هيلا 4 یعساذا ناطلسلا نم هعاب لاق ردلمعتسم هنسانعم كليا تیاعس و زغ
 | هد یزشم و ردهعابیمج روند هب هسک یعناص(عیابلا) روند هب هنسن شلئاص ردرال وعفع سا هدننزو ظوبح

 ضم هع ید وجو هلیسهعاضب لاج و نسح هک ایوک رونلوا قالطا هنوتاخ هبوبحمو انسح تیاغب عیابورونید
 هعاتم و لام قلتاص هدننزو هباتک (فعاسلا 2 ردصاخ فص و وب و اهلاملب ةقفانیا عیاب ةأرما لاقت ردنا ج ورتو

 دععلالبقو رونل وا قالطا هب یشم و هعیاب هدننز و ۳ (عسلا رۋ ەملسىا ةعاي نالفل لاقت ردتاعای یعچج روند

 | هدننزو ءالعفا ر واک ءاعیا و هدن زو ءاسنع رولک ءاعی یعج هنسانع مواسم رونلوا قالطا هدهب هسک نادا رازان

 | یراصفهلبرسک كناپ ( عسل ا) ردف ورعم ماما کردین یروناسینلادمشن رللادبع نیدمع اس مسلانبا ۳
  قناس همی ورهدب»یهو "یا مصد یا ةعسلالها نموه لاش.هدنزو بنع ردعبیعجب درداسیاک کر وند هم دعم

 | كما ضم دعب ینهنسنرپ هلی مسک تانهزمش (فعاب ال هةتا ةعيب هعاب لاق یک هسلج رول وا عو ءان ننی

 ایا نوان هدنن ز ولاعتفا ۲( مابتبالا) مىسال هض رعاذا هعاب لا ا كلبا قلت سر سانعم

 | عب هعیابم کرد ج راش » اعیاباذا اعیابت لاق ردهنسانعم كلا متاص 1 (میاسلا) اشا اذا *یفلا عاتا لاقت

 | نالوا هرزواعی باچا لصا تعي نکل یدل ضر عت هنسانعم تعب فل قم هچرک » ردهن رلانعم كشدبا تعی و

 ا رخن اامهبحا هکأیوک یدنلوا لامعتسا هرکلی هدقاعم و ها بوت وط لا هدعب بول وا دنسانع» هقفص |
 | یععاص هنسیدن کو هنر نددسکرب (ةعابتسالا# رولوا ردا :ê یرما*هلبخدو یندایقناو تعاطو ینسفن |

 رد هنسانعمقلوا جار عاته هدنن زو لاعفن(عایبنالاهنمهعیب نا هلأس اذا *یشلا هعابتسا:لاقب رد هنسانعم كالا بلط

i ۱ىلع كلبنک ردراث دحج عانا دمع ن "یلعو دم روند هب یجناص هدنزو داش (عابلا) قف اذا عاتملا عابن  | 
 | ردشلنا ثیدحت ندوغب ماما هّتسلا یح امام دل وا نددها ادم یی هنسلا حرش ردندح یعاتبلا نیسح.نب :
 | (فعابتلا و و هلن رف (یتازرددآعض ومر هدنزو رفعج( ع ربت هي ةيقوفلا ءاتلا لصف يح یلاعت هن وعب زرا

 | ەجەلي بوليشوو بوارغوا دوخا كه د ایک ا بو وا کا وات اسان قع وا هب دسک رب هدنزو همالع

 هدننز و هحرف (فعشلا) هعم یضف"مموا هفلخ یشم ادا عبارا بابلانم هعابت و اعبت هعبت لاقن رول وا هلکقک |
 دو هلم هلوا یبولطمهیبشنسهلوتم قح م ولظم هدنآ كمدآرپ ا لوشهدننز و هباتک تابش رو

 ا نوه دل وا عومتم هقنوتح بئا واوا ییاخ ندبلطینآ اخو نر م یشات ندشحاف نيغ و ناعص ۱

 هلدیتصف(عسلا) اهوح و ةمالط هبشةغب هيف كل یذلا "یشلای هو هعاس و هعن نالفلبقیل لوقت ردشم و !قالطا 1

 اع وه لاه رونلعخ هدهږزاوا عاباو رونل وا قالطا هتعاج و درفم هلغلوا ردصلاب فص و ردهنسانعم عبا

 یا وكنا (عسلا اولا یاعشلا ةددش هاد لاق رونلوا قالطا هن راقايا كنهادعبتو هعاباو دعب هو هعد ات یا

 | ناک( دعب اھت ظبى ا دلنعلا عنف دعق لاق نوجمبدل وا بات هع رونل وا قالطا هب هکلوک هلی كنهددشم

 | رهم ضعب و هدام فویس.ندنآ کد اف بوقت زارب ردنا راب مصير هدضرا مات ناذاج ندفناظ ضرا :

 | هللاا هکرونلوا قالطا هسنج و یجلوش (تمباتلا ز و (مباتلا) ررر وش ود بولو راقحتوب یک یزرلشاط
 | قالطا ملا عبات دیکو کی راکت نا رد هدکلف.راب صو راردیکه جرا ۳ بول واعبأت هس ر دیک هم هرن بول وا هج هل

 | رغصم کاو ناردلایا ما عبات علط لاقم راردا ریبعت لب منا عبات الت هل رقبا ربطت ندنظفل نارد رردا

 |روتلوا قالطا هن یصانو روا كمدارب هدننز و نیما( عیبتلا را ردبا قالطا ید عیت هدننز ورکس و عن وت هلیس هی
 هکر وند همدآ نالوا ین.ولطم لام كنه سک رب هدنتمذ و ءمصات یا عی : نالف هل لاق ردنا تیعبت هلترمصف اکا ماد

 0 مکل او دال 9 * 9 یلاعت هل وق هنمو ,ردهنسانعم عبات و لام هیلع هل یذلاوهو دععن وه:لاش رد هنسانعم ع موبتم

 TE rE هننوسوط رغص» نالوا هدنشاب رب عیهتو ابلاط الو ارا یا هک اعیبت هب ایلع
 ]شعب یلوالا فدل و.یا عیب اهل, رقت لاق ىڪ .فیاع و .فاعصا رد عاب و عاب یعج یعج. رد هعردن ین ّوم

 ؛ناک اذا عین لچ لا روند هد هلوسوطا نالوا ر ار سب: یراقالوقو یرل زون و وېل والا ةنسلا ف
 ؟ ریز وا .ردهدننز و رب ز و.لوق:یلع ردیعما كن رد یتیعرلا ثراخ ندیاصصا عبدو هانذا و هانرق یوتسا دق
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 سگ 4 رس

 رول وانوزوا یوم ردیعما شوقرب ندنراشوف وص هلص كمال و كناب (ملمبا) قلا یا علبلا مساو وه

 (ذعالبلا و(ذعولابلا) ةعسا ویا عولب ردقلاس رول وا فص و هبهرحتت ناولایو لوب هدننزو روبص(غ ولبلا)
 هکر وند هب ويق عساو یس رجما و راط یرخآ هلبصف كنهددشم مال و یرسک كناب (ةعولبلال و هدننز و همالع

 هدننز و ءا رعع(ءاعلب )ر ولک ع یل البو عیلاوب یعجج راردنا رفح صوص نوچ ما ق آ کا یسهلوقم ییوص روم
 چوا ص وصخ هنتعاج سود س ونو هعافر نب دوساو ثرالا ن هللادبع و ردیعا لج رر ندع تالاحر
 لوقت و هعلبنم هتنکمیا "یشلا هتعلبا لوقت ردهنسانعم قمردتوب هل رسک كنهزمه (عالبالالردب راما سرف

 تلف یرشخزلا لاق رب و تلهم اک, رادقم قج هدو یک رکو تینعپ هعلب ام رادقم له ءا یا *قیر ییعلبا#برعلا

 ردق هن نغآن دید هدننز و همرکم(فعلبل )تا رفلا و ةلجدیا نیدفارلا كتعلبادق لاف قیر ییعلبا یخ ویشضعبل |

 هدشاب( میل ا)ذغشلا ىلا رعقلانم ةّیوطم یا ةعلبم ةيکر لاقب روند هبویق نالاواشلروا ةا شاط یوا ود |
 هلفان(مقلبلا ال وا رهظ اذا خارق علب لاق ردهنسانعم كلنا روهظ زونه ضا قجهلوا یناشن كریپ |

 هنم و حراشلالاق + ردعقالبیمج روند هرب لوچ زسوص زس واو زسکلنش هلاه (ةعقلبلالو هدننزو رفعج
 لاهروند هتر وع نالوا تسدیهتو هرهبیب ند هنسح ورخ ره هعقلب وډ عقالب رایدلا رذت ةرجافلا نیلا 9« تیددطا |

 رونلواقالطا هنرمت یناص یسولمانابهقوا یناصیترم هدننز و ی رفعج( یعقلبلا )رخ لکنم ةيلاخ یا ةعقلب ةأ را |
 اذادلبلا عقلب لاق رد هنسانعم قلوا عقلب رب هدننزو هجرحد (فعقلبلا ) لصنلا یناصیا "یعقلب نانسوا مهس لاق |

 عقنلبا لا رول وا یلاخ نورد زا هوا قلوا فرطرب بولجآ ردک و مهدننزو ماحت رحا (عاتنلبالا) رفقا | ۲

 عقنلص هدنزو لدنع-"(یتنلبلا ) ءاضا اذا لا عقنلب | لاق رد هنسانعم قمراغا یرب حابص و ج رفنا اذا برکلا

 | هعکر ب , (ةعکلبلا ) رفق لاخ یا عقنلب عقنلص قیرط لاق رول وا كمدلو افت زسپسا لب رول وا دیک أت یظفل | ۱

 ۲ ر درام نان وا رببعت جالوق (عابلا )هعطق یا هعکر ب نعم هعکلب لاقت ردهنسانعم كيمک هکر ذیقدا صو هدننز وا ِ
 ةَماسنالفل لاش رونل وا قالطا همرکو ناشو فرش عابو نیدیلاقم ردق وهو هعاب هرذق لا رواک عاونایعچ | ۱

 كم وا هلجالوق رول وا ردصم عوبو روند هجالوق دوب هلبعط و یصق كناب (ع وبلا )مرکو فرش یا عابو
 هنسانعم قمت آ كرس كريس ینیرام دآ ت آو هعاب ةرذق اذا اعوب هع وب بوثلا عاب لاق رونل وا ریبعت ق لج الو ق هکهنساتعم |
 هکر دلمعتسم هنسانعم قلوا طلسم ینعی كعد طنب هلامر , و هاطخ دعبا اذا هرج ىق سر فلا عاب لاق ردلعتسم و
 لاق روند هرب قرب وا نالو هدف خان م وو هدب طب اذا لامل اب عاب لاق رونل واربع قق لوق |

 و لاق ردهنسانعم قلج الوق ځد و هدننزو لعدت (عونا) بت بصل فضب ناکمیا ع ویفاولزت | ۱

 ندنسانعم هوطخ لوط ردلهعتسم هنسانعم ا وصق و تیاف و ی هعاب لاق ردهنسانعم قفلجالوف و هعاب نعم | ِ

 لاق رد هاخیولوح هکردبفدا مو هدننز و هحاب (فعابلا له واشیا هع ون "لرد ال نالف لاقت هنمو ردذوخأم | ۰

 هدنق و یغیدلشاب هغلجالوق بونآ كريس كريس یرلعدآ رونل وا قالطاهنسیر واب وهآ (مئابلالاتحاسیا رادلاذعءاب | |
Ê ۱وطحلا دد یا خب سرف لاقت رول وا فص و هنآ نانا كرس یمدآ هدننزو ديس( عسلارا هلص ك ناب روک ع و یعج  

 یتیراع دا نکررو قروه وا هف رعم راردنا قالطا عاوباه ویقیثید راب عو یدنل وار 3 هکر دیعج كعاب (عاوالا) | ۱

 ۱ رارضاچ ود عاوا عاوا نوجا قعاص ینویق یشی دو ینبم هن راقلن وقل وط كن رادع نوچ راقدتآ ریس رس

 اذا قرعلا عابنا لاق روناز وا یک جالوق هکایوک رد هنسانعم كمما نالیس رت ندندب هدننز و لاعفنا (عاسالا) | ۱

 هرزوا هنسن ر ن قروبق نالو عوب اذا لبطا عابنا لاق رد هنسانعد كم وا هلح ال و هنسر و لاس | 1

 رواسالاهیوح دعب اهنف تطسب اذا ةيطا تعابتا لاه ردهنسانعم قلجآ تولیزوج نوجما قلتآ بور | 8

 وات رب , یک نالی عب ةیهادلا ینعب ةشابلاب یابلیا قابنی یور و بذيل قرطمیاعابنیل قب رحم وه *لثلا هنموا ۱

 روبهروط هملیوا نوچا یراهظا هیهادرپ دوخای روبه روپ ورو اد هر ىتشابك رەد توکسنوچما كلي ۱
 نالف یلعابنا لوقت تو وی كالا لابقا هکمرب و ینعاتم هلیس هلماعم هدعاسم هیزتشم عیاب عاینناو | 1
 هلیصف كيم (عسبلا) و هلن وكس كنایویصق كلاب (عيبلا) كيلا ةباجالا ىلا تما اهع یف تل حاس اذا هتعلسیف |
 ردقل وا عابمنال وا سایقردذاش هربخا ٌهغفیص ونع هل هتعلس لداب اذا اعم و اعب هعش هعاب لاق ردهنسانعمقاص |

 ع هروک هثناس . هد رباصب كعلوم × هتعلسب هنمن لداپ اذا هعاب لا رول وا نددادضا هلغل وا هنسانعم قلآ نوتاصو | ۱ ۰

 لامعتسا هدنرب ره ندارشو عیب هلب روصت یراهلدابم نم و نم هلفل وا سکعلا ىلع ءارش و نم ذخا و نم ءاطعا | و
 تعب رولوا لخاد ه راح نم هل والوعفم نوچ ا دیک أت اضعب و روند رادلاادز تعب ردیا هدعت دل ون 1 1



e ۵4۸ = 

 as هحوتفم دم یاخ (تبهطآ عیعش) و( ليلا عیقل و (ریبزلاعیقن) ردشل وا فاضم هلغل وا

 | ردوصر هدندروب لجون و ردعضومر هدندروب لیقعوت هدننزو ریز( عیق) ردعضوم رب هد هن دم هدیچ واهلا

 3 | هرز وا ندب شلرت هکرونل وا قالطاهرابغ لوشردزناح جد ینا رص نا هدننز و ماطق عاشو یعط كناخ(عامورخ)

 | فرمود رابغ یا عاق ژرخ هناصا لاق ر ونل واقالطاهرت شلتا شرت هعل هعل هدندب تلذکه لوا شهشپاب ب وکو چاحماح

 | ةفبللاىا + میت نا قبا اماف ذاقت»لاش هنمو ردیسهنک بل هدننزوریبز (عیق نا )) هدسح ىلع كلذ نم عمل قبف

 ردهنسانعم قل وا رغتم نول هدننزو لاعتفا (عاقتالا) رونا وا دارا هدر كج ه درلپ دلیامانشد و مش هنرارپ یرب ۱

 بهذ اذا لجراا عقبنا لاق ردهنسانعم كمك هلتعرس هدننزو فارصنا (عاقبنالا) عقتما اذا هول مقنا لاق
Eبو کا و وا شفا ەچ زا روت هدنآ روت وا قالطا ه هنس لوش هلیس هی رفصم (عقیالاژ  
 a ماع لاق ی سو
 اشو بدج و بصخ اب وا ةب دحیا ءاعس 2 تنم لا رول وا فص و هننالوا رووا لوق ىلع

 0 ۳ و ردوا خبار وی و ردیدآ نطبر ۱

aj ate 

 0 5 iî ًاضق ر e هنو رار ا من و رددآ 1 هر ۷ اما هدندالب یت عاج

 | کر دیدآ عض ومر هدهفاسم لیم ترد یمرگب هب هن دم ( هصقلا ید ءاعش) ردیدآ وصرب هدندروب ای ون 71

 | هاروا نوجا ریهم یرکسع یزاکدلیا نشت هرز زا نرخ هدنرفالخ هنع هل یضر قیدص ترضح

 ۱ ا گرا دنزو كمدآرب هل وكس تافاکو یمعق كناب (عكبلا)ردعض ومر هلبصتف كيه( لاما ءاعقنال رایدلبا جورخ |
 | لاقب ردهتسانعم كمسکر هرکیام هلبقتسا اذا ثلاثلا بابلانم اعکب هعکب لاقت ردهنسانعم كوس زوس شوخانو دی
 ] هنسارو دنساروش كندوجو كن هسکر و هتکی ادا هعکی لاق ردهنسانعم كلبا و هعط اذا ا

 | یهنسفر و هدسج نم ةق رفتم عضا وم یف اعباتتم اتش ر چا دا کی لاش ردهنسانعم قمر وا یب دب هلتدش

 | کب نیایرداام لوقت ردهنسانعم كقک و ةلج هاطعا اذا *یفلا هعكب لاقب ردهنانعم كمر و ةلچب همدآر
 جدو ( عیکىشلا )یدنلوا رکد هکه تن رد مکب نیا ہدنلح عش نیا ےہ ۶ “لبق هکر د حراش * بهذ نا یا

 یا ( عتلبلا) هعطق اذا هعکی لاق ی هراب هراب و هتکب اذا ی لا ردهنسانعم كلعا تیک
 .علبلج رلاقبرونید همدآ قذاحو تسدهررج وزوا هدشیاره هدننزو لدنعم((عتنلب لاو هک و هلا هیقوف

 ةارما لاق روند هتروع قاشکیو هطیلسو نابزد هاه (فعتنلبلا )لو (ةعتلبلا )و “یش "لکب قذاح یا عتنلب و

 ]2 مع دم (متابتا) وءدننزو ینابط رم "یناعتلبلا) ردی اصص هعتلب ىنا ن بطاحو ةراثکم ةطبلسىا ةعتنلب و ةعتلب

 روند هراکدای یسیطوط كرت ندا راهظا تفارظو تسایک هلاکت کیا هری ندتسانکو تفارظ هدنزو
 کوچ هدننزو "یعدرب ( "یعتلبلا ) "یش هدنع سیلو شیکتم فرظتم یا عتلمتمو "یناعتلب لجر لاش

  نمرکد هلقلیوک الاب یکر دیا منش هدننز وحرحدن (عتلسلاو میصف نسا یا "یعتلب لجر لا روند همدآ نادناز و

 قرهربدشالوطبورو یتناسل بویمهدیا ماکت هلتسالس لوق ىلع كطوسلراهلراهبوناشو هزوسیک یعولوا ۱
 | ەچ یاخ (مفلب هناسل اب وتلم ملکت و آ هيف عذق هناک هب متفتاذا مالکلاب لورم لاق ردهنسانعم كيا ماکت

 ج یاب نالواباوص کت ی هلا همت یابرد عیوب دوخاب ردیدآعضومر هدنع هدننزو رفعج ۳

 | هدرق یارح ردندآ لمر ندرق لزانم قرهل وا هفرعم هدننزو رفز (علب دعس زل ردشتآ رصق وریسفت هلی عالتبا

Eعلب یخ هکایوک رارید علاب اکا هکر دنا و "لج یر و نخ یر ردنرابعندبکو کی کیا ربا  | 

 | یلاعت وهناضس یراب ترضح رار دا طوقس هدنسهیناث “هلبل كنآ رهشو عولط هدنریخا “هليل كنا نوناکردشلیآ

 هلا روکذم ےس ۱ هلکلئا عولط هدن راقد روی مما هلیف رش لوق هک لءام یعلبا ضزاای# هدنساضقنا حون نافوط

 ۱ [20 1۲ زودرس (ملب زشت فلوم قلا بل وب رد حراش +× یدل وا اسم

 | نطبر ندنس هلسق هعاضق (علبون رددآ كغاطر دوخاب كنهدلب رب ۳ یدرفم روند هنکیلد

 رته (علبلا) و هدننز وهزم هلیعض كناب (ةلعبلا )لوک |یاعلب لج رلاق رونل واقالطا همدآ لوک |علب و ردریغص
 ۱ | لاقتروئلوا قالطاءزاغوبهدننز ودعقم(علبلا )روند ه هسک ناهنیاو لوک |یخدوبهدنزورهوج(علوبلا لو هدننز و

 ۲2 وره)

 ىلا امذج اذا عبارلا بابلانم اعلب ةمقلاعلب لا ردهنسانعم قمت وب هللوکس كمالو یصف كن (علبلا) ردقل وا

 [ یعلب فلؤم هکر دبغ + افلکتم ةدعلا یلا اهنج اذا اهعلتا لاق ردهنسانعم قمتوب هلفاکت (عالت الا ةدعلا



me ۵4۷ بس 

 باجل مپ لاقب هنسانعم قهردغای روڳ رفاو یت هرب ر دولب رول وا ردصم یکح ب عاعب و رطملا نم هبفام

 رفز عبر روند هنکشوکهود نالوا دل وتم هدننیب عبه هلبا میر هلیعط کاب (ةعبلا) ناکم جا اذا اعاعبو ًاعب
 ندنفرظكیوص هدننز ودفدف(عبعبلاروندهناغوط هدجانت تفو رخآ عبهو هناغوط هدجاتب لوا هدعیر هدننزو
 روند هنل "وا كنماکنه قلناوج باشلا عمو ردهب کج ندن وص كنا یی ردي هدنف و یعیدقیج ندنعفوم و

 | یک یسهتجقج نمرکد دارم هکر د هباکح ند رات وص ضمبهدنزو هلزاز(ذعبعبلا) هل ویا بابشلا عع ی هلعف لاقب
 ۱ لاق ردهنسانعم كلیوس زوس هجدرآیرب یر رتربت و رده اکح ندن رادان رف ل راقح وج ٍكجوک و ندکم واهدوپب

 ۱ كفاق وكناب(عمبلا ) كيلاعص یا ةعباعب 2 لاشءان هن رلاغوغ و هن رل هطامش هدب البماعم رود هرابسک دروکوز كا

 بلكلاو راطلاعقب لاق ردیالوا هدنع“ با ود قلی فا روند هغل هجالا نالوا هدنساح بالکو رویط هلق

 ردل ېس هتسانعم كلبا افتک اهلا هنسذ هچ زا و قلب ياعش هو لاش و با ودلایف قابل اک وهو عبا ربا بابلانم اعقب

 كنغارىط هلسس والخ هکاب وکر دل عتسم هنسانعم قلوا یلاخر و تكا ادا 4 عش لاق رونل E هلکنآ هکا بوک

 | كمدآ نکخوص و تلخ اذا هنمضرالاتعش لاقب رول وا رهاظ یغل هجال | تببث هنفا رطا دوخای یضاب و داوس

 ۱ مضتا ادا "قتسلا عقب لاقت ردلهعتسم هنسانعم قم الصا رب ر هدنزرط هجال | یسابل هلغمارحص وص احاج هن رزوا
 أ ء ۰ ۰

 | رددوخ ام ندربخا یانعم روند هرادسک نکحوص ندب و هلبص كناب (ععبلا) هنم عضاوم تلت اف هند ىلع ءاملا ۱

 ۱ یمهلبق بلک هدماش و ردیعما كدا ویص عقا و ندران د یب بهلوق یلعردیسا ويقرب هدهنادم عه وبرد د رقم عقاب

  اعقبام وق تیر قلا جالا لوق هنم ورونبدءهراهنسن هجال هکر ول وا عجب ندنظفل عشاعش و رد دا عض ومر هدنراید 1

 | (مقبلا)ردشلبا هیبشت هب هنسن هجال !هلتهجو یدیا را و یرلسابل یلام هدنرارزوا ینعپ ةعف رم بایت اع یا
 | یدلیا راستخا هعقبرب ندضرا عاقب هک ایوک هروک هننای كحراش + ردهنمانعم كهك هلینوکس كفاقو یصق كناپ
 | لاق رد هنسانعم كلیوس زوسازسان و دب همدآ رب و بهذ نا یا عقب نیا یرداام لاقب ردص وصخ هیفنوپ و ردکید 0

 | نیا یرداام لوقت ردهنسسانعم كقل دوب هد: زو لیعفت (عیقشلا) ةا مالکب یمراذا لوهجلا ىلع نالف عقب

 | دوخایهغرقالآ دوخای نالترص دارم ردعقاو هدزتیپ عاش مان لطخا هک لب رسک كفاق (عقابلا) بهذ یا عقب
 | ریاقلا لها ليللا "سعی تيب *یفلا عقابلاو ريعلا ناو "بضلا اولک +رد ویدا رم ندتيب كفلؤم+ ردکپوک هچالآ
 ارزو "یکذ لوش و ردذوخأم ندینآربخا یانعب ةيهاد یا ةعقابوهلاس روند همدآ نالوا ندناهد (ةعقابلا)ل
 !یهدالو"یثهتوش ال فراع کد یا ةعقاب لجر لاق هیعادلآ الصاو بولکن دنلا شیاره هکروند همدآ فراع و |

 ادغ رالآ و رانک امن اد بویمماوص ندرار دا ویص و هعثچ ندنسهشدخ دیص.هلغل وا كر زك هکر وند هشوفلوش و[
 برشیامناو داصینا فوخب براشلادربالناکاذافعقاب را لاقب هوا را ندراروقچشاکرباوص شهپ ندزرپ ۱

 | یهو ةعقبلا نم برش لاق روندءرب روقچنالیکر اوص هدننز و هرم( ةعقبلا ) ردن وچ ا هغلابم ءاهیکهدنو عقل نم
 هنيه ل رل هعطقنالوا هدنراناب هکر وښ د هنسهعطق ضرا لوش هل زمکو ىع كناب (فعتبلا )ءالا هيف عقنتسپ ناکم

 | ضرالانمذعطق یهو ةبیط ةعَشقاولزت لاپش هدننزو لابج رواک عاشیعج لوا زاتم ندرانا ,هلفلوا رغم |

 مالسلاو ةولصلاهیلعو انس یلع,سایلا ردعضومر هدنرق,قشمد (بلک عام انج ىلا یتلا اهتتیه ريغ ىلع
 !نوراهن راریعن صاح نب نیا نب سایلا هروکة بنای, هدرراصب كفلوم » ردهدنآ یرادقرم كن رات رج |
 | لج قح بود ازاین هی نار هکر د هلکلک ت لالم ندنراتنو اذا هرخالاب بول وا لس رم هنم وق كبلعب رڊنارع ن
 | یوامسو یضراو "یکلمو ۍسنا نیغلوا عبطنم هلبایکلم عبط هلکلیا بلس یتیساضتقم تیرشب نددنک العو

 !یماقم دارم ندنرق هدارو سپ رده وکو د مالبلا هيلع رضخ هکدت یدل وا یرح و یر و خو قرشو |

 هکر کچ هجالآر ر هدنآهکروند هضرا لوش هدننزو هح رف (فعقبلا لود ریمغیپمان سالار هقشب د وخاي ردیلافقلوآ ۱

 |هنن رلرک اچو رکو ل وهن راراکتمدخ كماشلها هلیعص كناب(ماّملاناع )دارا نم عقب امف یا ةعقب ضرا لاق هلوا |
 نوچ راقدلوا لصاح ندنادوس هلا مور دوخای نوچڅدل وا بک م ندترجو ضایب یرازکب رونل وا قالطا أ
 ردعج ند عقاد وخاب عقىاناعقەداروب + ماشلا لها ناعَم مکیف لمينا كشو 9 ةررره.یاثیبح هنمو حرا ثلا لاق کک

 کروند هعضوملوش هدننز و ریما ( عقلا )ر دعض ومر هدن رقتبریکلانیعهد هق ر قرط هدننز و ناقع (ناعقی)ل

 عیق )یتش بورض نم رضا مو را هیفناک اذا عیقب ناکم لاشهلوا یغلنامروا و یو وا, راجشا ندسنجره هدنآ ق
 یو تبنم لرجش ماندقشلصالا ین ردهدزناب ز هلبا عیقمالاح هکر دیس» ربقم كنهن دم هل یف كن هم نیغ (دقرغلا |

۱ 
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 | قلطب مضبلا و تاسف نیبنم اركب اهج وز ناکو مالسلا هیلع یبنل هل یف ءاهلا و حاکن لکنم یا عضب لکن م یر |
 نوجغيدلوا عا ججو جرف ببس رونل وا قالطا هنرهم كنوتاخ مضبو جرفلا ىلعو عامبا و حاكنلا دقع ىلع

 | یرسکكناب (عضبلا) ردیدآ عضومرپ عضب و رولوا "دض هلکلک هنسانعم حاکت دفع و ردلمعتسم هنسمانعم قالط و
 ۱ لوق ىلع هت راو هزوقط ندددع ج واو ةشاط یالیللانم عضب یضم لاقت رونلوا قالطا هکولب ر ند هک هلیعفو

 | روئلوا قالطا هددع ید عضب دوخا ردق هزوقط ندنرد دوخاب ردق هدرد ندر یر لغو هک را و هشب ندح وا

 ید هدنف وفام كنهرمشع شعبلادنع وز د نورشع و عضب نتورغل زا لاہعتسا عضب همای آ زواحم ینهرشع نگو

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
۱ 

 ۱ فيو ةئام هكلب زغد فلاو عضبو ةئامو عضب سپ زفل وا رکذ ید هدهتوا ندنآو ردق هحنراو هنیعسنزفل وا
 ۱ هدنشنیتدمع هک را و هب رکی ندرنواو هن وا ندر عضب هکیدد "یوغللا لع ندم بقلم طا نامریمو روند

 | نورشع و عضبو الجر نورشع و ةعضب سپ روئلوا لامعتسا زساه هدنن ومو هاه هدنرک مو رونل وا لامعتسا

 | هعطقاربز رده هکلب ردلکد نیعم و د ودعم عصب هکرلید د راضعب و زفل وا لاعتسا سکعلا ىلع روشد ةأ رم |

 | هدتفل ضعب زدن وام ندنسانعم عطق هداموب هرز وا یاس كحراش* ردهدودحمربغ هسا هعطق هوش لس

 دحاولاةولص لضفت ةعاتبا ةولصا# هکهتنرلیدلیا لامحتسا یخ د هدنقوفام راضعب و رلیدلیا دیدح هدنتحنام كنهرمشع

 قیام هلا عون هبعش هدش دحاعةبعش نوعبسو ةعضب نام الا و یدلوا دراو هدنشدح هج رد نیرشعو عضب

 | ةعب رایلا بولوا رک ذم دودعم هدنلوق سا یلاوا عستلا ىلا ثالثلانیبام كافل ومو + ردشلوا دراو هلباه عضب هلغلوا

 | یصف كناب ( ةعضبلا) یهتنا ردنوحا هت هن زا وج كنشدناتوریک ذت كددع هدفدلوا فوذح رع نت هدنلوق

 ېک فاعص رواکع اضبو هدنازو بنع رولکع ضب یغیص عج و عضب یسنجعجبروند هنس هکت تا هلی رسک الیلقو

 یسیردندنعاونایعیراب شاب ( ةعضابلا و رونلوا قالطا هژیشان هدننزوربنم ( عضبلا ) یک تار رواکت اعْصب و

 | یتلا یهو ةعضاب ةجش لاق رونلوا قالطا هغراب نایلوا ینالیس نکل بوقیچ یناق هلغلرای هجغیفخ یتا و بولیسک
 ! شلرآ ندروس لوق ىلع هنسیروس یک و نویف و لیسنال اهنا الا یمدنو افیفخ اقش ملا "قشتو دلطا عطقت
 | بلج و لج یتیرتعاضب و هام رمس كنفعلح هلق لوقیلعروند هنلالد هود ( عضابلا ل روئلوا قالطا هنکو لب رپ

 ۱ قالطا هم نیکسکو املج و "یا میاضب لمم نموهوا رودلایف لالدلاکوهو عضاب لجر لاق روند هب هسک ندا ۱
 ۱ ردعقا و هدنع رک لحاس هکر دیدآ ثعض ومر عضابو عاطف یا عضاب فیس لاه لاھ ردهعض) یچج رونل وا |

 | نویش*؛دل وا عطاق یتلزسوص رونل وا قالطا هیون او کشش و مضاماو بیا كن هژیزجوب منم رص لوق لع ا

 ۱ هنفرط نع ند هدج و هنسانعم هرب زج رونل وا یقالطا هب هطا هدننزو ریما ( عیضبلا ) مضاه یا عضاب ءام لا

 | روند هبوصراوکشوخو مضاهو رددآ كغاطر و روئلوا قالطا هرت ناقا ندندب عیضب و ردیعا نایل رب یرظوط
 | هدنز و هتیفس ( ةعضبلا زا هلیعص كناب ر واک عضب یعجج ةا كىرش روند هغت روا و ربع یا عیضب ءام لاقت :

 ۱ هربخذاب عاتم هکر دشطا ناب لا هقیلعح راش * هل روت وکب ونلآ هکدن هجرارب هلا رله ود راس هکروند هراهود لوس

 | عضومرپ هدماش هدننزو ریبز ( عیضب ال ردقج هلوا راهود شوب نالیشوق نوجما كقلکوب هریخذ هرلندیک هنبلج
 | هدننز و همام ( هعاضز ر زا ردیعما عض ومر هدن راسل بناح الع یراکدد راج نیمرطا نیو رددا لبجر د وخاي

 ڭولمەدنزو هس را ( هعضبا إل رد رادقم عارذیتلآ یرطق كنب نخآ هکر دنعمآ ويقرب هدهندم رولوا روسکم اضعب وا

 | فرح ( عضبالا را یدنل وا رکذ هدنناب نیس هک یدنا یردارب كن هسک مان سوح هکر دعا تالمرب ندهدنک

 | هعضبتسا لاق رد هنسانعم كمندبا هنامرس یلامرپ ( عاضبتسالا ) لوزهم یا عضبا لجر لاقرونید هب هسکلوزهمو

 | لاقت ردقلوا هللا هتم نالوا حج یدنلوا رک ذ هکر د هنسانعم عصبت هدننز و لعفت ( عضلا و ةعاضب هلعجاذا

 (عاضت الا عطقنا اذا "یشلا عضبلا لاقب رد هنسانعم كلكه دننزو لاعفنا ( عاضبنالا ل عصبت ىا قرعلا عضبت
 | هلید.دشن كنيعو یصق كناب ( عبلا) نييت اذا *یشلا عضتبا لاقب ردهنسانعم قلوا وللب هنسنرب هدننزو لاعتفا
 حاوک و هعس ق دبص اذا لوالا بابلانم ًاعب ءال عب لاق ردهنسانعم كک ودقوج و قوحو لولو ییسهلوقموص ۱

 (یامبلا ناک ما اذایناثلا بابلانم ًاعب ناصلا ع لاق ررلهعتسم دنسانعم قمردغاب هلا هغلابم رر دولب و

 بالا یف لاق روند هنتلق رومعب یتیدلوا لماح كدولب و ردهنسانعم زاهج و عام هدننز و تاج

 ردلیعتسم دنساتعم تاذو سهن و روند هیایسا و عاتمشهش ود بولیکو د یوک ترافو رطلانم له یا عاسب

 لک یا هعاعب باصسلا قلا لاق روند هرومغب یقيدل وا لماح كيا و هسفن یا هعاعب هيلع قلا لاش

 ( هیفام

 1 ۱ رک ذ هلا نیرشعو هرشع عضب هکر دل وقنم ندا رف ماما و رده كعد نورشعو عضب سپ رونلوا لامعتسا



 f هو = ا ا فلك

 دو هدننزو لمف ( عرتلا ل روند هن الف وا قذاح و تسجقشارب هشیاره یدوبهدننز و نیما ) مارا 3

 بو وی هنتفو شو عرب نعم مالفلا عر لاش ردهنسانعم قم وق ولتسایک و یلدجالج و لؤ ارظ نالغول
 كمر و ناصخ و فوخ هسان نکل بویلو تروص زونه هچرک دوخاب قم وق هنتفو رش ش لوق ىلع كاج وک

 | قلموق ر هدندرو دعسون هدننزو رهوج ( عزو ) ع الو دعراوا جاهوا متافتاذا مثلا ع وت لاق ردهنسانعم
 رددآ هدلب رب هدننلب باح هلا چ رد هددرابز هد هل رسک ك ناب هدنن زو همام ( هعازب ) ردندنمالعا ناوسن و ردیدآ

 ه نمد: وریکواکو 4 رک هلغلوا بک م ندنوشخو ضبق هلن را رم یمط هکر ون د هماعط لوش هدننز و فتک ( عشبلا)

 لالخالصا هکونل وا قالطا ه هسک لوش و ةرا رهو فوفح-هیف ه رک یا عشب ماعط لاق یکی محط ملاله هلوا
 لا هغ مر هب رکلا یا عشب لجر لاش هلوا شوخا و هب رک یسهحنار كن نخ آ لماما لامعتسا لا وسم و

 *یملایا عشب لجر لا رول وا قالطا ه هسک یوخدب و روند هب هسک ندا لک ا ماعط ولتعاشب اعاد و لا

 | قالطا ه هسک سفللا ثیبخو عمد یا عشب لجر لاش رونلوا قالطا ه هسک نیکر چ زہقشقاب یقلخ و قلا |

 | بویشیا یزویالصا هکرونل وا قالطا هب هسک ضبقنمو سوبعور شرت و سفنلا ثیبخیامشب لجر لا رونل وا 0
 | قملوا عشب ماعط هلنیتح ( مشبلا رو هدنزو هعاضف ( هعاشبلا رز ساب سبام یا عشب لر لا لوا لوک |

 | هنسانعم كلك راط هب وص هرد و اعشب راص اذا عبارلا تابلانم اعشپ و ةعاشب ماسعطلا عشب لاش رد هننساتعم | 1

 اک و رول وا عشب رارق هدنفا رطا هلغل وا نفشاط ندءردوص ءالاب قیاضت اذا یداولا عشب لات ردلتسم

 (عشبلا و امرذ هب قاضاذا مالاب نالف عشب لاق ردلمعتس هنسانعم قملاق ندنردق بول وا قاط قاط هد هدا
 | عنصت €( عشت ر نالا ةربثک یا 2 ةعشإ ةبشخ لا رول وا قالطا هجاغا و هب هت قوح یموک و د هدنزو ۵ ۲

 لاق ردهنسانعم كاع هزم دب ولت ءاشد ین هنسذ رب 4 عاشبت تس الا ) رد دآء دلبر هدن رابد یسهلسق مه هدنز وا ۱ 1

 | اعصب هعصب لاش ردهنسانعم كما مجج هلینوکس كداصو ىح كناب ( عصبلا) امشب هدعاذا دعشبتسا |
 ۱ كج كيا لوس عصب و لاشسادا ه ربغ و ءالا عصب لاق ردهنسانعم كلا نالیس و هعجاذا تلال بابلا ن نما ۱

 هنغلارا كغمرپ هتروا هلا هنابسو هلوا هد هترک قج هيل وا ذفان وص ندنآ نامه هکروند هنقرخ وص قجءزاطو[ ۱

 هدنسهدام عت که ردعابتا هنظفل نوعجا (نوعصبا إل روند ه هسک قجا هدننزو عج ( عصبالا و روند ۱

 | هرادقمرب نددصک یک اب( عسل ال ردبسنا قلوا دیک ات هلغل وا هنسسانعم مجعصب نکل یدنل وا رک ذ
 ناقیج بوریص ندند هکر دیعج كعيصپ هلیعص كناب ( عصبلا إل عضب یا لیللانم عصب یضم لا روند |

 | هجزآ هجزآ ندنرابد كرلبق هدننز و لعفت ( عضتلا ) یدنلوا رکد هکرولوا عج ندنظفل عصبو روند هرت |

 | نالوا ب را وص هدن و لوق ىلع رعشلا لوصانم اليلق اليلق عبناذا قرعلا عصب لاقت ردهنسانعم قمقیچ تبوریصر | ۱

 تا نیاض هعضب لاق ردهنسانعم كمسک هلبنوکس لداض و ی كناب ( عضبلا ) ردقلوا هلبا هم داض | ۱
 | هعطقاذا ملا عضب لاق ردهنسانعم قل راب هکتهکت یتا و هتشاذا هعضب لاش ردهنسانع» قم رابو-هعطقاذآ |
 : كن عاجو اهج زتاذا ق ًأرملا عضب لاش رول وا كلام هنجرف شا نم تن هکر دم ها

 | هنیاذا مالكلاب هغعضب لاق ردهنسانعم كلبا ناب س سرب و اهعماجاذا ةأر 1 عضب لاق ردلعتسم دنسانعم |

iا نوش بقا وط بویقآ ندنراسد لا رلکی رک یشاب ز زوکو و نساذا مالكا عضب لاشنرواوا مال دنسانتم قلوا نیسو  

 .( عیضشاا ل رک ذیس اک ردهنسانعم قمن اق هب وص و ضیفال و رعشلا یف راص اذا عمدلا عضب لا ردلهعتسم هن انعم | 3

 | دو لاق(عاضبا و ءدنزو له ةعضابلا  هعطق اذا هعضب لا رد هنسانعم كعسک یهنسن رب جدو | ۰

 ۱ كما ناب هل رسک كنم ر ( عاضبالا زا اهعماحاذا اعاضب و ةعضابم اهعضاب لاقي ردهنسانعم كلا عاج |

 ۱ اىن و اهج وزاذاة ًأرلا عضبا لا ردهنسانعم كلا حوزو هل هنیباذا مالکلا هعضبا لاش ردهنسانعم ۱

 هاورا اذا اب الف ءالا عضبا لاق ردهنتانعب قمردناق و دعاصر هلعح ادا “ثلا عضبا لاش درام كلا هام رس 1

 | قل ناب هلا فاش نایب یزوسر و هافشاذا ةلتسلا نع هعضبا لاق رد هنسانعم كمرب و فاش باوج هاو وسو |

 . لاق ردهنسانعم كلا مهف هدننزو دوعق ( عوضبلا ل ايفاش الاي هنییاذا مالکلا عضبا لا رد هنسانعم 2

 | تلالم ندن | هن ورد هلکمال تا لاثتما اکا بدیا را هللا هنسف رب همدآرب و همهفاذ | ثلاثلا بابلا نم اع وضب مالكلا عضب ۳ ۱
 | عوضب و هنم كلخدف هلعش إف ف "یثب هما اذا هنم تعضب لوقت رد هنسانعم قلوا ضرام یتلاح یعاض راد

 (عضبلاژ تدور یا اعاضب و اعوضب و اعصب ءالانم تعض لوقت ردەنسانعم قعاق یک عضب هلق كنا عاضبو

 ییصخ هل و ةشيام ثيدح هنمو ةياهنلا فو حراشلا لاق * روند هجرف سفن دوخاب رد هنسانعم عاج هلیعص كناب |

 سیب
 نخ

 )۹ ) * ی +



 تن a هو زی

 لجر لاق روند همدا یوخد و روند ه هسک قجا زستشفایو قلصت نوزوا یو و یا یک دعا نا

  کردیذآوصرر هد همام هلاانهد هلیرمک اب (هعاشرب) قالی اذکو فا من جوهایا عشر وعاشرب
 | یسهلوقم تعاصش و لع مدآرب هدننزو دوعق ( عوربلا و و هپتنزو هجا« (ةعاربلا رارراوص راوط ندنا

 ]| قلوا لماکو مات هدنص وره یک تلیضفو لاجب لوق ىلع قلوا دنلبرسو قثاف هنلاشما و باعصا ندفاصوا

 لا ق هاععا قاف ادا لوالا و عبارلاو ماما بابلانم امورپ و ةغار, عرب و عرب و لجرلا عرب لاقي ردهنسانعم ۱
 إً اذا لّوالابابلانم عورپ هبحاص عرب لاقب ردهنسانعم قلوا بلاغ عورب و لاجو ةليضف "لک یف وا هریغو
 ٩ یا عراب نما لاقت رونل وا قالطا هب هنسن لزوک عراب و ردهعراب یتنوم ردفص و ندل وا یانعم (عرابلا) هبلغ ۱
 هلع كباب (ةعیربلا ل طا یا هنم عربا اذه لاقي رونلوا قالطا هبهنسن یریا تیاغب « عربالا ) لیجب
 لاما قنا فا یا ةعبر ةأرما لاق روند هنوتاخ نالوا لاشمالا ةف هدنسایکو لقعو هدتحالمو نسح |
 ردا هیحانرب هدنع هدشزو هرم (هعر) رددآ نصحرب ندنلاما رامد هدنع هدننزو عرف (عربلا) لقعلاو
 رد هیاحص هکرد قشاو تب هدننزو لورج هلیحصف كناب (عور) رددآ كغاطرب هدهماجت هدننز و رفز )ر

 ] هدنس هل وجه ر رج یتبم اکا ردیعما یمهقان كنابوچ مان یریفلا نیصح نب دبعو رداکد اج یرسک كناب
 __ ع نالوا بجا و یماطعا هنرزوا مدآرب هدننزو لعفت (عربتلا) ردشلنا قالطا عورب ه یعاّرلا نب لدن |
 | لصف اذا اطعلاب نالف عّرت لاق رولوا شعا تعارب راهظا هلکنا هکأیوک ردلصتسم هنسانعم كئا ناسحا |
 امَّربتم هلعف لا رونل وا قالطا همدآ نایلشیا هلفان هکردیف دا رهو هدننزو عوطتم (عزربتلا و هيلع بجا ام

 | هن زو كلا وسن هدننز وروفصع (عوقرلالو هدننز و بدنج (عقربلا) و هدننز و ذغنق هلفاق ( عقربلا اعّوطتم یا ۱
۹ ۱ 

| 
۱ 
۱ 

 افت هل وکر هدننز و ذفنق عقر و رراب هنرازو نوجا هاج ندکنیس ځد كىا ود ضعب روند هه یراقدن وط |

 ءابو یک یرلشاب كنفرح ءاب شلزاب هلطخ ثلث یشاب یکیا راراصب هن رلقلی وا كنم هود هکر دی |

 | ردو یر وص هکرولوا لکشییار ودم یکی نرحءاه هدننلآو هدنتسوا و بولوا ولهدیشک هجن وژوا یکی سهدیشک
 1 2و رم تقو هکردیعما كني نالپرغاچ هعاغا صو ردیدآوصرب هدندروب ریغونب عقرب و نت E نزن

۱ ° 
E ۲ : ۱ 

 | هلم ارداب و هد زو 39 یوو کرم اکردهنسانعم جو نال وا هدسز و جد زو ردقژلطا ترا

 | رد هانعمو هدهلبا همت یاب هکهتن دی دّش یا عوقرب عوج لاق روند هغلجا ددش ندشط هدنازو یافت |

 ندقلئوبأم هل هبط عقرب و اهیا عقربلا بلا اذا اهعقرب لاقب ردهنمانعم كل چک هدننزو هجرحد (ةعقرلا)ل

 لاق ردهنسانعم كل هڪ هدنژ و حرحدن ( عقربتلا زل هبذا نیا ه رض اذا اصعلاب االف عقرب لا ردلیعتسم ۱

 ا یکلوا یر یلعو یحندرد لوق ىلع كلف جندب هدننزو ذفق 6 عقربلا) و هدننزو جرب ز (عقربل و تمقربقف اهعقر

 ۱ هن ویفلوشهدن ز و هح رج دم (دعفرلا» ردهکرب رب هدنف رطتس وا كماش هدننز و ذفنق عقرب ةکر) ردرعما تكکالف ۱

 | كنق تآ هژیس هی لعاف مسا (دعفرلا و سرا ءاضیبلا فا تو حاس لاق هل وا ضا یشاب هکرونلوا قالطا

 یسهروج كنرزوک نکل تویلیاهطاحا یسهرهح نوت كتا هکرونل وا قالطا 4 هض لوأش نالوا هدنسههمج

 7 رظن هاریغ ههج و عیج ةذخأ یا ةعقربم ةض سرفلا هجویف لاق رونل وا ریبعت وله هنآ لوا هلوا شلاق هايس |

 زونه كرون د هنسیر وای هودلوش ورصقیا مکر لجرلاق روند هبیثک رودو هدا وذفنق(مکربلا داوس یف

 هد زو هح رحد (دعکر لا) ضرالا یا هتبفر لصتال یا عکرب لیصف لاق هوا زعشلپ 5 یو ندنغل هصرق

Eهرزوا یانآ ترد تو هعرص اذا هک رب لاش رد هنسانعم قلاحهر و دعطقادا هعکر ب لاق رد هنسانعم  

 (مكرتلا) هيتبكر ىلع طقسو عبرا ىلع ماق اذا سرفلا مکرب لاقب رد هنسانعم كعشود هرزوا یرازید بوقلاق

 1 هکر دف دامو هدنز و عوقر (عوکربلا) عق واذا لحرلا مکربت لاق ردهنساذعم كع ود بولیه هدننزو جرحت

 ۰ . ۰ . ۰ س ۰ 1  ۱

 8 ولتفارظ نالغوا هزات هدنزو هعارب هلا هم یاز (فعا لا دی دش یا عوکرب عوج لاقت روند هغلحا ك

 [] بابلانم ةعاز مالغلا عزب لاق ردندنفص و ثادحا هروک هننای كحراش × ردهنسانعم قلواولتحالم ولت |
 ین وه روند هن رلع وا دیشرو عمو فد رظ ردفص و هدنن زو ریما (یبربلاژ ایک اصل اشرظ راص اذا سالا

 ردندماسا 3 قبل فمفخ یا عیز مالع لاق رونلواقالطا هن رلغ وا هرج و تسح قشار هشدا ره و یحصدیال و

  ردرتدحم میزب نب ماتو نجرلا دبع نم عیزبو راطعلا عيزبو یموزخلا میز و "یضلا عیزبو "یفوکلا میز

 (عارلا)



 e o رب 9

 هدنن زو قذع رواکع دب و عادبا یرلعج كنظفل عدو اف رشوا اعاش وا الاع ناک اذا كلذ و *یث لک ین ةا یا
 دوخاب هنسارب هدننزو هموع (فعودبلا) و هدننزو همارک (فعادبلا# هدننز و بثع رد عد یعج ردهعد شنۇم

 (فعدبلا) اعدب ناكاذا سمانا بابلانم ةعودبو ةعادبلجرلاو *یشلا عدب لاق رد هتساتعم قل واعدي هكر
 لسو هيلع هللا یلص مرکا ین لوف ىلع رونلوا قالطا ه هنسن نالوا ثداح هدنند لاک الا دعب هل رسک كناب

 هنابب كح راش » هدننز و بنع رولک عد یعج رونل وا قالطا هلاعا و ءا وها نال وا ثداح هدن د هرکصندن رات مضح

 ناصقن نال وا ثداح هدندما هدعب رول وا فلاح هنع و هکر ون دهثیش نالواثداح ردعما ندعادتا هع د هروک

 دهاشلصار هدتعیرش هنساج هکر د هنسح تعد یر رده وک یکیاو نکل یدلوا لامعتسا بلاغ هدهدایژ دوشاب

 | یک اھا ندسان طالخا كنەفيلخ هل وا شما اضتفا تعلصم ما هلغل وا رادم هنعفد تش دوخا هلوا ۱

 ۳ (عودب) رونل وا قالطا هیت عدو لالص تعد هئلباقم رار د ځد هحابم تعد و یده تعد . کو و 0

 | لجرلا عد لا یدنل وا رک د یس هقالع ارد هنییاتس کلن رزم هانت (عدبلاژ ردیعما كنسرف "یبضلا زار

 | اعد *یثلا عد لاقب ردهنسانعم كلعا ادب ندیکی یبهنسنرب هدننزو عنم (عدبلال نعساذا عبارلا بابلانم اعد |

 اذا ةيكرلا عدب لاق ردلمعتسم هنسانعم قمراتجوص بوزاق یوق ندیکی و هاشنا اذا ثلاثلا بابلا نم

 نیک تاور (عادالا) هعد نعم هعدتا لاق ردهنسانعم كلا ادیب هنسفرب ندیکی جدو (مادالا)

 ۳ یریظن و قبس عاشو هآدبا اذا یثلا عدا لا ردهنسانعم كلا عارتخا هنسنرب زسلاثمو هومن جدو |

 و یراوط كن ییعب نازو عیدبلاپ یا اذا یعاشلا عدا لاق ردلہعتسم هنسانعم كايا مظن عید رعشرب ۱

 نالوا یتداع هک اب سرقت هنسانعم قلاق هدنامرد قرهلوا شک دوخا ق ومس لوق ىلع قلاق هدلو ۱

 علظبالا عادبالا نوکیال وا تعلظ واتبطع و تاک اذاةلحا را تعدبالاق ردشل وا هثدح ةقان رب هلیعاطقنا ندربس |
 :هدنلومآم ناسحا ندهسکرب مدآرب عادبا و«یبتنا ردتفل هدهلت رابع بکار اب عدبآ هلیس هی لوهح هکر د حراش |

 ۱ ا % لاق ردلمعتسم هنسانعمقلف لوذخمو راوخ سانلانیب ینآ دلکماطنا اور ینتجاح نکا
 ةر ردلمعتسم هنسانعم قلوا لطاب و ول لس ادو رو كمدآر و هجا * مهم و هلذخ و |

 ملات e اشو رک 2 ههنا لا كرهدا فارتعا یتفیدلوا فاو یسانئو رکش كمدآرب هنناسحا كنسح و |

 هلا هناسحا ىلع هاش اذا صو هدصق و ر ا عدا لوقت ردندنسانعم لالک نانل وا ر ردلهعتسم

 كمدآرب و لطبا اذا لوهحلا ىلع هلیلد عدا لاق ردلمعتسم هنسانعم لاطباو هناسحاب قبال هرکش ناب ةزعم |

 تبطع اذا لوهحا ىلع نالف عدا لاق ردلهعتسم هنسانعم قلاق ندنلو هلغل وا كاله هدلو هباد یکیدنن | ۱

 (عادیتسالا) ةعدبلا یلا هبسناذا هع لاق رد هنسانعم فلا تف هتعد یمدآرب (عیدسا) هب اعطقنم قب و هاکر ۱

 تنس لها هسکر هدننزو لعفت (عدشلا) امیدب هذع اذا هعدبتسا لاق ردهنسانعم كما دع عید یهتسئو |
 هب وق روق هلیصف كنه لا وذ و كناب (عذبلا)) اعدتبملّوحاذا نالفعدبت لاقت ردهنسانعم قل وا تعد لهآ نکیا ]

 عوذبموه لاق روند ه هسک شقروف هلغلدوقروق ندهتسنرب (عوذبلا) عزفلا یا عذبلا هنم هذخا لاق رود

 اعذب هعذپ لاق ردهنسانعم قق روق هلرسک كنهزمه ( عاذالا إل و هدنزو عنم ( عذبلا ) عزفم روعذم یا[

 لا ردهتسانعم قم اا بورد رص وص یسهلوقم بوک و تسد 3 هعزفا اذا هعذنا و ثلاثلا بابلانم |

 نب ج ردنداعما هدننزو ریما (عیذ ل روند عذب هد هیلمط نايل بوریص لواو ءالا رطق اذا بلا عف

 فور هدننز و ذفنق هلبا هثلث» یا (مر)د ردا تنا وز نا وا فا یا ن دجا ردئدح یناسارخ عیذ ۱

 هعدرب و راراب : ند هک و نهج اروقة | رک ا و كنالاب هکر وند هب یت کت هلبصف كلاد و كناب (ةعدربلارل ردیعما ۱

 هتم ر یر ندسرف ناهاشردکعد لح رسا هکر دی عم رعم یس راقناد هدرب رددآ هدلبرب , هدنتن اهن كنس هکلوا نا: رذآ ۱

 ندم ندارعش ردهدزنابز هد هنا هم لاذ یدیشغ وا قالطا هلکلیا عضو هباروا يزل رفاو یتق بودا اغ |

 ف داسو هدننزو هعدرب هلا هګ لاذ (ةعذربلا ردندا روا یعدربلا دج ن یکم ندننئدحم و "یعدربلا ی ۱

 تشرد هن هکروند هض را را هعذر و ردراب وسم هنلم ڭا راثدڪ هوت هدنناونع "یعدر ردیسیتلکت نالا 1

 دنزنا هدننز و رفعج عن را ردژکا ندنماحا یلامها یدنل وارکذ هکرددآ هدلب ر هدناهب رذآ و هلوا لهس هلو

 بوت هشیارب هدننزو عاقنرفا (عاذنرالاژ ردندارعشو ندنراد زاف دحا و ندنسهلسق سوا! ردیناضص هکرد |

 | جر ز(عشربلا) و هدننز و ساطرق هلا هوم نیش (عاشربلا ) هلدعتسا اذا ال عدن ربا لاقت رد هنسانعم قغ رضاح ق

1 

۱ 



Berهی ۵4۲  

 | رایتعا دیک أت ندیوصنم ردقم رص ینظفل نیمججا هلبلیوأت نیعجا مکنءاراضب یتح ردشفل وا تیا تور هثروزم
 رک او ردهنسانعم قمل وا یزمرق كب یت راد هتف كن هالثم یا و كناب (عنبلا» ردشطا

 |ءالا و هلا نتت نیتطهن هداروب هليا هع نیع و هدح وم یاب روند حش هسردآ روهظ هدندب : عوججو هدرفادود

 | بولیر ود یغادود نکراوک مدار وام مدلا رهظ اذا عبا رلا بابلانم اش هاتفش تعش لا ردطاغ یر هد

 لوش «ةعئابلا ) هتفش تبلقنا اذا عش نالف لاق و كهلادنع تبلقنا اذا هتفش تعش لا ردهنمانعم كي ود

 ةعذاب ةفْش لاقت هنلوا هدهاشم یر ناق بو التچ ندنندش هکهب وش هل وا یزمعرف هلیسهدایز هکر وند هغادود

 هبیشک ی زمر كي هرزوا روک ذم هجو یغادود هدننزو رجا (مشالا) رطفت داکتح مدلااهف عش تناکاذا
 هرم عن از هدش زو ءارج رد ءاعش :ینوم ردل وبقم یسوا رعا ردلکدربتعم قاد ود یسلی وا برعلانیب روند

 مح یهو هعش هناسل ف لاق رونبد هلا شمیچ دج توموت : ةقلخ یک یشاب هحنرق هدنج وا نعي هدنر هغثل كناسل هدننزو

 جرخاذا حرطا عش لا ر رد هنسانعم كلا روهظ راتا شیدشیدهدهراب هدنن ز اب لس( مش شا طم نف فان

 | ام فیسلاب دع لاق ردهنسانعم نمک هلو کس كعج و یصق كناب (مجلا) هيف رحم سورضلا بش عش هیف

 ۱  بون دی لروکندنفسروق رد دآ شوق رب صوصخم هنن رايد صم هدننز و درص عج هءطق اذا ثلاثلا بابلانم

 | ید هبعذخ نالوا ین ولقم یی رهنما كمك زلف هدننز و هجرحد هیت لاذ و ءاخ (هعذضلا نا

 لق هلا هصغو م ییسفن یدنک ه سکر هدننزو عنم (مضلا) هبعذتک فیسلاب همطق اذا هعذخ لاق رد هانعموب

| 

 | یو وق ردق رععیج ج وص و اع اهلتف اذا ثلاثلا بابلانم ام هسفن نالو حجم لاق ردلږعتسم هنسانعم كلا لاله و

 دن هلیهج و هغل اب هرزوا صولخ همدآرب و اهّوام رهظ تح رفح اذا ةیکر لا عع لاق ردلهعتسم هنسانعم قمزاق

 ۱۳ دک هر یار یک + او غلاپ و هصلخ اذا حكت هل ع لاه ردلامعتسم هنشانعم كلبا هلو

  اهتنارح عبات و اهکهن اذا ةعارزلاب ضرالا عح لا ردلمتسم هنسانعم كلا تئارح بوروس هلص رح یب ر رد

 لا ردا عطف ی دزوس هل دصت هکر رلهعتسم هنسانعم كملنا قیدصت یربخ یکیداب وس كمدآرب و اماعاهمح و

 تنش ردق هرم طی راکد دعا یا بودا هغلابم هدقلغو یهع:ذو هقدص اذا و مک

 | هلیهج و هغلایم افلطم هدعب بول وا عوضوم هنانعمو هداموب عاضلا غ غلب یتح اهعذ ی غلاب اذا ة

 | اغلابم اهکلهم یا < كسفن عخاب كالعلف ال یلاعت هلوق هنم و یدنل وا لامعتسا هلا هروب نم ٌهقالع هدلاعفا نالوا
 | ردەنسانعمكلأر ارقا ینقح بودا عضاوتو ع وضخ د زو دوعق (عولا) .عهالسا ىلع اص رح امف |

 | (عاضلا» عبارلا بابلانم اعوخ و ةعاخ ع لاقب اک هل مضخ و هل اذا ث لا بابل رم م عوض هل خم لاش

 | رد ريغ رهط یراکدد عام هلنوت و و ردنا لوزن ی EE ر هدهقرا هدننزو تاتک

 ۱ نوزوا یرلکدد كيليا راقروقو كيلبا راد رمو كيلیا قآ یو یرشحز رد لبا معز ر یتسیکیا یرمشخز
 | روا وایبننم هنتن ان كنهقرا وار و هغامد یوارب رول وا هدنجما كننکیک هغر وکو ا هکردشلا نایب هبا كيلپا

 ۱ | هکر د رهط رب لزان ن دافق عا لصا اریز رول وا طلغیلوق ةبق لا مظع یف یرصوه و كفلوم هروک هنایو هکربد حرا 1

 ۰ ءاشلا نکیغوت یاثمو هنوع ییهنسنرپ هکرد هنسانعم عدم هدننز و عی (عیدبلاز رول وا غلاب اک ایتیاهن كحصذ
 ۱ عارنخا زسهنوم و مهلاثم ردل وعفم مس کر فوت باتعم عدّبم و ییسحا هللا ءایسا ٠ نم وه و ردناذ ندا ث ادخاو| ۱

۱ 

۱ ۱ 

 ۱ | یتیحالص هغلوابیا ن نکل بونلشاب هکلکوب هکروند ها EE E سا لاق روند هب هنس شک لوا

 | ثکنف البح نکی لو هلتف "یدتا اذا عیدب لبح لا هل وا شک و هرکصندک دلربکا ندیکی او هلغمال وا

 | ]وا ولح لسعلا میدبک مات" نا تید ا هنم و دی دجیا عید "قزلاق روند همول وط یکی و هلتف دیعا مت لزع مت

 | زاوا َریغتم یدبالابنال وا هدنجما هکر د راشم روی هیبشت هنم ول وط لاب دیدج ین هماهنضرا هد دحو هک هرخآ ولح ۱

 ۲ و مت تا رو مد یعج روند همدآزوعم عید و رول وا دساف هتبلا هدقدروط رادتمرب دوسنکل

 هدن رز وا هکر دیسا وصرب هدنب رق یرفلایداوو ردیسا مظع یارسرپ یسهدر کا هفیلخ لک و تم هدنس هیصق |

 رددآوصرب هدیلجماب یعح هدماش هدننزو هنیفس ( هعیدبا لب همش یاب روند جد عید اک او ردرا و ربقلامرخ

 | تد لا عیال وا ناکاذا عد “یش لا و یوید هومن ناآ وا دان نالوا لوا هلن رسک كناب (دبا)

 لاق رون ده هسک نادان عدب ولس را نمل اتکا ام یاد لسرلانم اعد تنک املق الع یلاعت هل وقهنم وح راشلالاق

 [ تداع کاب وکر ونل واقالطا هندب نوغلوط هننا و ردشغا واثادحا یکی هدننیب ناسنا عون هکاب وکر غیا عدن لجر

 تیاغ هدفاص وا یسهلوقم تفارش و تعاجتو عو "یلتع یا عدب ندب لاق ردندح هلقنغل وط هدایژ ندندب

 ( هبهج رد )



 سگ ۵4۱ ی

 | ىدا عیزولصا ردندسان یاسا هلا هع یاز (عیزا ردشلیا ثیدح تیاور ندنرتمضح هنع هلا یضر لع ماما |

 درو احا حا هکهشرد ه اکعندننوص كعدآنالوا هرز واكعا "ی هلفلکتو لع هلع هل رو زمهاررکم (عاعا)

 الاقل وسل ادا ناک مالسلا هيلع وه و كاوسلاثيدح یف ءاج دقو هل ءاه یا غه و ىلصا رد هباکح ندنن وص

 عولأم وه لاق روند هب ولد هدننزو لب رطم (مل وألا و هدننزونونحم (عول الا ًایقتیا مت هلاک عاعا

 ,(عنالا) نونا یا علوالا هب لاقن روند هکل ولد ردعما یک كنآ و هدننزو لکفا (عل والا) نون یا علوأمو
 | لدهداسلوش ر دتل ف ل روزه و هدنزوهعله (ةعتالا)و هدننزو عله هلبعق كند دشم میم و یرسک كل هزه

 | نام هسردا یر ھن کر ه تویل وا تباث هرز وا دحا و یأر هکر وند دمدا لطاع ندرببدن و یر دوخ دوخو |

 ۱ ما هرو هنناس كح راش + " یشیلعتشال هار ىلع ۳ ناک ادا ةعما و عمالج ر لاقت هل وا ردناتیعبناک | ۱

 ةعماو عماوه لاق رونل واقالطا هغ واق لاط هعما و عماو ردت وح ندنظفل هعم ىنا هعما و ندنظفل كعمیلا ىظفل |
| 
| 
 رکف الب 4روسد همدا نالوا ie هرخآ جد هدنتهح تهذم و ندو ید ناربغ نم ماعطلا ىلا سانلا عم یا /

 سانلابقحما یا ةعما و عما نالف لا ردنرابع ند هسک ندا عبا هربع ییبهذم وند ناهر لیصح البو ةي ورالو ا

 ود ماب هن وک هن هلکمالیب هجوا ۳ دوخاب ود عهیلشیا تعنص هل هلغمال وا ىس هصوصخح تعنص و هند ۱

 ی اعادو ةعنص رغ ىف ددری یا ةمما و عما لج ر لاقت رونلوا قالطا هدهمدآ نالوا ددرد

 ع ما لجر لاقب هلو اردا تیعت و تیعم هسان اعاد هلغمالوا مان لجر دوخ دوخ هکر ول وا قالطا هدهمدآنالوا
 ان )رواواتمووتلع زک د عما ااف زل وافص و هاوس هعماو ساملاعم انا لوق ناکاذا ةعماو |

 ۱ ةعماراص اذا عم ماتساو لجرلا عمات لاق ردهنسانعم قلا هعما هسکرب هدننز و لاعفتسا (عاهنسالا) و هدننز ول عفت
 ولماوق نانلوا ذاا ندلاب هدشنزو بنع (عتبلا) و هلینوکس كناتو یرسک کلاب (متبلا) چ ءابلا لصف 180 |

 یا عتبلا و عتبلا ب برش لاش روند هرج هل رسک كناپ دوخاب روند هنس هريش مزوا لوق ىلع روند هد ووو

 ایا عت لجر لاقب روند همدآ نوزوا هللرمسک كناب عت و رجلا رسکلاب وا بنعلا ةلالس وه وا تملا لسعلا ذی

 | لاق ردهنسانعم قلوا نوزوا نوی قرهلوا ددشو كب یرب كج هنود و یبید كن و هلنیتحت# (عتبلا) لیوط |
 رکا ناش واق هنن رب یر و یرارب قانب وا كند و اهزرغم ةدش عم هقنع لاط اذا عبارلا بابلا نم اعت سرفلا مش عت

 رب هسکر و لصاوملا و لصافلا دیدش ناک اذا لجرلا عت و دسا عت لاقب ردهنسانعم قمل وا مک و دیدشو یتاق
 | مبل ین ود عطق یا هيف یم اۇد ۾ ساب نالف عت لوقت ردهنستعمكدروک هل دوغ یار غا ی

 تسر لاق ردهعن نؤم روند هاوبح نوزوا ینو قرهلوا مکح یک وک كننویب ردفص و هد :زو فتك |
 | دی لات را دیش نیک ىرارب قان وا و هلا هر وند هاو هدب لوش اهر دن مد قلا لو |

 ۱ *یلتم یا عتا غسر لاق روند هوضع نوغلوط هدننز و جا (عتل) لصاولا و لصافنا ددش یا مت 9

 هدنزو دوعف ( عوتبلا) هلیعط كناب رد عت یعجیو ءاعت یثنؤم روند همدآ دد شو یوق یرار قان واو لاو |
 اذا هنم عتب لاش ردهنسانعم فانك وغانا لوالا تابلانم اعوت ضرالا ىف عت لاق رد هن انعم قعشلقار أ

 كنانو ىح كناب (عتبلا ) عظقنا اذا عتننا لاقب رد هنسانعم عاطقنا دوب هدشزو لب 8 ا
 هذختا اذا یناثلا بابلا نم اعت ذيبنلا عتب لاق ردهنسانعم كلا ذاا بواب روک ذم ذیبن یراکد دا عت هر ۱
 هما هثلثمیا یک نکل ب ویلا دقت هللا هبقوف یان ینو یشانندنمه ونک مات طبع دابع نا( ةعتابلا)هعتصو | ۱

 ۱  ییکنوعصباونوعتک اروئلوا رک دعا نوچمادیک أ ات هنظفل نوعجا هکرد هلک ر (نوعتا)ردقو یلاقحا یتربغ ردعثاب

 | هلغلوا عاب هنظفل نوعجا هدیچوا رانو نیعجال تاعابنا نوعتانوعصبانوعتک !نوعجا مہک م وتلا ءاج لاق ا
 دارم ردقو یرابډترت هرکصندن هلک نوعجا دوخ اب هرزوا روک ذم تنر رارونلوا رک د هدنبقع كنا ناه | ا

 رد هیت كني و یمط كلوا هدنعوبج عت عصب عتک عج ءاسنلا تءاج لاقبو ردفت وتم هک دارا دقت یککیدلیا

 موق رص بانر / هرزواروک ذم هج و هچرک ردهدننزو ءا رج هدیسهلج ءاعش ءاعصت ءاعتک ءاعج ةلسقلا ت ءاح لا و 3

 رکذ هنوک ه یتیرارباس هدعب بودا دارا ینالوا ك وبسم ندنسهدام عج هرکصتدتس هلک لک نامه رد مرآ ۱

 | دقت هنسهدام عت یکوبسم ندنسهدام عصب و هرلیقاب یالواغوصم ا معتكن كل زدطونم هک دارا كسردنا | ِ

 | تیلاحیرهلک ءاعچ و عج ا ردشلعا ه اکح هلبت رابع ءاعجج رادلا و عج ا رصقلا نبع ا ندع ءا رف ماما و رد راع كلا ا
 یجد ییلاح هدنلنف نیعچبا هب وتسود ناو ردشهروک ایدی تیادا ر دل ممنونم نکترسرزوا |

 | نیهج و يرش ثیدح هن وعجا ونیعججا اسولج اولصف ٤ وبشا هيلع ءانن ردلوقوب نالوا جګو ردشلنا زب وجا ۱

 ٤ ءابلا لصف 2



 ج وا ولا لصف ]قم

 چا هال لصف ا

 چ نیعلا باب زو

E9 ةزمهلا لصف  

 سوگ o بس
 | کت لاق ردهتسانعم كمردواو اددش عج اذا لّوالا بابلا نم اظکت: لجررا ظکت لاقت :دهنتسانعم
 ۱ هلحا اذا هظکنو هلنکنا لاش زاد کنان كمردوا هدرلن وب کاو هل رسک كن هزم Bi) ال هلحما اذا | ۱

 | (دنکننلا) اهرسع اذا شاب EG لاق ردهن تانعم كتا ڭشەرىج تبوداج وک یتشیا اب ات 5 نیکو

 لګ ویوتلا ادا هما هیلع ظکش لاق ردهنسانعم قلوا زرابج و قشالوط بوقبح ندنلو هدامرب هدش زو ل ۳ ۱

 لاق رد هنسانعم قلو تب وعصو تش یلاح هد و رفس و لڪ اذا هبلع کت لاق رانا كلباتنضو

 هدلب ۳ مالتسلکزل وا ن هلیعص لوا و (ةظاح وإ + واولا لصف قم رفسلا ی هلا تدعما اذا لجراا ظکش

 هل وکس كند نیش و یځق ك واو (ظشولا )لر ونل وا تبسناک | هظاح وفالخرون د ځد هظاحآ ر دیم ا ضدارپ
 | یناثلا بابا نم اظش وسافلا ظشو لاقى رد هنسانعم ققوص یوح نوجا قعان وا ییاص بولهراط یکیل د كن هتلاب | ۱

 ةعط هنم سك اذا مظعلا ظشو لاش ردهنسانعم قمرق ییسهچراب ر ندکیکو بشحت اهترخ قبض اذا

 موقلا ظشو لوقت ردهئسانعم قل وا هج هل هلا ران ]دعا نم تولوا تال کو تعاج هجرادقم ر و

 ۱ یشتیرارک د هدننزو لعافت (ظشاونلاو و هدنزو هلعافم (ةظشاومل اإل لیلق مه انعم اوراصف ان اوم یا الا |

 ۱ | نطب یف ه هرک د لک ر صعق اظعنا اذا اظشا وتو اظشاو نامالغلا لاق ردهنسانعم قمایط هنن راق ا یر بور ردلاق |

 ۱  كمدآ ربو مهمدخو مهعابنا یا ناف ظیشو نم وه لاقب روند ه همدخ و عابن هدننز وریما (دنیشولا) هبحاص
 | نداروب نداروش بول وانددحا و لصا و هفالحا یا هلظبشونم نکن لوقت روند هنن رادهاعم ییعی هنفالحا

 | هنیدحاو ءلرات و بول وا كپاشونال وا یعج.كدبش و رانعموب هر وک ننام كحراش + روند هسان یتنرید شیکیرب
 ۱ ثاکیک لصا هکر وند هنسهراب كيک قشمو یرلکدید تالت رکو قادرطق هننزو هنیفس (هظیشولا# روندظیشو ۱

 | اوفو قانچ قیرقو معصا مظعلا ىف ةداي ز نوکت مظع ةعطق یا ةظبشو تاكا لوقت رول وا هدنجوا

 | حق اهب بعشب بشخ ةعطق یهو ةظيشوب حدقلا بعش لاق روند هنسهراب جافا یی راکدتا دانک یتسهلوقم |

  ؟ظعولا)هیفوشح یا مهم وقف هظعَس و مهلاش روند هرل هسک نالوا لیخد هنغلارا تعاجر بولوا هلاکو و

 | باوقجهدشمو یتبلق هبهسکرب هدننزو هلم (ةظعوملا)و هدنز و هدع((فلنملا) وهلرن وکسكنم ویصل وا و
 اظعو هظع و لاقت رونلواوبعت ثمر و توک وا و كلا حح و دن هکرد هنسانعم كلتا ربك ذت مالک رب اد هاقع و

 | لوبةیضع وهدنزو لاعتفا ( طظاعتالارف باقعلا و باولانم هبلق ام رک ذاذا یتاثلا بابلا نم ةظعومو ةظعو

 | بوروا هب هسکر , هکر دتغل هدنظفلذق و هلبنوکس كفاقو یصق وا و (طظقولا ظعن اف نحو لاقب رد هنسانعم كل
 ماد هرزوا هنسنر و هذق واذا یناثلا بابلانم اظق وهق ولاش ردهنسانعم كلا لول وا بودا درخ ینم 1
 ات رد هنسانعم قماصب هر بوروا هب هسکرب و تنو هيلع ماد ذا صالاىلع ظفو لاق ریو تبثو

 | كچوک لوش ظقوو ردقلوا هللا هلم ءاط ن نالوا با وص هدنو دوخاب طق و ییعع لوهحا ىلع AE ظقو |

 | هدنزوریما(طنبفولا) وا عج واکس بوقآ وص قوج هنج اند ران آهلغل وایرلیدنق [ندنفا ار وت هضوحا
 ۱ ضوهنلا ىلع ردش ال تبثم یا ظبقو لجر لاق روند هناوتا شءاصب هر نایلوا یتردق داف و بت رح نشو |

 | تموادم هب هنسن رب و دعفد اذا یناثلا بابلا نم اظک و هظک و لاق ر ردونسانعم كلتا عفد هدننز رو ظف و (ظکو لاو

 ۱ | ردهنسانعم تموادم جدو هدننزو هلعافم (ةظك اولا هيلع مواداذا مالا ىلع ظکو لاش رد هنسانعم قلا

 ۱ یف شال وط و قفل زراپچ بوقیچ ندنلّوو صوصخرب هدننزو لعفت (ظکوتلا) مواد اذامالایلع ظکاو لات
 | هغلقنی وا ردعسا هلناصف (ذضفیلا ) ی ءایلا لصف زس یلاعت هل وعب زج یوثلا اذا هرما ظکو ت لاش رد نسا اا
 RR هدنزو حرف (ظقیلا الو هدننز ودمارک ( ةظاقبلا  مونلا ضيع ىه وةظعلا وم ونلا ىف هلاسناام لوقت روند

 ندو وا (افیتسالا ماندض عبارلا و سمالنا بابلا نم اش و ةظاَس ظن و لجر لا ظق لا ردهنسانعم قلوا
 | لا ردلمعتسم هنسانعم قمهدشففیمهلوقم یلح و لالخ و هبتنا یا ظقتساف هتظما لوقت 2 دانم اه قشااوا ۱
 | هدننزو نارکس (ناظقیلا) و هدننزو فتک(ظقبلا#و و هدننزو سدن (ظقبلا) توص اذا "لاو هوا ۱

 ییاعصر هلناصف (ناظقیلاو )هدننز ویرکسرون دیلضههدنفنوم رولکط اقنا یراعج روند همدا قاب وا ردرلفص و |
 قمردنایوا هل رسک كن هزم ( ظاقالا و هدننز و لیعفت(ظیقسل ار دیس هنک كن تة سورخ ورد راهنک ی عبار وا

 ی والا وترخ “الاف هلدجلا ویلاعت وهناصسهنوعب سونابق والا نمل و الادلجا زج ههبن یاهظقساو ٥ و هظق لاق رد هنسانعم

 یک نیلاباب و 1 ۱
naردیعبات عیش دوخاب عيان دزور دہبقل لر عاشر ندنسهلربق نادم هد نزوریپ ز هل اهل یان( عیناوذ )ەچ ملا لصف =  

 ( ماما )



 هیچ ۵۳۵ =

 یلعاهادحا مض اذا هبننشپ ظقلا لاق ردهنسانعم قمردشولق هنن رب یرب قرهراقیچ سس یکقلصیص هجا

 ظا راص اذا سرفلا ظلا لا ردهنسانعم قلوا ظلا تآ هدننزو رارجا (ظاظلالا) ا4ن توص عم یرخالا

 راصاذا ظلت لجر لاق هیلوا رارقربو ماد هدنتبح كدرف رب هکروند ه هسک لوش هدننزو رامنس (ظااا)

 ةراثرت یا ةظالت ةأرما لا روند هتروعوکهوابقاشکیولزوسقوچ هاه (ةظالتا) دحا ةدوم ىلع تبشال|
 صدرح یا ةظعل لجر لا روند ه هسک زسموغ وص هکرد ولقم دن هک منی (فظعملا) ةراذهم

 هظ الععاظول هظولب هظال لاق یدنل وا رک ذهکر د هنسانعم ظ ال هليل وکس كواوو یصقكمال (ظوللا) سا
 اهب ىراس یا لا هر لاق روند ه یچاق دوخاب هکنکد كجهدا برض هدننزوربنم (ظولما)

 ترثعت اذا ةجالا تظاتلا لاق رد هنسانعم قلوا رذعتم یلوصح كشيا رب ( ظاشالا) طوسب وا

 ہہ ےلا لصف > [ كمرکوچ بودا روز نوجا قعنآ یهقا روغو هدننزو هظحالم (دظحاملا) هجا ملا لصف روح
 تابن ىلنكيتو ىلاج هلنیتصف (ظشلا) اهبرضيل ةَولاب اهخانتسا اذا ةقانلا للا ظحام لاق ردهنسانعم

 اظشم لجرلا ظشم لاق ردهنسانعم قاب نکی هدرخ نانل وا ریبعت قق هلا هلقعثاب هنسهلوقم یغاد جاغآو
 كن روس بونقوط هن رب رب یرازو ما راقي وا و یش هنم هدف لخدف عزا وا هلوشلا "سم اذا عبازلا بابلا نم

 كنه اد هلنیتصف و ینوکس كنيش و ىف كعم (ظشلا) یرخالا هشلب ر تباصااذالجرلا ظشملاس ردهنسانعم 1

 رهظ اذا رو زلا بابلا نم اظشمو اظشم ةبادلا تظشم لاقت ردهنسانعم كمرولب هرمشط ندرت یراریکس |
 روند هنکجهراب جاغآو هنکت یک قچلف یراکدد قیق ناش هلا هلبئوکس كئيش ظشمو اه نم اهبصع |
 قود ر و هری اذا لوالا تابلا نم ۱ دلبلا ظشم لا ردهنسانعم قلاق هدنآ بودا رابتخایرب 3 ظشمو ۱

 دف
 e لا

 نبتبق و قق هداشخا هل رسک كيم (ةظشملا) ايش هنم ذخا اذا انالف ظشم لاق ردلعتسم هنسانعم قلا هنسن ر
 یضقف كم( ملا )ةيظش ىا ةظشم یدب تلخدلوقت رات هلا هکر وند هنکجم راب جاغآ هدرخهدن زرطنکیت یراکدید 0 ۱

E Eنددظام هنسانعم تمزالم ردشق وا قالطا هلغل وا قشان هنر یر یراهناد روند نح اغا رات هل ددشت كناظ و  

 هلغل وا هر هدن رکجو زم وا یر ب ور و كچ اباد و رات هدن راغاطةا رس هکر ون د هنجاغآی ران ناب لوق یلعردذوخ ام |
 رش مانیطراوروندد جد لازغلا مدو نوخالا مدروند ه وراد یراکدید یناق شادرف یا ظمو رونل وا "صم ۱ ۱

 اظم هتظظم لوقت هنسانعم كلا شنزرسو مول رولوا ردصم ظمو روند ههراصع نالوا لصاح ندنک 0

 ردهنسانعم قلوا قالا ددش و هدنکو  ظیلغ هکردیفدامعو هدننز و هظاظف (فظاظلا) هتل اذا لوالا بابلانم |

 بو وق هرب رب نوجما كمکچ یتب وطر كجاآ شاب هل رسک كنهزمه (طاظمالا) ةظاظف یا ةظاظم هيف لاق 3
 .(دط املا كاذل هتضرعو هت ودن باهذ تعق وت یا بط راد وعلا تظظما لوقترد هنسانعم قلوا رظتنم هنسء روق [

 هتظظام لوقت ردهنسانعم كلنا هعصاح و هعزانمبول واریکرشهن رب یر هدننزو لاتف (ظاما)لو هدنز وهلعافم

 لوقت ردهنسانس كلا تمزالم بوبلوا كم ندهنتست ر و مرار هرزاش یا 8
 مهتنسلایاوضاعتاذاموقلا امت لاقي ردهنسانعم كعشکو س هللا ہل هدنن زو لعافت ( طاق ) هتمزالاذا مصنا تظظام ۱ ۱
 هک نوناالصف جی | هک نونلا لصف إ- ه دید اذا*یثلا ظمظم لا رد هنسانعمقم هقلاچ هکر دیفدا مو هدننز و هضم (ندنط ا |

 تاسلا ظشن لاق رد هنسانعم قمتیج بورب و ج وا ندنغشرغآ بوراب یرب زونه تاب هدننزو دوعق (ظوشنلا) ۱ ۱
 دت رب هدنزوطشک (ظشنلا) ضرالا عدصب نیحو دام لو هتمورانم تین اذا لوألا بابلا ساق

 | هلنیتصف و هدننزو ظعو (ظعنلا) هسالتخا ىف عرسا اذا اظشل "یثلا ظشن لاق ردهنسانعم قعاق هلتعرم | 1

 | بابلایم اظوعنو اظعنو اظعن هرکذ ظعن لاق ردهنسانعم كلک هماوق ۍرک د كمدار هدنزو دوعق (ط و
 ۱ رول واهرزوا ماوق رکذ اٌماد رار د سوعهبرفهدینان و کردن دات لع ر ءابطالانیبظ وعن هکر د جزم + ماقاذالّوالا |

 كنهزمه (طاعنالا و ظعنلا چ ىذلا یا ظوعانلا برش لاق روند هب یوق یحر و ماوق 2 (ظوعانلاو | 1

 قعو بوچآ ینجرف هادو قبشلا امهالعاذا ةأرلاو لج رلا ظعنا لاق ردهنسانعم قل وا بلاق توهش هنرسک |
 هتضبقوق مع اههایح تعلق اذا ةبادلا تظعنا لاق ردا دمت وا ناویح شیش وک یزک | کردلمتس هن سا
 (ظعنلا) تظعفا عم ةبادلا تظعتنا لاق ردفدارم هدیناث یانعم هلا ظاعفا هدنزو لاعتفا (ضامتالا)) ی 6

 ۱ هلنیتصف (طظکنلا)ل رددآ نطب ر (ظعانون قبش یا ظعن "رخ لاش روند هجرف ولاهتشا ك هدنز و فا 1

 | هنلن لوقتر ون دهغلابجهدنن زو هدعسم (فظکنلالو هلناصف (فظکنلا )و هلي وكس كفاکو یصفكنو (ظکنلا) و :

 قمتیچآ كم هلنیتعف دنکنو هنسانعم باتشو هلع روند هكموباو دهطاب یا ةظكنملاو ةظكنلاو ظكنلاو ظكنلاب



 هیچ ۵۳۸ وی

 "یلیفط یا ظوممل وه لاق روند ه هسک ین وا و قواق لاط ظوممل و ناوهش صیرحیا ةظ ومحل و ل ومل و ظنا
 هلن وکس كناف و یځف كمال 6طظفلل | ذامرط یا ظامعل لج ر لاقت رون ده هسک نزفالهد و هی هدننز وساط رق (ظام)

 هنسانعه كلئوس زوسو هامر اذا عبارلا و ىتاثلا بابلا نم اظفل ه و هظفل و هظفل لاق ردهنسانعم قعآ یی ةر

 ینح ور هک بوک ردلمعتسم هن سانعم كلوا و هبقطن اذا مالکلاب ظفل لا رانا ندزغآ یزو ایوک هکر دلمعتسم |

 نوغرو و رسوص ین من ءامعاواشطع ادوهح یا هما ظفل دق وء ءاحنول وه و تاماذا نالف ظفل لاق ردا یر ۱

 روند هب هنسن شل آ | هدننز و ریما (ظیفللا )و( ظ وفلل اۋ ر و نل وادا زا ةدلح كج هی د یدلک دلاخ یفیدل وا هدنامورفو

 شال وا هدنجارونلوا قالطا هایرد (فظفالل) ملکتاذا لج لا ظفلت لاقب رد هنسانعم ماکت هدننزو لعفت (شفلتلا)

 ةظفاللا بکر لاق رونل وا قالطا جد فال قرلوا لع یتعی هفرعم زف رعت فرح و نوچمیدن ] هرشط
 فا ۳۱ یییدنکبو روشود هل راقنم یراهناد رونلوا قالطا هسورخ هظفالو رهلا یا ةظفالو

 بوراقچ ندنغسروق یهناد ار ز رونلوا قالطا هشوق نیلم هاب نغآ یتسیرواب و نوهگیدلیا اقا هنن ضا

 هدقدل غاچ هغغاص نکرروط بوروتک شیوک هکرونلوا قالطا هنویق لوشو ردنا اقلا هنغآ كنسیرواپ
 مچ ا+ندلاثما نوهکیدلبا قیقدیمر رونل وا قالطا هنمرکد و هل وار ولک هعلعاص هلطاشن بوتآ شوک ندنزغآ

 ۱ یالوا هدنجمارونل وا قالطا هنایند هظفال و رول وا دا رم یربره كنه ر وک ذم "یناعم ندهظف ال یکم دنل وق » ةظفال نم

 یعرتام یهو ةظافلاب یهر لا روند هثیسش نالینآ ندزغآ هدننزو همام (ةظافلا) نوچهکیدلیا حرط هترخآ
 روند هب هر هدننز و باتک (ظافلا) هتف یا دتظافل الا قیام لاق رول وا قالطا هنس هيف ف رو ملا نه

 هللا لد هلینوکس كيو یصق كمال للا رد دژنابز هدهلعض رددآ وص ر هدندرو مایا ناو هنسانعم لقب

 عین اذا لوألا بابلا نم اظل لجرلا ظل لاق رد هن انعم قمردشازا یتسهیَس ماعط نالق هدنرهشوک لزغآ

 كل یتیداد كن هنسنر لوق یلعقع الی نی ینیرقادود بوراقبح یتلید هرکصذد شو لک او ةظاللا هناسلب | ۱

 قاود و مطلا عین وا همتفش دن یک ہک هال جرخا اذا لجرلا ظل لاق ردهنسانعم قعاد هاب هجاب نوجا

 هدننزو همان 6 ةطظاللال هاطعا اذا هقح نم انالف ظل لاق ردلمتتسم هنسانعم كمرپ و هنسن هجزآ هدسکر و
 ۳ هدننز و لعف یاو هىف ىف ماعطلا 2 ةي یا هيف نم ةظال ق Ji لاق روند هنس هي د ماعط نالف هدا

 | هنسانعم كلنا مالی مالی بوراقیج ینلد نالو ظل ى۶۶ E ظلت لاش ردفدام هدل وا یانعم یکيا هلا

 ۱ كمر و هنسن هجرادعمر همدآرب یجدوب لیعفت از اهناسل تحرخا لذا نج ا تظلن لاق رزلهعتسم

 لاق روند دیش قلعداد 7 هدننز و باح املا ژ هاطعا اذا هقح نم ای الف ظل لاق ردلهعتسم نیم

 كج (ظماللا هبال فرطب هفاد اذا اظا) هب رش لاقت روند هغعاد هل يج وا لدو هق وذ "یش یا ظال هلام

 (ظالالا) هتفش لوحام یا هظمالم ظل لاقت ردرارب قج هنالی هلا لد هکروند هنسهروچ كراقاد ود هلي
 یمدآرب و دیتفش ىلع ءاملا لعج اذا هظملا لاش ردهنسانعقم ردشان وص قجهداد هتغادود كمدآر هل رسک كنهزمه

 هنسانعم قموقوط یهو قیص یز و اظیغ ءءرلماذا هيلع ظلا لاق ردا یس هنسانعم ق بضع و ظيغر |

 تلآ كتآ ضمب هلنیتصف (نللا) و هدننزو هفرخ (ةظللا) قفص ىا ةأرماي كجسن یلضلا لوقت ردلمتسم |
 سر#لابلاه روندهغلقآ نالوا هدنغاد ود یکیانامش ب ویل وا هدنسهرهج لوق ىلع روند هغلقآ نالوا هدنغاد ود

 یک اد وسرونل وا قالطا ه هطقن هایسنال وا هدکر وب و طقف هدتفشیف ضاب وا یلفسلا هتلفعج یف ضاب یا ظلو ةظمل

 عیصالاب ذخأب ام ردق یا نعسلا نم ةظلذخا لاق رول وا "یشرب ردق زوج هکرونل وا قالطا هیفاص نم قمر رب و
 اّقلطم و رونلواقالطا هضاب یک لوب نالوا هدنزوا كر یرلکدید قلیغاقوب هدنردسکلب یغایا دوخاب یلا كاوا
 ردروظنمیرات دض هلغل وا زاحم ران وب هکر بد د جیم * رولوا دض هلیسانعم اد وس لغت وا قالطا هکن و هب هطقن ضا |

 ظلا سرفلاه روندمنرا هنالوا قآ یغاد ود تس وا هکهتن رون د هن [نال وا قآ یغادود تلآهدننزو رجا (ظمالا)
 هکروشد هرب كاجهدا مست هلیس هی , لوعفم سا ظلم ) مش راف ایلعلا ین تناك ناف ةظلیلفسلا هتلفعج ىف تناك ادا ۱

 مس قلا ے بتلا یا ظلتلا نسخ هنا لاق رد رارپ نالک ها هدلاح یغیدلوا قش واق كغاد ود یکیا دارم

 ضد ۱ او قبر وای یر یی ر راک ا كنم رللا یکیا كنء ود هلیس هی لعاف

 قعا ةا تاچ یهتسنر هدنشزو لاعتفا ( ظاقلالا ز فیظولا سم یتح هندن نیب نر نا ا یهو هضلما

 قلا لا ردلمعتسم هنسانعم كلتا رده و هام ییقح كمدآرب و اعیرس هفیف هحرط ادا "یثلا قلا لاقت رد هنشاتعه | ۱

 | ندنراقلارا نبراقادود و ةغتلا اذا "یشلاب ظقلا لاق رد هنسانعم قعشهراص بولی راص ه هنن رب و 4 بهذاذا هت

 (دجا)



لا روند همدآ بت ودن لکشم یاّوما ولبوخ نتج هد دشت كناظ و ىح كمال لا "صتلا و 9
 | 

oیادو مزالاذا هب ظلا لاق رد هنسانعم كما تمزالم م اودلا یلع هلنرسسک كل زمه (صاضلالا) اا ظلما ۳  

e ۵۳۷ = 

 مولا کاش ةن ام كليا تسرام ت وشلاح دار داش یاداژ وا نوزواهب هن راح و كنجیک هظاکمزول وار دص

 هقدل وط ره یراق هسک لوک اهدننز ولر لز (ظکظکتلا) برا یفاد دش اوسرام و الیوط اومزال ادااطاظكو ظا

 لک الا دنع ظکلتکت وه لاق ردهنسانعم كلا ماعط لک اق رەروتو | تولیکید هرکرو نوا قفلبلاق تبوشل رب

 هنسیدنک یدنک هگدردل وط وص مو | وط و 4 رفهدنن زو هلزاز (aE) هنطب اتما اک ادعاق بص یا

 هدنزوریما(ظیعکلا) التما وءالا هف تنص الك ی وتشیناکاذا ءاقسلا ظکظکی لاق رد هتسانعم ك

(Bailyقشعا هلناصف (ةظاکلا) ربصق یا ظفکم و ظ.عک لحر ۱ لاش نود هب ین هک اود وب هدنن ز و مظعم  

 نالوا باوص هدن وب ید E لزفا روند دن تاضآ هاو ظلغا (ظاک الا روند هنشي د ورو كنه 0

 | هد هح رد تد اهن یمدآر شا جوک ن هدننز و "زک (طنکلا) لزفا یا طظلکا لجر لاق ردعل وا لا هل ءاط |

aغلباذا لوالاو الا تابلا نم اطنكر الا هظنک لاقت رد هنسانعم قم ردل وط هله ودنا و بودا وا  

 هف غ (ةظنكلا) کد ۶ع سالا هظنکت لاق اودهنشانعمآ ظنک ( PAE هدننز و لعفت (ظنکلا) ه نانا هغو هتعشه |

 ہہ ماللالصف i كمال عدل = مالا لف ا وم ةطوضص ووسد BS بور ر بد هدا |

 هل رهدنک توغوق ندندرا نوجا قغوط یی هسک ر , لوق ىلع كلیا موم * یک ر ۱

 تر هنسهلولقم ولج رو و هنماند دق و هدر طو اذا ثلاثلا بابلا ع نم اط ال هظ ال لاق و دات ی ۱

 ( ناظحلا رژ و هلست گیم تان اب صعق كمال نما ةع ددش اذا یضاقتلا ىف هظ ال لاق رد هنسانعم كا |

 نور هدنم و هفم كظل نکل رده انعم و ید رزش ن کا هلیغب ر وق زوک ه هنشنق# اشا 9 ۱

 رخت وع هيلا رظن اذا ثلاثلابابلا نم اناظل واضح هبلا و هظ لاق رول وا ققاب هلتافتلا هج وچ هکر دربتع» تافل
 دحا و ند روس یانعم هدننز و هلعافم ( ةظحاللا ) رده راتعا نیتهج قلوا هدننآ ونع هشت هینیع هدارو همن هن | 1

 ۰ هرظن و یالطا هظح الم ردن راب ع ندکلیا ر ظذ همتفیعح صارت هل رب تعا6 يدنا ر نار قا نوا ۰

 مس و باتک(ظاحلا )اهر ؤع یا هنیع ظاح "لا رظن لوقت روند هنفیرب وق لز وکه دننز وباع( احلا )رد ر
 | ےھسلا ظا و رود هراکلی نالیریص هلال | ندنرادان ة كش وق وردیعما غمت هن وکر 3 رولیصاب هننلآ كن راز وک كن ود 0

 ها ظاخ ردع اهدنا ز و لیعفت ( ظیحمتلا روند هن ریغوطه ور قرهل وا ربارب ,هلکلیندنرب شل وچ تالی كف وا ۳

 | طظ ہو هبدسش و ریظن یا ظرط هلام لاق ردهنسانعم هلش و ریظت هدنن ز و ریما تلا ردفدآ رم هدل "وا یانعم ۳

 یسهلسق لیذههدنن ز ورو رخ (ظ ول ) ردش وخ انا ن وص هکر دیعم | كنس هکر وص و دوخاب و كن وص فورعموپ

 سفت هلعطتفسا نمو رد ارب یعات نالسرارب هدهماهن هدننز و هر (هطط) رددآ كخاطرب هدندرو ۱ 3

 | قاضا فا E یشل امت لاق ردهنسانعم قلوا راط هدنس هحر د قشباب ی یر یسازحا هنسارپ هدننز و لعفت ۱

 كلتاد رط و هاو هم زل اذالوالا بابل نماظل دظل لاق ر هنسانممحاطاو موزا رول وا ردصم Bid ددشتم سی یا |

 ۹ یاذظ رلظل لحر لاق ردفدآ ر هدا "وا یانعم هلا ظا هدننز و رار (ظالظالا]) هدرط ادا هظل لاق رد هنسانعم |

eاطل هظل لاق د رد هنسانعمحاطاو موزل ج دوب نه زو ربمآ (ظیظالا راح یا ظ الظل موب لاق رون دهن وک ی ما كىو  

eلحر لاق ر رون ده هسک مرم هلیسهداب ز ردیفدارمو هدننززو حام 6 طظاظللا» هفراش لو حا و همزل اذا اظبلظا و  

 ارد وتکم نالی ردنوک هلحمر هکر دل عتسم دنساتعم هلاسر هل مسک كمال و نص كوم (ةضللا) حام یا ظاظلم | 2

 هلسرا لاش رد ین م هنکیدلیا تمزالماک اد وخ ای خاطا ههبلا لوس ره ىەدام یغیدل وا نیصتم ردى ندظاظلا ۱

 لعق (ظظلتلا» ماقا اذا ناکلاب طلا لاق رده انعم كما تماقاهدرب , ر و ماد اذا رطلا طلا لاق رد هنسانعم قلوا 1

 قعانو ابولاص اد :وبوبادلقهتوایرب یشان ندنظامتغا و ث تب ہح طا رفانالی هدنز وه زز (ةطلظالا)ل وهدنزو ۱

 لعافت € ظالتلا) اهظاتغا 2 نم اهتنار حق حو تکرح اذا تظلظل و ةا ت تاطظلت لا ردة 3 ۳ 3

 هدننز هه (فظعلل )| ودراطتاذآ لیلا ظالتلا ردانى كەك بوغۇق یداژ وا نوززوا ی یر یرهدننزوا "
 هحرحد (ةط الا ةيسج 2 وط ةن ىا ةظعلم ةي راح لاق روند هریق ولیو نوزوا قر هلوا ولناح ولتا وزوع" 1

 طظمهعل لاق ردهنسانعم قم رص هلا ش ددا یسولط خا 1 ندکیکو لتا هدننز و حارحد (داملا) وهدنزو

 هل كرامال (فط ومعللا رز غرار ر لا ہلا ان مظعلا ن . دسهتا اذا اطا علو ةطعل |

 لج ر لاقب رد ظیماعل كظ ومل و ظماعل ظماما عج كظمل ر وند زسموغوصنالوا یهتشءو صیرح هثیشره |

 ۲۱۸ ) * ی *



 سی فاکلالصف ]و

 سی ۵۳۷ جی

 !(دورشا) روش دهنسیحناص طرف هدننزو دادش 6 ظا قلا ) رای دنا تعج ریخدرب بولوا ئان هلا هعطقنم تبیغ
 | غوبصم وا غویدم یا ظ ورقم مدا لاق روند هناتصس و هنیشیم شم ابو هلکنآ دوخاب شغل وا تغابد ها ظرف

 | كخرف رش اریز ردکعد بوسنم هنسهکل وا نم هدننزو "هج ("یظرقلال وهدننزو "ییرع ( ۍظرقلا) ظرقلاب
 عافتاو تراح هلکنآ بوروشود ظرف اماد ردندناصا (ظ رقلا دعس) نم یا "یظرفو "یظرف شیک ل اش ردیتانم
 ردشل وا فاضم هنعما هلکلا ازغ اعاد هنن زاید نع هرز وا روکذ م هج و (ظرقلا نا ورم رد هفاضا ثعاب یکیدلیا

 (ناظرفال ردیعسا عضوم رب هدنع هدننزوربز ظبرقوذ لوق ىلع (ظرفوذ) ردیاحص هلناصف (بعکن  ةظ رف))

 ضرق (ظرقلا) ردهلبف رب ندربیخ دوم هدننزو هنیهج (هظبرق) ردیعما هقنالپ رب هدنساضف دیز هلناحصف

 نکیا لیلذ هکر هلنیتصف (ظرتلا) هتضرق یتعع لاعثلا تاذ هتظرق لوقت هنسانعم عطق ردتغل هدنآو هدننز و
 هلا ظرف انعموت ناوه دعب داس اذا عبارلا تابلانم اظرف نالف ظرف لاقت ردهنسانعم قل وا لا هندابس و "ع

 حدمیمدآ نالوا هدنایح (ظبرفتلا) ردشفل وا ذخا هر وصت یغیدلوب تیت و نسح مدا نالوا عبضماي خودم
 ظراق هحدم اذا انالف ظرف لاق نوسلوا هلبا لطاب رکو نوسل وا هلا قح رک ردهنسانعم قلت شیاتسو

 ذخا هلیسهظحالم یکیدلیا نییزت و نیسحت ییحودع د ظ رقم ېک یکیدلیا نیسحت یمدا هللا غبصو تغابد
 | هبحاص "لک دع یا حاملا ناظراقتب ام لاق ردهنسانعم كمشدنا حدم هدننز و لعافت (ظراقلا) ردشفل وا
 "قش اذا هظعقا لاق ردهنسانعم قمنا غوا هتقشمو تجز بودا كلج وک ه هسکرب هل رسک كنهزمش ( ظاعقالا)

 معص كن وم زاب ہدننزو ظبغ (ظیقلا )ل رول وا فای و یوا و سپ رک ذ یس اکر دیف دا مھ و ہدننز و ظبق (ظ وةلا )ل هيلع
 نار زحردتدم ردق هنعولط كن زدلپ لیهسندنعولط لرکل وا ردتق وینایلغكترارح هکروند هنماکنه صلاخو

 نوکر ول وا ردصم ظبق و فیصلا ےعص وهو ظبقلاف ه انتا لوقت ردظ وبق و ظابقا یعجب ردقج هلوا یرلیآ زومتو
 | رددنسانعم قل وا ےقم هدناکمرب هدروب نعمسوم و ه رح دتشا اذا اظیق ظبش انمو ظاق لوقت هنسانعم قلوا یتما كب

 | دوعق (ظوبفلا) وهدنزولاتق (طایقلا) و هدنن زو هلتاقم (فظیاقلا) اظیق ه | وماقا اذا ناكملاب م قلا طاق لاق
 | هلقلیآ هرهاشم هکدتن رد هنسانعم كمشسک هننقو ظیق ین هلماعم رداکد یردصم هلعاغم ارز ردذانش هکهدننزو
 | هدننزو لیعفت (ظنسقتلالاظیق هلماع اذا اظ ويق و اظابق و ةظباقم هظباق لاقب رد رابع ندهلماعم هلکلن وک هم وایم و
 | همدآ ر هنسنرپ و اظیق هب اوماقا اذا ناکملاب موقلا ظنق لاق ردهنسانعم كلتا تماقا هدرب رب هدنماکنه ظیغ یخدوب

 3 بش ید و هدننزو لعفت کظبقتلا ) هظبقل هافک اذا *یثلا هظبق لاق ردهنسانعم كللا تیافک هدنم وم نر

 ۱ ظنا ۱ طلا اظیقه ا وماقا اذا ناکلاب مولا ظیقت لاَه ردهنسانعم كليا مارآ هدرب رب نا

 هکر وند هنابن لوش هدننز و هنندم (ذظیتلا) روند هناکم كجهدنا تماقا هدنلصف ظیق رد راناکم سا هدننز ودعقم

 ۱ لاق روند 4 یرواب یوم هلت یاب 6( یطظیقلا ) هل وارولاققرهلوا لشی و زانق هنمامت یم وم ظبق |
 (ناظیق فال ) رد دآ عض ومر هلیصت كن هزم (ظابقا) ردندناعصا ناذ ول نب "یظبق و ظیقلا ین جناذا ی ظیق یدج

 ۱ ضرف (د رکلا) هک فاکلا لصف ]22- یلاعت هن وعب ۳ ردنعتا هیحانر هدنن رق هلبج وذ هدنم هدننز و نا ربح

 ۱ (ظرکلا) هحدق اذا لوالا بابلانم اضرک هضرع یف ظرک لا ردهنسانعم كلتا نعط هنضرع كمدرب هدننزو
 ۱ هظ رکی ناک ادا بسح ظرک وه لاق روند هب هسک ندنا نعط و حدق هنس ومان و ضع كسان ام اد ہل سسک كفاک

 تام هرظک روند هنکترک كجهروک شیرک هدنسهشوک كابو هنزک كقوا هدنزو هفرغ (ةظرکلا)

 هل بس ءالتما و هنطبلا یا هظکلا هتذخا لاق رون د هنسهض رام ءالتما هلیسهدش كناظ و یرسک كفاك (ةلنکلا)

 یورو مادننطف زد قح هل 1 قول وص ینهدعم ماعط هدننز و ظح (ظکلا) روند هتچز و مر نالوا ثداح

 تفص ظكو سفنلا قيطيالىتح هالم اذا لّوالا بابلا نم اظک ماعطلا هظک لا ردهنسانعم قمنا غوا هنالتا
 | لجر لاق رونل وآ قالطا همدآ شمل وا هدنام ورف و زجاع هبت رعقج هبلآ سفن بوصاب یتسیدنک هدددش ر وما رول وا
 ماعطلا هظك لاق ردهنسانعم قل وا التما هدننز و لاعتفا (ظاظتک الا اهنع زف ر ومالا هتظب دق راص اذا طنک

 ءالاب لیسلا ظتک | لاق ردلمعتسم هنسانعم كلك راط بوشقص یرح هلغل وا نشاط یوص لیسو ظتکاف

 قمت اغوا هتنحمو درد تیاغب بوصاب یمدآ رب شا ج وکر  هلیح ل رافاک فظاظضکلا لو ( ظاظکلا) هت كل قاض اذا

 هدهج و هبرکو هظېم اذا لّوالا بابلانم ةظاظكو اظاظک مالا هظک لاقت ردذ وخأم ندنسانعم ءالتما رد هنسانعم

 | همدآ شماغوا هتنحمو درد هدننلآشیانقصاب هدننز و یظعم (ظظکلا) و (ظ وکلا و هدننز وریما (ظیظکلا)
 | ندهلعاف ظاطظکو ابعتو ةدش یا اظاظکه نم قل لاق ردهنسانعم بعتو تدش هدننزو باتک (ظاظکلا) روند

 | (ردصم)



< ۳۵ B= 

 شب نه کیو نوبل تش شب یاب ضاح تن شب یارک هکرلیدلبا رب دقت یابی ورد لوق

 هنسنر هليل وکس كنون و یف كنسغ (ظنغلا]) یهتنا ردییبم هتبسن هب اطخ فص وهلا هظلغم رد هعذج شب یعرکیو

 املا بابلانم اظنع سالا هظنع لاق ردهنسانعم كا او هصخ تبوروشود هتعسم و تن هژیسهدانز یمدآرب

 برکلایا ظنغلاب اب ورکم لازال لاق ردزاح هد هلن روند هه ودناو تب رک ی ء اد ظنغ و هلع قش و هدهخ ادا

 ةكلهلا ىلع فرشا اذا نالف ظنغ لاق ردهنسانعم قمرا و هنسهجرد مول وا ندتنګو م تتش مزاللا "مهلاو ۱

 عضو هلګ ر نوجا قلو جدن يولیښک.نډنچناخا لړل اص هکروند هنغل رو ام رخ لوشهدنن ز وریما (ظىنغلا))

 شحاف یا نایظنع لحر لاقت نود ه هسک شاحفو ناز د ربف ز ید هل رسک كابغ (نایظنغل اپ هنل وا لرو

 هدننز و باح” (طانغلا زز یظنع ی ې A : یظنع لاق ید وار 5 هکر دیفدا ره وهدنن ز و هیظنع (تیظنعلا) "ید ۱

 1 مه كيلع ق نل فا ةشتلا ىلع كيظانغ ثلد لعف لاق هنم و ردهنسانعم تعشمو تنحو ع هدنز و تاتکو |

 ۱ ادا 0 هنل او دنت روسو تب ذ ویا دشا و ىلع بضغ و ےشخ هلق كننغ (ضیفلا ) رم دعب |

 نرو ا قلتغراط بولوا دتتشم كلرهدنک هکردترارح نالوا ادیب هدنورد ندننا روت كيلق مد یتعی ردیناص# ۱

 هدشا وه وا هبضغا اذا اظیغ هظیفب هظاغ لاق رونل وا لامعتسا ۳ مساو هنسانعم قع راط رد ردصم تو

 (ظاتغاا# ردهسکرب نایذن دعسن فوعن ة رم نب ظی ردندیماسا ظیغ و هظیغب تام لاش و هلّوا وهتروس وا |

 ۱ ردهنسانعم كمروتک دیصع یدو (طسغتل 7 لیا و طاف لاق رو دهن تام كڳ هبضغ هدننز و لاسعتفا |

 تظیغت لاق ردهنسانعم كلتش یفالسا ران فصا و ظسغتف هظبع لاش ردهن سانعم یقفلبصع (ظيغتلا)

 كلا باضغا هدرلنوب هدشزو هلعافم ( ةظياغمل الو هل رسک كن هزم (تضاغالا) اهبچ "دتشا ادا ةءرحاهلا

 كنیغ (ظایغلا  ردبعصم نا ندهبیضوت هدننزو دادش (ظابغا) هظبغ یا هظباف و هظاا لاق ږدو

 ۳ عد كيظانغ لثم ةشتلا ىلع كيظابغ لاشو ثكظابع ثلد لعف لا ردهنسانعم بضع و مثخ هل رسک |

 باج ظیلغ هدننزو اح ( فال هه ءافلا لصف ]س یدنا نوچما باضغا یرخا دعب ةّرم یس یشیاوا

 طف لچر لاه وونل واریبعت دار ویولن هکر وند هب هسکو لزوسنوغو و درس بول وانادانوشارتانو یوخدب و |
 لوا ریضم فو عابنا خب ظف مهل وقو مالکلا نشلنا یساقلا قلا *یسلا بناطا ظیلغلا ةظاظفلا نيب یا 8 ۱

 هرمصع اذا لوالا بابلا نم اظف ظظفلا ظف لا ردهنسانعم كم بوقیص یییوص هنکشا یریکدبد ظظف |

 | طف لاقي ردهنسانعم قلوا ظیلغو ظف هسکو هل رسک ك ناف (ظاظفلا) و هلیصف كفار (ةظاظفلا) هب سش وا
 روند هنوص كنسهنکشا هود هلنیتف (ظظفلا) ًاضف ناك اذا تا تابلانم اظاظفو ةظابظف لجرلا |

 ن ردهنسانعم كمك | ظظف یدو (ظاظتفالا» رار ا بوعیص یسەفاط باعا هدرب یغیدغلوب وص هده داب

 كن (تطاطفلا روند هنسینم كتروع لوفیع را هدنزو ريما (ظبظفلا ]ا ه رش و هسعع اذا ظظفلا ثقا

 3 هللایضر ةشیاع لوق هنمو یک هراصع ردقجهل وا ینم شلوا لزان هجر هکردهلاعف ندنظفل ظبظف هلع |

 ضضف یور و ةعظقو ةفطن یا (هللادنعل نم ةظاظف تناف هبلص ف تناؤ كابا نعل هللا "رکلو) مکان ناورلا ۱

 اظاوفواظ وف ظوف نالفظافلاه ردهنسانعم كل واهدننز و تاوف(ظاوفلا)لوهدننز و زوف (ظوفلا) مدقت دقو |

 هدننزو دوعق (ظویفلا) و هناصف (ناضیفلا) و هدننزو هخوش (ةظوظبفلا)) و هدننز و ظیخ (ظیف) تاماقا
 .هسفن ظاف لا و تام ادا اظویفو انانخیف و هظوبف و اظیف ظیف نالف ظاف لاقت ردهنسانعم كل وا 1

 ندحور جارخا سفن "قو رونلوا لایعتسا یدعتمو مزال هدنروصو تام ییعع : هحور جرخا ینعی اهات یا ۱

 قرهلوا نراقم هنظفل هسفنیسهدام ظاف وتسا هکرایدید رایضعب و ردد | مم كا تافو نهی هتک هکر دهیانک | ۱

 هدرو نم یانعم هنن هلیظفل هسفن یسهدام ضافو رول وا لمعتسم هدنناونع لجرلا ظاف نامه هکلب زفل وا لامعتسا |

 بک فاقلا لصف Fg هت وم اند یا هظوف و هظیف ناح لاق و یدنلوا رک ذ هدنلحم هکهت رونلوا هلاعتسا |

 ابقاقا ا رونل وا تعايد هل رانآ یکدومالپ هکر وند هنشع كنجاا ظنس لوق ىلع هنغاریپ كنجاغا ٍس هلنیتتف (درها) ۱
 یکی و او هل رصم ردندنع ون نالیفم ظنسو لسو ردیسهراصع كشم لوا غعص یراکهید | ۲

 اقاقالا هنم یصتعب و ظنسلا روا ملا قرو وه و ظر رقلاب عدالا غبد لا رول وا عون جاق رب راربد یا ظنسو

 ندنس هل بق هربع هلیس هين هن :(ناض راقلا روند همدآیحم روش ود یني رگدوخاب نفر كجان

 تبوود ناظرف یعب + ناظراقلا توویوا كنا ال + لثلا هنمو رولواقالطا هرلدسک مان مهر ن مامو هرنع ن |

 توی ةبج هکمروش ود ظ رد رارو نم ردهنسانعم نا یلای د هک وا ردهانک ندفم را و یدبا هک را واکس ن. ی

 مچ ءافلا لصف ]ویس

 مچ فاتلا لصف زو



 جلد سن وطس

 RSE قه لآ هلی وکس كفاکو یصف 3 (ظکعلا) ظاظعاذ هلعج اذا هللا هظعا لاق رذ هنسانعم

 كنهدنکر و هکعا ذا *"یثلا ظکع لا ردهنسانعم قوا ی هنسنرب و هسبحاذا یناثلا بابلانم ادنکع هدنکع لاقت

 ((ظک اعتلا) EN ءرهقاذا ان الف ظکم لاق رد هنشانعم قلفروهتمو لیلذ یآ | بودا دژ سەرف “لدا

 | جاو هلداحم هلر یرب و نورخافت یا نوظکاعت موقلا لاق رد هنسانعم کعشدبا رضف هدننزو افت

 فئاط هلباهلضن هکردیسا رازاب رب هدننزو بارغ (طاکع)ل امان و الداحت اذا اظک اعت لاق ردهنسانعم كعشا
 تواب روق هدنسهٌغ هدعقلا ید هنس رم ىدا رازاب حظعرب برعلا نب یدارولب روق هدا رصع عقاو هدننایم

eهرعاشم ییعب ظک امت لرب یرب بودیا عم برع رفا و یتق ندقافآو راطقا یدا رول وا رسم تدم نوکیمر  

 (دنکعتلا) ردب وسنم هب هم وق ره قوسیظاکع دا ردو جد ریس دج و یداراردآ ت ,اهابم و رخافت ها هدشانمو |

 سعت و یوثلا اذا هما ظکعت لاق رد هنسانعم كفلتدش و تاچ ر دی یی زا ییشنا كمدآ رب هدننزو لعفت

E Eنقاب دار ادا نالف طظکعت لاش رد هنسانعم قلوا ددشو تح” بوازوا تب و رفس  

 اوسبح اذا مولا طظکعت لاق رد اشا قفا هتشع یراتحلصم و روما بودا فق و هدرب رب سان و دعب وا

 اذا هتجاح نع هظکع لاق ردهنسانعم كلا لی وحت و فرص ندنصم یمدآر (ظیکعتلا) مهر وما نورظن
 هدنشرافس :هنسفرب و اهدکت اذا هتجاح ظکع لاق رد هنسانغم قم ردنلپرص بودلج و کی نشیا كنهسکرب و فرص |

 | هب رص هدادا ییقح كمدآرب هدننز و هلعافم (تلنک اعلا) درق غلاباذا ءاصد الایف ظکع لاق ردهنسانعم كلنا فا

 لاق روند ه هسک رودو هدننزر ريما (ظیکعل) هلطم اذا ةلفك اما لاق ردهننانعم كلنا رخأتو قوع بوکچ |

 نه دت قلخ یشان ندنترش هکر وند ه هسک رب رش لوش هدننزو ناوفع (ناوظنعلا) ربصق یا ظیکع قرا

 نالرا رروشود هن ر یرب بودا داسفا یتنب سان و عع“ ر رش یا ناوظنع لجر لاقت هلوا ردا ىو
 كتوارب ندنعاونا توا روش نالوا ندنسام رم هود ناوظنعو رغم رحاس یا ناوظتعا لج و لاقم روند هرحانم

 روند هنفطلا و دوجا كتابن نانل وا ریبعت ناغوج لوق ىلع ردنا ادب نطڊ عج و هسلیا یعر قوج ینآ هود هکر دبعما

 بودا لاسرا قرهلوا سوشاح هنفرط یرانعشد یتسیدنکق لخ یس هلدبق ردمبقل كن هنانکن فوع (ناوظنع)ل و

 ۱ کما باوج ويد مل وا كنفم مدقر ندهناوظنع و بواک ناب هتسهباس هدقدرا و هنناب رو نه تاب مات ن اظن |

 | 6نایظنع) و ردفدا رم هدرلانعم یکل وا یکیا هلبا نا وظنع هل رسک كنیع «نایظنعلا یدل وا بقلم هللا ناوظنع |

 لوا كغلناوجو فاح شحاف "یذ نایظنغ لجر لاش روتد ه هسک یوکش غ نابز د قلصت یدوجو
 | كمردتشیا زوس دب ه هسک ر هدننزو هجرحد (ذیظنعلا) هلّوا یا بابشلا نایظنع یف هلعف لاق روند هنماکنه

 | ردقفل وا رکذ هدناب لتعم یسناو قح كنهةامو بیکرت وبشاو اصبق امالک ه معما اذا هب یظنع لاقت رد هنسانعم
 | (تظغظغلا) هه ةحملا نیفلا لصف زاس یلاعت هنومب زن ردشلبا مرصت ینفیدلوا ناز كنون ه وبیس ار ز
 نایلفلا ةدیدشلا یا ةظغظغم ردق لا روند ههرجبت نايانيق كي ليس هيب لعاف ساو هلی سیب لوعفم مسا

e۱ رد هنسانعم قلوا نوغو هدننز و بنع (ظلغلا) و هدننزو هباتک (ةط الغلا) و هلبثالث تاکرح كنغ  

 ۱ | قهیچ یرهناد بوشلنبلاق نیک او قردض یناثلا و سانا بابلانم اظلعو ةظالغو ةظلغ *یشلا ظلغ لا

 | هدننزو باغ (ظالغلا و هدنز و ریما (ظیلغلا تملا امف ج رخ اذا ةلنسلا تظلع لاق ردا عت هتسانعم

 | ظلغ ضزا لاق روند هر تشرد ولت وشخ هلق كنسع (طظلعلا و روند ههنا تاکو نلاق ردرافص و

 | ظلغلاب لزب اذا رفاسلا ظلغا لاق ردهنسانعم كعا هر ظیلغ ولتتوشخ هل رسک كنهزمه (ظالغالا) ةنشخ یا

 هدج واذا بول ا ظلغا لاقي ردهنسانعم كلا ارتشا هنس ظیلغ لوق ىلع ردهنسانعم قلوب ظیلغ ییهنسنر و
 | هنشخ اذا لوقلا ف هل ظلغا لا ردهنسانعم كوس زوس تشردو درس 4 هسکرب و ثالذک هارتشا وا اضیلغ

 ايف حرخاذا ةلبنتسلا تظلفتسا لاق رد هنسانعم.قمتیچ یرلهناد بوشلنیلاق نیک | نذوب ( ظالفتسالا 1

۱ 

۱ 

 ردهنسانعم كاک زا و ندارتشا هلکلناذع ظبلغ یهنسار و ه وبح تجرخو تظلغ و هتتم نسا یتعب تا

 تموصخ هدنزو هطلاغم (هظلاغلا) و هل مسک كیغ ( ةظلغلا إل هظلعل هءارش ل اذا هظلفتسا لاش

 دع دبش هدننز و همظعم ( ةظلغملا ةيدلا  ةوادع یا ةظلاغمو ةظلغ امیب لاق ردلمعتسم هن انعم توادعو

 هبکدیع وچ هنس لوا هکرد هود یشید نالوا هدننبام لزاب هلبا هیفث قرقو هعذج زوتواو هقح زوت وا هکردیشد
 نیبام نومب را و ةعذج نوئالثو ةقح نوئالث یهو ةظلغملا ةيدلا هيف مزلب لاقت هل وا یرادل و هدن رانطب بول وا
 جد لد ماما ردشلتا ےسقت الثا هروک هنبهذم هلغل وا یعفاش فلوم هکر د حراش » اهلک اهماع لزاب یلا ةینثلا

 (یوف)

ِ 

1 

۱ 

3 
۱ 



 سی ۵۳۷ رس

 رولک هظشا یعج نیقلاوجا یتورع یف لعح ءافقع ةبشخ یهو هیظاظش ءاعولا لخدا لوقت راراتچ هنر |
 نشفافاب:بولتاج و ققشم یا دنیلقش دو لاش ووډ هب هتشن و هنس راب ماا شا زا و فا
 بوردلاق نکو چ ىع قجوچ هدننزو هلزز ( ةظشظشلا ) دودشم یا ظبظش قلاوج لاش روند هلاوج

 مظعم (ظظثملا) لوبلا یف هتز لعف ىا مالفلا ةظشظش رظنا لوقت ردهنسانعم كمهشیا یرذکوچ یردکو ج
 هدننز و ریما هلفاق (ظبقشلا) لهم هفادا و ءاح یا اظظشم ءاح لاق روند هب هسک شاک هما وق یرکذ هدننزو

 | رد هنسانعم كل عنم هلینوکس كيم و ىح كنيش (ظعش 2 هنسانعم راف روند همدآ نکن وکوا لئام هرخق ثیافپ
 هج زآ یب هنسفرب و هطلخ اذا *یشلا ظع لاق ردهنسانعم قمردشراق و هعنم اذا لّوالا بابلا نم اظمش هظعش لاق |
 | ییدسکرب قرهیمراو هنسهجرد حاطا و فنعو الیلق الیلق هذخا اذا *یشلا ظمش لاق ردهننسانعم قلآ هجزا |
 .هاکو مالم هاک ه هسکر و فنعلا نود هکر حو هثحتسا اذا هلنعش لاقب ردهنسانعم كلغا ارضا و كن رعت هب هتسنر |
 ایل طلخ مالکپ هلاق اذا هدتش لاق. ردذوخأم ندنضانعم طلخ هکر دهنسانعم كلتوس رازّوم قر هلوا ولت

 دعص لا روند هنسوروطو هنسیرقو كغاط هدننزو باتک (ظانشلا) و هدننزو ذفنق (ةوظنشلا )و ةدشب

 روند هنکلولکت ږد و يص كننا كند ظانش و رولکی ظانش یعج كتءوظنش ءالعا یا هظانشو لبا ةوظنشیف |
 | ةأرما لاق روند هتروعیوخدب هل سسک ك نیش (نایظنشلا) هت ریثکم لا ةرنتکم یا ظانش تاذ ةأرعا لا هنموو |
 روند هنکلای شتآ یفاصزسنوتت هدننز و باتک (ظاوشلا) و هدننزو بارغ (ظاوشلا قلنا ةئیس یا نایظنشا
 :اهنحو رانلاناخد وهوا هيف ناخدال بهل یاران نم ظاوش هاک لاقن روند هننرارح هلی وتت كشتآ لوق ىلع

 لاق روند هكا دایرفو هغمرقیحو اه رح یا سعشلا ظاوش ینقرحا لوقت رونل وا قالطا هننرارح كشنوکو |
 كکوس همدآر و ةلغلا ةدش یا ظاوشلا ینذخا لوقترونلوا قالطا هغلزسوص كم و حایصلا یا ظاوشلا اذهام

 ناطیش (ناظیشلارپ اباست اذا اظواشت لاق ردهنسانعم كعشک وس هدننزو لعافت (ظ واشتلا رد هنسانعم هاشم

 ۱ یسردنود هلهجورب ندنسهرطاخو مزع و ندنلعفو لوق هکر ون ده هسک سفنل ادیدش و "رصمولب وخ نینچ هدننز و
 | شماقو جاغآ هلا هدننزو ظیغ (ظیشلا » سفلا دیدشلا قلا سکشلا ىا ناظیش لجر لا هيل وا نکم

 | اظيش ظیشت ةيظش كتانق نم ىد ىف تظاش لوقت ردهنسانعم قماب قچلق نانلوا ریبعت نیقیق و يق ندنسهلوقم |
 | رج باشت اذا اضیاشت لا رد هتسانعم كعثک وس هکر دیفدا مو هدننزو ظ واشت (ظیاشتلا ) امف تلخد یا

 تیافب بونلتدش كم كنج هليدشت كنه ىأظو ىح كنیع ( علا ) چک نیعلا لصف روح یلاصت ه ومب
 تقل ءاهقف ضعب هکر د حزاش + هتضع اذا لّوالا بایلا نم اّ برطا هتظف لاق ردهنسانعم كم و

 تنح و درد ینعب هنس رصا كرا هنسن ددش یک نامزو برح ظع هلباظ و هغمرصا شید ضع هلا داض هکرایدد |
 ا هق زا اذا ضرالابا الف ظنع لا ردهنسانعم قماصب هر بوروا یهسکرب ظعو+یهتا ردص وصخ هنسر وا "

 هفرطرب بودیک كره هرتد بوی یغوط هناشن قوا هدننزو لازاز (طاعطغلا) و هدننزو رر دلت
 ندنصخ هدکنج هک ققروقو یوتلا و هیضم ف شعترا اذا مهسلا ظعظع لاق رد هنسانعم قعاص بولی روپ

 داحو عجرو هلناقم نع صكت اذا نابطا ظعظع لاق ردلهعتسم هنسانعم كمرب و ناب هبناحرب هلتعجر بویلنچق

 بولاص هت وا یرب یفیربوق ندنتلقث و بعت لاک هادو دعص اذا لبطایف ظعظع لاقب ردهنسانعم قمتیچ هغاطو

 ۳ E قيض ىف تشمو امنذ تکرح اذا ةبادلا تظعظع لاق ردهنسانعم كم روب قرەدا وا |

 هیجوت هلو کی کیا هدنو ییعی ةیاثلا لّوا عض باوصلا وا كسفن یص وا و نص وال یا + یظعظعت و ییظعت ال # |

 ردلخاد ملکتم ءای و هباق و نون رد رضاح یهن ثنؤم ندظع و یظعتال الوا ردباطخ هنوتاخ رب روم لثم و یدنل وا |
 کیشن یدنک هکلب هاا حنو دن اکی نس نوتاح یا انعم سد ردث ۇم ما ندظع و هن قرهل وا داش یظعظعت ثلذک |

 قمرا و یرکا هناشن قوا هکرول وا ذوخأم ندهظعظع هلیمط كنات یضعظعت ایناث رولوا كعد لیق ته و دن |
 هکلاح هک لنا رما هلحالص هسان نکیا مقتسمان و دساف یک و رگ ریت هدکسفن یدنکن س انعم سپ ردهنسانعم آ

 ردهنسانعم قمرصا یهسکر هدننزو هلعافم (ةظاعلا و ردسات هج و نالوا باوص و رولوا كمد رداکد عالم ٠

 (ضاظملا]) اددش اوح واک اذا موقلا "ظاعلاش ردهنشانعم كعشدا شا وص هلتدش كى و هضام اذا هظام لاق

 او راحو اوح واک اذا اظاظعو ةظاعم اولئام لاق رد هن سانعم كعش دبا شاوص هلتدش كي دوب هدننز و لاتفا
 انسفن تقانش لو ایزی دنفشم و تنم و هند نالوا هدکنج هلبصف كع (ذطعلا ةَشلاب اف اوف الو ادیدش |

 قمت ض وا هنقشمو تّش هدکنج ییهسکو هلبرسک كنءزمه ( دناضعالا ) اهتتشم و ابنک یا برا ةظع نم

 چ نیلا لصف رج



Beهی ءا را لصف  

 دما سفر

 تللاد (نلدلا ) قلا *یسلا یا ظوعد لجر لاقن روند ه هسک یوخ دب هدننزو روفصع (طظوعدلا) ردینبم
 هعفد وا هب رض اذا یتاثلا بابل نم اظلد هظلد لاق رد هنسانعم ققاق هنسکو ک لوق ىلع قمروا هل وکس كمالو

 ( ةلدلارل و هدننز و رم (ظلدملا) اعرمسم رم اذا هريس یف ظلد لاقب رد هنسانعم كمك بو هلتعرس و هردصیق
 هدننزو لاعفنا ( ظالدنالا) عفدلا دب دشیا ظلد و ظلدل هنا لاق روند ه هسک نالوا عفدلا د دش هدنزو "بدخ |

 ر ورم هلتعرس هدنن زو ءاقنلسا (ءاظنلدالا  عفادت اذا اما ظلدنا لاق ردهنسانعمقفا قرهلبراچ و قرهشفوط وص | ۱

 (ظنلدلا) نع اذا مالغلا یظنلدا لاق ردهنسانعم كمروعس و عرساف ماذا لج را یظنل دا لاق ردهنسانعم كلتا |

 باوا نع عفدمیا ظیلد نالف لاقب روند هکنهرسو هیوبق نالوا ردنا عفد ندنراوبق لول ہا هدننزو رپما

 لوش هدننزو یزج ( یظلدلا ل هعفاد اذا اظالد هظلاد لاق رد هنسانعم عفادم هدنزو باتك(ظالدلا) كوالا

 هنع دی یا یظلد عام نالف لا هلوارولیاص هفرطرب بویمهروط هدنس وشرق هسک هدکنج هکر وند ه راهم

 هب ه ود ثاکرا یلواط و نیلاق یسهدوک لوق ىلع كلالاح و هدنور هدننز و یطنبح (یظنلدلا برطایف هل فن الو
 لصف بروتک هلاق یسان ام اد هدننزو طارطرس (ظاملدلا) نیم" ظیلغ وا عیرس یا یظنلد لج لاقت زوند

 هدننزو جربز (طظلدلا ) سانلل عاق و هرمش یا ظاملد لجر لاق روند همدآ كانهرشو صیرح ندا تمذمو

 | یظنبح (یظنلدلا) روند هصح#نالوا د دشو كیئا كنسهدوک هدنز و قنلسم (یظنلدلا روند هب هقان هج وق

 ۱ هنر كحهربک نرم كفوا هلبعص كنار ( ظعرلا ) < ءارلا لصف ج یدنل وا a ERT ظلد هدنزو

 روب زم لثم» لبنلا ظامرا كيلع سسکیل ان الف نا * لثلاهنمو رد ظامرا یعج رولب راص ریکس هنتسوا كن آ هکروند

 :بوروتوا مدآ نالوا كلانیضغ هدننص دسر هکردو یلصارونلوا برض هدنتح هسک نالوا د دتشم یضغ هگدتک

 یرلکو ک ك رشید نالوا هدزغآ دوخاب شا اتهمکشر دمو كقاوا قرمز قشز راق بوت رود یرب هل | قوا اا

 بوروس هن رب یر ی رشید یشان ندبضغ و مشخ اکم هسک نالف هلغف وا هیبشن دن رللخدم كن لنت قواا

 رخ الا لثلا فو رونل وا داربا هدموق رم لح هلغل وا یرئا بضغ و ظبغ لاک رو نم تلاح هکر دکعد ردادرخ

 | مدلوا رداق هنلیصح مدلیا یعسردق و هبلطم نالف ین عب * لسلا ظاعرا "ىلع تفطعت ی > اذک ی بع تردق ام

 ا زا ردکعد مدلبا فرض یس و ردق هدا بابسا غا را آنا اتم لااا لا اما

 | هل لعح ادا ثلاثلا بابلا نم اظعر مهسلا ظعر لا ردهنسانعم كمز ودر كج هریک نرمت هو وا هدنزو ظع و"

۱ 

۳ 
۱ 
۱ 

۱ 
۱ 
۱ 
۲ 

۱ 
 هظعر مسک ذا مهسلا ظعر لا رول وا "رض هلغل وا هنسانعم قمتافوا بورق ید رب كج هریک نرم كو واواظعر |

 (ظصعرلا# اظعر دز لعح ادا مهسا ظعرا لاق : ردفدآ رم هدل "وا یانعم هلا ظعر هل رسک كن هزم (ظاعرالا

 لک لوق رول وا دض هلغلوا هنسانعم كم ردوباو ینرتف یا یتظعرب لازام لوقت ردهنسانعم ر ا

۱ 

 | بودهرید نوجا كليب ردیقو ردیمراو یتّوق هس ک ندا تباصا هضراعرب هنن راقمر و هلال یا هظعرت ال

 | ردهنسانعم قمالغرا بودانوا هتوا یر نوچلا قم راقیچ بوکچ ندر یغیزاق دوخاب رد هنسانعم قمتان وا
 هدنز و لعفت (ظعنلا) هعلقیل هکرح اذا دت ولا ظعتر لاش وا سأب ابا یریل اهکرح اذا عیصالا ظعر لاق

  ظغ زي لا ردهنسانعم كقلزود بودل ضوط یرلکند تویمروط ی حا ص ن نکشمالشاب هکع ون هود ولکو

 و اح ظشلا) ہک عملا نیشلا لصف = یلاعت هن وعب ر غوربف ۳ هد و ل واح یا هربع) لجأ

 یش اذا لوالا بالا نم اش سالا هظش لاق ردهنسانعم كمر و تعفشم و تجز بولک جوک همدآرب شیار |

 تر زمرد مه رف اذا موقلا ا لاق رد هنسانعم كلا دیعت و درط لوف یلع ققغاط ی زار نشت

 كمروک ظاظش هنسهلوفم جرخ و لاوچو ظعنا اذا لج راظش لاقب ردهنسانعم كک هماوق یک ظاظش یر در

۱ 

۱ 
 راهنلا ظش ف یا لاش روند هنسهیق ا ظشو ظاظشلا هيف.لعج اذا ءامولا ظش لاق رد هنسانعم |

 (ظاظشالا] مهف رف اذا موقلا هظظش لاق رد هنسانعم ققعاط ی هیات یدو هدننز و لیعفت (ضيظشتلا) هتیش یا

 1 كلک هماوف یرکذ كمدآ رب و مهف رف اذا موقلا شا لاق رد هنسانعم قّععاط یسات یدو لب رنک كن همه

 ۲ ءام ولا ظشا لاق ردهنسانعم كمروک ظاظش هنسهلوقم حرخو لاوچ و ظعنا اذا لجرا ظشا اق ردهنسانعم

 ۰ (طظاظشالا) هسذ دم اذا رعبلا ظشا لا ردهنسانعم قمتازوا بورک یتغیر وق هود و ظاظشلا هيف لعج اذا

 ۰ ا 0 اس هو روف 4 هنسسن یر رد یچ کاش یشآ یرکد هلصصف كن ءزمه |

 لوش ظاظشو + ظاظش نم قرسا نالف + لثلا هنمو ردیعما یرغوا فورعم رب هدننزو باسک ( ظاظش )ل

 ائ هلکنآ بور وک هن راپلوق تلاوچ و كجرخ همتاچ هکروند هنسهراب جاغآ یرکا یبوا یک یشاب ناکوچ

 ۱ بز



 سگ ۵۳۱ 2

 كلاس (ظفطا) تا راص اذا نالف "جا لاق رد هنس اتع قلوا وطبقا ولت کاپ هل رسک كنه رهآ

 لاق ردهنسانعم كما رب زا و هسرح اذا عبا رلا ام اظفح * ىلا طظوحم لاق را ااا ا نق

 بول وا لفاغ ظفح و هامر اذالالا لود لاق رد هنسانعم كعز وک بو رک اا ه رهظتسا اذا نآرقلا ظوح

 هدننزو ريما (ظبفلا) ةلفغ ةلق هل ىا ظفلا لها نم وه لاهن ردلیعتسم هنتسانعم نیلوا هرزوا يهو دبنت

 با و دعبل ندنطفح هنسار نداشا نال وا هدام“ و ضرا هارد لاقثم ظرفح و لک ؤم یا هبلع ظرفح وه لاش

 الو تاوعسا ف یش هنع بزعل ال ظہفح هللا و ۷ لوقت فر اب یلاعت دن دنسانسح ءایسا لوح ترصح نابل وا

 ظفاح كلذك هلتاصف رولک هظفحو هل د دشت كنافو یعض كناح رولک ظ افح یعج كظفاح و # ضرالا ف

 ندفارحا و هابتشا یتکلاس رونل وا قالطا هلو یرغوط و قجآ و روند ه هسک نالوا نابهکن و لک  م ه هنسفرب

 هلتبسانم و یدتل وا رکذ هکر دیعج كظفاح هلناصق (ةظفخ ۱ )) مقتسم نیب یا ظفاحقیرط لاقب نوچهکیدلیا ظفح
 له نآ هم هل رلل وا لک ؤم هنساصحا و طب كدابع لاعا هکرونلاوا قالطا هننارضح مارک

 لاعا نوصح نیذلا مه و ةضفطا مارکلا مهیلع لاق روند ید نوظفاح ه ران آ رار دنا دیقو طبض هسرراردبا |

 هکر د هنسانعم بضغ و تیج هلبصف كناح (ةظيفلا) و هلك ك ناح (ةظفلا) ن وظفالا یهو ةكت لا نم دی
 لها نم وه لاش ردت رابع ندکلیا عفد تولک هبضغ ه راندا ب ویلا لوبق تلق هدنص وصخ تمرح ےک

 (طظافحالا) ا وا سا ند هظفاح هظرفحو ةم رطا ظفح دنع نعب بضغلا و ةا یا ةظبنلا وا |

 ا ر رل و لوق لغ ردهنسانعم قلراط هدننزو لاعتفا (ظافتحالا# ردهنسانعم قق راط هل رنک تكنهزمش | |

 هظفتحا لاق ا كملا ظفح و صیصخت نوهسف یدنک هنسنرب مدآرب ا مت مالکب الا ۱
 لغ طظفاح لاق ردلیعتسم داخ كلا تموادم A ۱ هنس رب )3 رو هلعاعم (نظفاعا) هب اهصخ اذا ن

 یا ی ورم ندرلنل وا مزالیتمرح و ىر ناج یاب سوم ات "لجو هيلع تظاو اذا "یشلا | ۱

 هدننزو لعفت تك هنع تذ اذا اظافحو ةظفاح هع رح ظفاح لاق ردلیعتسم هنسانعم قع روق هلعفد

 ردهتسانعم كلا بلط ییظفح كن هنسرپ ندهسکرب .(ظافعسالا) زرتحا ادا هنع ظفح لاق ردهنسانعم قفلاص |

 یا لاق رد E لميس د الەك زو تاشیشعا (ظاظیفحالا ) هظفح نا هل اس ادا ماب ۱ هظنفها لاش |

 هلا وکس كم و ىح كناح ( ظا ) یدنل وا رکذ هکردقلوا هلوج نالوا باوص دوخای تخت اذا في |
 شا و ناب ز د هل رسک كناح (نایظنلا) ه رضع اذا لّوالا بابلا نم اضج هظج لاق ردهتسانعم قه |
 رد: سانعم كلتوس ااو شح اف هدننزو هحرحد (دیظنحا# شا یانایظنح لحر لاش روند هر ۳۹۹ 3 ۱

 كن همه یاظو ىح كناخ ( طلا إ) ی ةا ءالنا لصف بس شحاشت یا ةيظنح ین یه لاق ۱
 لادناو هنطب رسا اذا لوالا بابلا نم انفخ لج را طخ لاق رد هنسانعم قمارغوا هلاهسا هل دب دشت | 1

 نایظنح € نایظنحلا و هالعا یا لبطا ةوظنخ یف دعص لاقت روند هتسهب كغاط هدننز و هذفنق ( ةوظنحلا )|

 ها اک لاق رد ةا القم لا | یاوسر و ریهشت ف هسکرب هدنزو هحرحد a} ظننا ردیفدامو هدننزو |

 بوروشود هنر یرب ییعانونع یظنخ لا رد هتسانعم كلتا هرم و لز + نی هکر و دوو

 ا ۲ لادلا لصف = یلاعت هب وعب زن دسفا و یغا اذا مهنا یظنخ لاق رد ةندسانعم كلا دايفا یتیراش |

 اذا ثلاشا بابلا نم اظأد ءانالا ظأد لاش ردهنسانعم قمردل وط هل و i كن هزمه و یضق تالاد (دآدلا) | ٠

 نالف ظأد لاق رد ۰ هات هم این ثمر وعس و اه زرع اذا ةح رفلا ظأد لاق رد هنس ساع لود توعص یهراب و 5 الم

 هب هک شغل وا ظیغ (ظ ۇدملا ]ل هظاخ اذا ان الف ظأد لاق رد هنسانعم كالا نیکو ظبغ هن ر هسکرب و نم اذا

 بابلانم اظ د هظ د لاقى رد هنسانعم a توعوفیداز وا نوژ وا هل د دشت كناظ و یصفكااد 4 ظدلا)ل رولا

 حرفلا قە رک ظغد لاش ر رد هنس اهم قفوص نوت یرک د هحرف هدننز و ظع و (ظعدلا) هدرط و هلش اذا لالا

 هن رتتکا تللاد د (تیاظعدلا 1 امف هظعد و ه رک اب : ح رفلا ظعد لاه و هک لح دا اذا ثل اثلا ث رابلا نم اظعد|

 لجر لاش هدهسرول وا نوز وا یو بویل وا جان وط ردقنرهزوند همدآ زوم“ ولتا یسهدوکو روند همدآ ر ودول |
 قعوص نوت هجرف ئ رکذ دوب هدننزو هحرحد (هظعدلا#) لاطول و مانی کلا اذک و ربصق یا ةياظعاد

 لب وا ٍتروع یعاحرا ثنوم ريع هد رف هدرلا رو اف هلحدا اذا جرفلا 5 ۰ هظعد لاق رد هنتسانعم

 مه عملاء النا لصف زو

 - ہا لادلا لصف چ



 ی 0۳۰ ریس
 ظاحج هلا هع یاخ ( راجا روند هضرا یلقاربط نیلاق و رد هن سانعم رنج هل رسک كيج (داحجا»

 | هز رسک كیج (ءاظلا) ردقن وا لب هل نالوا با وص دواب ردب رافدا رمو هدننز و ظل ج نخ وهدننزو
 زا ولجا 6 ظا ولجالا) ردیعسا یصلق كن هسک مان لیفطلا نارمام هدنن زو ساطرق (ظا ول ال روند ه هظیلغ ضرا
 (دافطا) ماقتسا و رسا اذا لج رلاو "یثلا ظ ولجا لاق رد هتسانعم كك بولیکح یضوط 4 هزودر هدننزو

 (تظفلحا) نفسلا صم یا ظافلجوه لاق ردتغل هدهلا هم یاطر وند هن-سیجافلق یک هلب رسک كيج

 (ضالخ ا )ری يقتلاب قرنا و طویناب اهمصا اذا ةنيفسلا ظفلج لا ردهنسانعم قلتافلق یییک هدننزو هجرحد
 ( یظنلطا ) یش لکل ناوهش یا ظالج لحر لاق روند هب هسک زسغوص ندا اهتشا هب هنسذره هلل رسک كيج

 ءاقنلسا ءاظنلج الا ) نيبكتملا ظيلغ ىا یلفنلج لج ر لاقب روند همدآ نیلاق ېک ونک یرازوموا هدننز و یظنبح

 هاوه یتیراقابا بوتاب هرزوا هقراو ابضغ التما اذا لجرلا یظنلجا لاق ردهنسانعم قلوا بضع ر هدنزو
 مجطضا وا هیلجر عفرو قلتسااذا لجرلا یظنلجالاقب ردهنسانعم قمنا بونازوا هرز وا نایلوق ىلع قمردلاق ا
 زسقشقای هلل سمک كيج ( ظاعجبا) ردفدارم هدنرلانعم ع ومو هدننزو هظمعج (فظعحجا) طسبنا و هسنج ىلع
 ماعط امناد هل رسک كيج (ةظامبا) ظیلغ فاح یا ظاعج لجر لا روند ه هسک لکیهلا ظیلغ و قلصت

 |قجاو نو ظاعنجو روند ههسک ناهناو لوک او روند ه هسک یوخد ندا ادی قلنغراط هجوی هرزوا

 قجا یا ظاعنج لجر لا و لوک الا اذکو ماعطلادنع طب ناک اذا ةظاعنج لجر لاق روند همدآ

 دنمه رشو صیرح هدننزو جرب ز(ظعنط )لر ون دهمدآولقایآ هصبق و روند ه هسک لوکا هدننزو لیدنق(ظیعنا))
 هدننزو بارغ (ظاوطا رونبد هدسک قجا و روند همدآ ولهدوک نوغو ابب زان قلصت یمادنا و روند هریپ

 ربصلا ةلق و رصضلا یا ظاوطا اذهام لاش روند هكا ادب یدنقص كاچ بودا قلزسربص هدصوصخر

 ردە ويش كمن یی و زىق وذ كب هکروند هبدسک ولتفایق یراو ابت ناو هلا ادا ورک هدننز و دانش 6 ظاّوطا)

 هکروند ه هسک ع ونمو عوجو روند هبهسک زاغو شو هدب عو ی.هطاع یلزوس قوچ هدهمرکو رشو
 بلقریت ندهنسنر و روند ه هسک حاَیص نافغاچو هلوا نمر و هنسنر 4 هسکرب بودا لامعج اعیاد

 قرهلوا نیبدوخ و ّریکتمو روند هبهسک اولی و زجاعو روند ځد هظا وج روند ه هسک ندا ادیب یسیدنقص
 اذکو مشلایف ةبلحا و مالکلا ریثکلا اذكو لاتخما رصخلا یا ظا وج لجر لاق روند همدآ تفابقد و قلصت

 هلبن وكس كواوو ىح كيج( طول ا )ىنا لا ریکتلا اذکو زجاعلا اذكو روجضلا اذکو ح ایصلا اذکو ع ونملا ع وبا

 هتیشم ف لاتخا اذا اناظوج و اظ وج ظوح لجرلا ظاح لاق ردهنسانعم كم رو هناربکتم هلناصف (ناظوطا# و

 هدننزو لیعفت ( ظیوصلا )اپ هاجشأ اذا ةصغلاب انالف ظاح لاق ردهنسانعم كلا لات رد هلا هصغ یهدآرب و

 ۳۱ اه عمو یعس اذا اظ وتو لج وا عرج« لاق رد هنساتعفكعا.یعنس هدننزو لفت( وصلا )و
 اناظیج ظیحم لجرلا ظاح لا ردهنسانعم كع رو هلبا اداوریک هلناص# (ناظیلا) ردبلغا هدالابسح

 یشماذا هلګ ظاح لاق ردهنسانعم كع روب ككرهیلکما هلتلق هلغلوا كوب هدنسهقرآ و هتیشم یف لاتخا اذا

 (یلخنبما) ۱ لصف ]= روند همدآ نالوا ررو هل ادا وعض و هناریکتمهدنز وداذش (ظابل ا)القاثتم || چ ءاخا لصف زاب
 كناج (ظابرطا) یدنلوا رکذ هدهزم باب هکهتن روند همدآ بضغ رب هکر د هنسانعم "یطنبحم هلیس هين لعافےسا

 كناح( ظضخ | اهریت وت دش اذا اظابرح سو قلا ظبرح لاق رد هنسانعم قلاب ب وکچ مک یتشپ رک كباب ھلب رسک
 رونلوا ذاختا ندنرالو كنمسق هود هکر ديما و راد یبا ود عونرب هدننزو درص (ظضلا) و هلیعض كند داضو
 بیصنو هرم هلی د دشن كن هم یاظو یحفكناح ( طل ارد وراد یرلکدد نالوخ هکردقج هل وا ضضح لوق ىلع

 "ص اخ وا بیصنیا ظحو ذل هلا لاش ردص وصخ هبیصن نالوا هلدتهج ربخو لضف لوق یلع ردهنسسانعم
 یظاحا یرانرنکم جو ظحا یتلق عجب دج یا ظح وذ كنا لوقت ردهنسانعم تخ و لضفلا ورینا نم بیصنلاب

 كناح رولکاظح و یدنل وا لادا هاب یرب كناظ هلبا دیدشت یدبا ظاحا لسصا ردهرزوا سابقریغ هکر واک

 هظوظح و ظوظحو ظحو ردهرز وا سایق ریغیخدو هکه لد دشت كناظ و یرمسک كناحر ولکءاظحو هلب سمک
 هنسانعهقلوا ولتخ دوخاب ولبیصن رول وا ردصمو رک ذس اک یک ظیظح رول وا تفص ظحو هلبعض لر لاح رولک
 ۳ | (یظحللاإ) و هدننزو ربما (ظظفا) اظظح گن زا عبارلا تباسبلانم اط صالاف نالفاب تظظح لوقت

 | یاظوظخمو یظح وانیلنحو طخ لجر لاقن یک ظح روند همدآ ولتخ و ولییصت (ظوننملا) و هلتبسن یا
 | (ظاظح ال) ردیعما می رب هیس هب وراد یرلکدید ربص هدننزو دره (ظظطا) و هلنیتص (ظظل۱) د ودع

 (هزم)



 سوگ ۵۲۵ زی

 لجراا ظبا لاق ردهنسانعم :كمروعس هلب سبک كنهزمه (ناظبالا)ل مان ن یا نی مالغ لاش رول
 نولد. هنر وخ: یو .ناڼ خاچ هکو ولو عابتا 6 او هدننزو نایظنش هلب رسک كناظ و ناب (نابظنبلا)) نه اذا
 قمردتآ ىم هناا جر هلینوکس كل وا و و ىح كناب (ظوبلا) ةباضص یللنا ةئيس یا نانظن نایظنش ةأرما لاق |

 رد هنسانعم كمروعم هرکصتدقدلم راو لیهلایف ربع ییانورا فذق اذا اضو ظوب ظاب لاق ردهنسانعم

 .هنسف لیقث یونعمای قیفح ییهسکر هلینوکس كناهو یصق كناب (دنملا لازه دعب نعس اذا ليوا ظاب لا

 لقثو هبلغ اذا ثلاثلا بابلا مار مالا هظبم لاق ردهنسانعم كمرب و تفشم و تلقث هلیسهدایز فا
 اذا ةلحارلا ظر لاق ردهنسانعم كلبا هدنامرد فون داکقلک و لو شا هواوطو هقْشم هب غلبو هيلع

 هنفذپ ذخا | ادا ان زلف ظهم لا ردهنسانعم قعوط بوهرواق یاس اینک كن هکر و اهبعتاق اهرف وا |

 روند هنسینم ثلجر لوق ىلع كنروع كلذک روند هنسسنم كناوبح ثاکرا هدننزو ضیح (ظسلا) هت و |

 اضو ظوس ظاب یتعع اظ ظیس ظاب لاق یدنل وا رک که سانفم ظوب رولوا ردصم ظب و روند هنجر كتروعو |

 چ ےل الصف زوج | رد هنسانمم قل وا تس بوشل رخ اوص قوچ هی وکم تنم ویعف كيج( اا جا لصف زوم 2
 | یزوکهکر د هنسانعم نیعلا رج هدننز و باتک (ظاسجا) لقث اذا ثلاثلا ب ابلا نم اظأج ءالانم لجرا ظاج لا

 هدنزو دوعق (ظوصجا) روند هنسییق و هنج وا كنشاب رک ذو رونل واریبعت مثچ هناخ ردقجروتج نالوا لقشم|
 | هنیع تظحح لاقب رد هنسانعم قل وا ویب لوق یلعرونلواریبعتز زوکه مقل هنبحاص هکر د هنسانعم قل وا حام وطز وک |
 رد هنسانعم كم ر وکی ی ر ناصقنوانف ب وقاب هنشیا كن هسک رب و تمظعوا اهتلقم تجرخاذا عبارلا بابلا نم اظ وچ

 كما رظن هلدفد هب هنس رپ هدننز و لیعفت (دنیتلا عنصام هوس یآرف هلی رظن ادا هلع هبلاظعح لاق

 روند همدآ زوک همه ققیح یمهطروع كن زوک ( ظحاحا ) هيلارظنلا دذح اذا هلا ظعح لاق ردنا |

 طاق هدنز و هح رحد (دظمسا)ردیلتس رویم و ردنشم وا برع نم ورم ندلوف ما

۱ 

 طق نالوا باوص ارب ز ردشللا شیوشت هدارو فلوم هروک هنناب كحراش » یدنل وا رکذ هکر دهنسانعم

 یتالغ وا و رتولاب هرطا اذا سوقلا ظمحح لاق ردهنسانعم كمروک شبرکب وک | یاب هظمعح و ردقل وا هنسانعم
 ءا ددش اذا مالغلا ظمج لاق رد هنسانعم قلاب بوکج اقلطم لوق یلع لعاب مک هنن روید یییرلا نوجا كک ود

 اعب رس ادع اذا لجرلا ظمحج لاق ردهنسانعم كمترکس هلتعرسو ناک فیک هقثوا وا برضیل هیتبکر ىلع

 |( طلا ) ریصقلا یشم یشماذا لج را ظمس> لاق رد هنسانعم كم رو هدرخ هدرخ یکی سع رو كن هسک رودو و
 3 ط اذا لوالا تابلانم اظج هظح لاق ردهنسانعم كليا درط هل د دشت كنهددشم یاظو یحصف كجا

 ۷ ؛واهعماح اذا هت راج ظج لاقت hE كلبا عاججو هعرص اذا انالف ظج لا ردهنسانعم قملاج هر و
 اذا لجرلا طح :لاق ردهنسانعم قفل "مو بوروعت هسک ردو وادع اذا لح را ظح لاق ردهنسانعم

 یهو وول وا تفص خو هک ةصغلاب هظج لا رد هنسانعم كليا + كان رد هلا دصع یمدآرب و صف یف |

 لاقت رد هنسانعم كل نع رفتورک هب رک كنز (ظاظجالا) ضیا ج لجر لاق روند هب هسک یریاو
 ق لاق روند همدآ ابق یلکیه و یرا ی ک 2 هدننزو ظع و (دنعطا) اتع وبكت اذا نالف ظحا |

 3 ادب قلنغراد هرزوا ماعط 0 هسف ی مظع یا ظعح لحر لاق روند همدآ سفللا مظع و یا ۱

 كما دايو اعط او هضم ىذلا قللنا ىلا یا ظعج لجر لاق روند ه هسک یوخدب |

 | لاق دوتا كا عفد دو هل رسک كنهزمه (ظاعجالا هعفد اذا ثلاثلا بابلانم اظعح هظعج لاق

 ريج (ناظعلاإل و (ةناضع ۱ بره اذا لجرلا ظعجا لاقت ردهنسانعم كمك بوچاقو هعفد اذا هظعجا |

 صبرح و لب هدننزو ذفنق (ظج ا ربصق یا ناظعجو ةناظهج لجر لاق روند همدآ رودو هلبرسنک | 1
 | هلقمروط قوح هدنزو لس لاف ( ظیفحا) هرم نبنص یآ ظم حس لاش روند همدا ربپ ال وا عامطو |

 قمردلوط هدننزو ظفل (ظفطا) اغتنم الف یا اظیفح فار لاو زود لوتقم نالوا سمت ی

 طبر لاق روند هنرومالپ و هنطاله كننک دقفج و د المان ا ل والا بالا ییا ین هان لا ھن لاق ردهنسانعم

  تظافجا لاقت ردهنسانعم كعشيس هلقمروط هشال هدننزو راربجا (ضاظیفحالا سلقلا یا ظفط اپ ةنفسلا ق

 | :رزوا كلوا ناننه هدنزو نامطم ماا بلالاب :تنامطا نونا لاش و تخفتآ ادا ةفيلأ

 (ضحجا توملاافش ىلع جا دا ةظئفحم ةبادو ظئفحملجر لاق رونلوا رببعتلحمول وا هکر وند هصقش نالوا
 روند همدا یو و یریآ وللیف ك ید هدشزو ساط رق نانا ونهدننزو جرد هلا هلم یاح

 )1۷( * ی +



 سو ۵۲۸

 | هدوب EE هق "زعو هیفنعط اذا لوالا بایبلا نماطره هضرع قو هضرع طره لاق ردهنسانعم
 5 | روند هب هقان هح و ر رسک اه (طرهلا فسفس اذا مالکلا ف ط ره لاق ردهنسانعم كلی وسس ز زوس هاو

 | هدنوب روند هلا نالوا روشباب هراوند قیزآ یک كومو رولکط وره و طار LE ES ھ قان لاق
 ۱ | لّوقم یا طرهوه لا روند همدآ رادلامو طا اک ال وزهم یا اطره اب انمعطا لوقت ردزناح هدهلصف

 | یسنج عج روند همدآ قجا ققروف هطر ھو هاه روند د هطر ھ هکدتن روند هنویق یشید قیرآو هجوقو

 كوشکوسهدننزو لعافت(طراهتلالرونید هل هنن قلاصو كشوک هدننزو لقیص 6 طربهلا هدننز و برق رولک طره
 | ردەت دس انغم قفقوط وفا ۵ ی ا ومان و نط م كن ةر هدنن زو هج رج د(طم زهلا)امناشتاذااط راهتلاق زد هنسانعم

 | یکلچ یا ططه مه لاش روند هراهسک شلوا ۱ كاله هلنیتص (ططقلا) هيف عفو اذا هضرع طمره لاق

 lb طیهالج لا ردش وم ءاطه روند ه هود تلکر المح ناقنانط و هدنور هلیصف كناه و كنهزمه (تهال)

 دیآ ناف هلزاز (ةطهطهلا ) هنسمانعم سرف روند هل هدننز و طبالع (طهاطهلا روبص هام" یاتاتیس

 رول وا قارصق دارم هرو دز رب ڪس اهوص هدارو تاص اذا سرفلا طهطه لاق ردهنسانعم قمهرف وا

 | قعوط هلتع مس یشیا و اب رس یشم اذا لج را طهطه لاقت رد هنسانعم كم : رو هلتعرس هلیهطه و

 . | تآ هلیسان هرزوا نوکس كناط و یرسک كفاق و كناه (طقه») عرسا اذا لمعلا ف ططهه لا ردهنسانعم

 | یثم ةعرس یا طقه هل لات روند هکع روب كناچ هدنتفل نم هلنیتعف (طقهلا) رد رازآو رجز صوص هنعش
 شش راض هنرب یر و هلا ربا یا طلاه لجو لاق روند همدآ یلئراق ویلس هلرسک كمال (طلاهلا)

 قیقح زونه بولیدیشیا هکرد هنسانعم هطهل هدننز و هرم (فطلهلا) "فتلم یا طله عرز لاش روند هنیکا

 كلا ذخا ییهنسن رب هدننز و هجرحد (دط#) ةطهل یا ربخنم ةطله لاش روند هربخ نایفل وا نیو
 ی د یصف كناه (طما) هعجوا هذخا اذا "یثلا طله لاقب ردهنسانعم كن عج لوق ىلع
 ظ اذا یناثلا بایلانم اطمه لجرلا طم لاقب رد هنسانعم نما لظ و روج بویمچ” ندلطاب
 ا ا و هلال هدنلکا دوخاب هدنلوق و رب دقت ریغب هذخا اذا هطمش لاق ردهنسانعم قلآ هلتهج قلناروا
 ۱ | لالا طم لاش ردهنسانعم كم عا بصغ یتلام كمدآرب و لکا امو لاقام لا , ۸ اذا نالف طه لاقت رد هنسانعم

 ۱ هدنزو لعفت طلا ی انس و لاعتفا مته الا) ر دشمال ناسصسا نس هح ءالا ح راش  ابصغ هذخااذا
 | لا نعطو متش هب هسک رب طاقهاو ابصغ هذخا اذا هطمو لالا طقفا لاق ردهنسانعم كلتا لام بصغ درلنوب

 ذخا هدشزو هجرحد (تطلم#) هصقت اذا هضرع طقها لاقت ردهنسانعم كللا صیقت نضر
 | هکردقل وا هطمل نالوا باوص هدنون لوقییع هعجوا ذخا اذا "یفلا طلبه لا ردهنسانعم كلا عجب دوخاب
 | طباهت از ردبعما لدح مر هدنس هکلوا مور ردهدزنابز هد هللا هررکم ءار و هدننز و لیدنف (طد ره )ل یدنل وارک ذ

 | اوصاو اوعقجا اذا موقلا طباهت لاقت رد هن انعم كمر و ماظن هنراتشصم بوکیر سان هدننزو لعافت

 | طیهقو ایه طم لازام لاق ردهنسانعم كلتا اغوغو دایرفو هنتفو و ض هدننزو طیخ (طیهلا) مهره

  طایهق موقلا عقو لاقب هنمو ردهنسانعم برقووتد هدننزو باتک (طابهلا) ةبلجو رشو جاج یا طیمو

 | < طاعی) چچ هن ةتحلا ابا لصف عج یلاعت هنوعب زك طبلا ةدام ف مدقت اک دعانو وند ىف یا طایمو

 صوصخح ریس و دروق هلیسهداز فلا )اعا و هلیسان هرزوارسک كناط و یئالث تاکرح كناب

 رازنا هلمالعا هنموق یدنک هدکدروک ین رکسسع ند یاب هدد كنوقر ةن او رادنظاتفا زازاو رحز

 یرارو رم ظفل هدننزو هلعافم (فطعایلا» و هدنزو ليعفت (طیعشا) و هل رسک كنهزمم (طاعیالا) ردا

 یلاعت هدم زح طامابوا طاعب هللاق اذا هطعاب و هطعب و هطعیا لاق ردهنسانعم كلیوس هدنرللحم

 هي ةمجعملا ءاظلا باب زوج

 | کردیا یردپ كن هلسق ر بعشنم ندنس هلبق ریج هدنم هدننز وهماسا ها هل یاح ( ةظاحا)) «هچ زها لصف ]-
 ۱ رل رب د هظاح وهلا واو نوئدح رونلوا تبسن زاکاهظاح ا فال ندن راثابا یتعیندن اف الحم نم رد نوع نی دعس ن ةظاحا

 ۱ | رد هنسانعم مزال هلیس هين لعاف مسا (ظفت ول ) هذخا اذا هظفتئا لاقم رد هنسانعم قملآ هدننزو لاعتفا هاف (ظافنتالا)
 تامر ونزود هزاس اد دشت ناو ىف كناب 6 ظبلا) چک دولا ءابلا لصف ي مزال یا هل ظفتۇم وه لاق

 هنسهلک نف یسهلک ̂ ظب و برضال اهشهبل هرات وا ر رح اذا لّوالا بابلانم "اظب دوعلا یغلا ظب لاق ردهنسانعم
 | ۵ هسک ولناج ولتا ولندب زا هدننز وریما (ظیظبلا ) ظیلغ یا ظب ظفوه لاقت ردهنسانعم ظیلغ نونا عابا

 ی دته ال صف

 چ ذججلءلنل باب
 جک ةر 6لا لصف چم

 ب ةدحوملا ءابلا لصف ]ي

 ( روند )



f ov و 
 ظیقاوف نود هب هسک شل وا لاحت یو رها یار هلغلر وا (طوقولا و هدنزو ريما (طبقولال|

 لوقت روند همدآ نالوا لیقث و رتافو تابش بولک تالتسکش هنخامدو دوجو هلفجاق یموه وا هدفات ہیک

 لیقثو تسس یدوج و هلسیسنزح و برض اقلطمو البقث ارسکتم یساف همونراطنم وهو اطیق و تیسا
 روملمدن بول واهدرلغاط دوخایهدرارب نیلاق ودرس یعاربط ضعپ هکروند هروقحلوشو رونده هسک نالوا

 هللادیا دهزمشی وا و و هلبسسک وا و رولکطاق و و هل رسک لواو رولک ناطق ویججی مق وهلوا رولیکربایرلوص
 ناکلا طقوتسا لاه رد هنسانعمقل وا یلروقچ كج هلیک ریارومیرب رپ( طاقیتسالا )یک اشاوحاشو روند ید طاقا

 مان هڅیخ ن مکح بول وا كنجر هدنا هکردف ورعم موب رب برعلانیب هدنزوریما (طبقولامو ل طیقو هیف راص اذا

 نزح هرلیدننکنوک لوا هکایوک ر ايدل وا ریسا بص ریهاشم مان نابیش نب مومآمو مومآلا ن لمع و لوتقم هسک
 كم دالبهدننز وریبز (طیقولا رد هيم ثعابیغیدل وا ضرام تلاقثو نهو هلنهج لقثم برض دوخای ردکو
 هدعضوممان دورز و ردق و یراوص هکز وا ندن آ ران آ هکردیعماوصرب صوصح هنس هلربق عشاح هدنفرط تسوا

 راصاذارصصلادمق و لا رد هنسانعم قلوا روقچ كج هلیکر اروم هدایق هدننز و لیعفت(طیقوتلا)ردیدآ وص رب
 ةطمو ینذخا لوقت روند هفمای بولقب یثان ندقلوا هدنامرد بولیرو هدننزو هرم (فطمولا) طقو هيف
 ینالا بابلا نم اطه و هطه و لاقب رد هنسانعمقمریق هل وكس كناه و ىح وا و (طه و لا ) بعتلا نم ةعرص ىا
 | نمە ەتە و هلا ددشتح راش × هئط واذا هطهو لاق رد هنسانعم كم هنکجب وصاب هلفاا یهسنر و هرسک اذآ

 روند هفلعبرا و نه وو فعض اذا نالف طه و لاق دو هتسنازس زا و فیعض و تسس هس < ریو دل طلعت ق

 روند هنغلجاغا طف صو ةعاج یا مهنم طه و اناا 5 روند 4ب یناسنا تعاج و لازهلا یا طه ولا هذخا لاق | ۱

 هد هفاسم ليم چ وا هعضوممان ج و هکر دیم یغابرب عی یلامرب كصاعلان ورع هدننا رت فئاط و ردیسا ناتسب رو
 یدا رونل وااتشا همهرد رربقایطره و بولیرو !قایطنانلواریبعتدل ره كي هرک كم هلن ی ردعصا یدیاعقاو ۱

 لا رد هنسانعم كليا لاحت یب و تیعض و تسس هلا هضرام راب هلغمر وا یی هسکر ب هل رسک ك نە رمه (اہالا) |

 هب هه ورکم ٌهطرورپ یتیدغلشوخ یی هکر و رد لنا رارکت نانعموب فلؤم هنا و هفعضاو هنهوا اذا هطه وآ
 هعق وا اذا هط وا لا رد هنسانعم كلبا لتقدوخ اب قلق لاحم یب همایق و تکرح بوروا هرب لوق ىلع قعارغوا و

 روندهرب قور واو قچلا هکردیفدا مو هدننز و هدهو (فطهولا) هلتفوا موَمال ةعرص هعرص وا ده کی ایا

 ارد ةا تاغ قم هلركق كنم هزم (طاهوالا) هلبسک واو رولک طاهو یغنیص عو هو ینج عج

 لعفت (طه وتلا) تاموصخ یا طاه وا مند لاق رد طه و یدرفم هروک هنناب كح راش × ردیعج كتموصخ | ۱

 هلیغایااب هلا لا ی هنسنرب و هيف باغ اذا نبطلاین طه وت لاق ردهنسانعم كنك وتاب بولینوک هرم

 هدننزو دوعق (طوبهلا) چی[ ءاهلالصف ]چ هدهتما اذا شارفلا طقوت لاق ردهنسانعم ققلیصب بودلزود ۱
 هر وکه نا هدرناصب كفل وم * لزن اذا لوالا و ینثل|بابلانماط وبه لبا نم طیهلاقم رد هنسانعم كا هب یغاشآ
 قلیعاشا بولیسک |یتعق كعاتم رب طوبه و ردربتعم قافکسا هسرولوا هدناسنا و فنعو رهق هدنل وزن كنهداموب |

 | ردهنسانعم كمردنا هیغاشا هدننزو طبح (طبهلا ل صقن اذا ةعلسلا نم طبه لاقت ناب هنتسانعم |
 | كلنا لوزهمو نوز بودرا ییدزوج و كنهسکرب , تلعو ضو هلزتا ادا لوالا ب ۱

 ۱ هب رض اذا انالف طپه لات ردلهعتسم هنسانعم قمروا هب هسکرب و هلزه اذا دم را طبه لات دل مت دنسانعمآ 1
 اذک دلب وب رادا لور هاروا ندارخا داب هک ابوک ردلعتسم دن سانعم للیا لوخد هد | ۱

 هلخدا اذا اذک دلب ىلا هطبه لاش رولوا یدعتم هنسانعم كمردتا لوخد یدآ ر ههدلبر و هلخد اذا
 طبه هيف لاقت رد هنسانعم نلسک او هصقنا اذا ةعلسلا نم هللا طبه لاقت ردهنسانعم كقلسک | نتبق كعاتمر وا

 بالغ ی او اطہهالاطبغ " هللا ۶ ثیدحلا فو حراشلا لاق ردهتسانعم قمارغوا هه رکو شرب و ناضقن يا ا

 ندنلعرب و ندکل هتسخ ا و هدننزو ريما (طسهلا)ل طاطحالاو صقنلاو "لذلانم كب ذوعن و ةطبغلا |

 كناه و كنان طب هنلا ) ردیعما كنرب ندن رهاشداب مور هلبصف كناه (طعاسیهلا قرون د دمدآشلوا نو زوفیح | ۱

 e هن رللاد كجان ندنراایا ردیعا شوقزب ولک:رزو هلى رهسسک ك نەددشمىابو | ۱

 (طابجتالا) ردیع"ا ضرارب دوخاب هدلب رب هلبرمسک كنهددشم یابو كناه و كن همت یاب (طبملررغاچ بوتوا |
 شنا هدننزو روبص 6(طوبهلا) طحا اذا لجرلا طببنا لاق ردهنسانعم كعایغاشا ندرقوب هدننز و لاعقنآ

 هجزود هدنز و هرع (ةطبهلا ار ودح یا طوبهودوعص لبطا اذهل لا رونید بیشن هدیسراف روند هرب هکناوا ۱

 كلبا اجا بونقوط یکی کر کد نض ص كن هسکرب هدننزو و طرف (طرهلا) روند هرب نالوا هج هبکنا بولوا

eچ ءاھل الصف  



 ۱ | روند رد لوشو ءالالا "دل تناکاذا ط طوسو قاب لاش هل وا دلو یناقیدوس هدقدلغاص هکر وند

 | رولیدرو وا بوکوچ هنترص و هنشاب ندنغیدلوا زقغاب ینیراقایاو بوکو چ هلتلوهس هلغلوا شکر سو یوخدب
 | ید نوک قرق یناج هرکصندقدل وا غل هی هنس مان لج تدم هکر وند ه هان لوش و راهلوا رولیدلکوب وا
 ۳ (دساوتراد) زدی هدلب ر صوصخ هنسهشاط دارک | هدننز و نالس (ناطس و هلوا فازوا یر وک

 لکفادوخاب ردهنسانعم لعف لصا روند هنسهن روا كن هن دسر هکر دهنسانعم طس و هدنز و ل عفا (طس والا ردیدآ

 طساوا هدنعچب هن رانعم لدعا و دصقا و طسو قاح رولوا ید لیضفت لعفا یکلضفا هکر د حراش»# ردعما یک
 طسولا رشعلا هسرول وا دارم نلابل رک او یک لطف و یلضف روند طسو هدنعج كنو روند یطسو هدنن ومو

 ردهیماع یراکدتا ےس ر هلیرابع طس والا مشعل لراضعب روند طعا والاةرشعلا هسرونل وا هدارا مایاوروند

 بلاغ هرزوا ۳ ۲ ون نر زور لو نرو یس ا ا هکلب رده رتعمریغ
 تطسوا هدنزو یلضف 6 یطسولا) نطل | ىلع بلغ اذا ةطبس وءالاراص لا هل وا قوج ندروماج وص ىع

 تاولصلا ىلعا وظفاح# ىنعب هدءرک نآرقو ردقمرپ هنر وا هکر دم ولعم یطس وعبصا هلتهج و یدنل وارکد هکر دشوم

 رايد د ج ةولص راضعب رایدلیا فالتخا نیمتفم هداطس و ةولص نالوا عقاو هدنس هع رک ی طسولاةولصلا و

 | یهضا دبع ةولصاب رطف دیع ةولص دوخاب رت و ةولصاب وس دوخاب ماشخا ایرمصع دوخای رهظ ةولص رضب

 | هج هل رصع ةولص هلبا خم ةولص د وخايتاض ورفم تاولص عیجب دوخای تالص نانل وا ادا هلتعاجج دوخاب
 ا اد راک هجا یر ةولصدوخاب ر ارب یزام حایص هللا وست دوخاب تالصر نیعمربغ د وخاب |

 ارز ردرپ ره ندسج ةولص دوخاب زاغنانلوا ادا دنن ریصق هللا لیوط ماسیق دوخاب یزامن رهظ >هدزلنوک ریاسو

 ۱ هسرب د ردن ريغ كن هعجج هولص یطس و ةولص هکیک ره هکیډد هدیس نا 4 نا ین زامن یکیا رخ وم و مدقم
۱ 

 | هکیدید راضعبو هبلیا تباور هما دن دنتسم هنبلترضح سو هیلع هللا یلص مرکا ین هکرکم ردنا اطخ لوا
۱ 

 | اریز زلوا دراو ضا زنعا 4 هدیس نا هل دحهعرصعلاةولصی طس ولا ةولصل نعانولغش وب هدأ وا موا

 | طسو راضعب دارو: کرد د حراش » رداکد نالوا روکذم هدنآرق دارم نداطسو ةولص عقاو هدموقم ثیدح

 یهنا رد هعج و ورصع ردچوا لاوقا یاوقا و ریدلیا لج هنسانعم تی نمو لضفراضعب و هتروا یتسهدام ۱
 | هطسو لاق رد هنسانعم قا هد هت روا ی هنسن ر لوق ىلع كلوب یکیاندنسهئر وای هنسفرب هدننزولیعفت(طیسوتل ال

 [ هثیش نالواهدنسهتروا ةصاخ كنهط وا و لواهدننز ومرکم (تيبلا طسومرل طسولا ین هلعج وا نیفصْ هعطق اذا

 | ید یطاوطو روند ه هسک ن وزو فیعض و ققروق هلی كواو (طاوطولا) ردل وعفمےسا ندطاسیا روند
 || تا رق غاط و هنسانعمشافخ روند هنش وق هسارب و نابج فیعض یا "یطاوطو و طاوطو لجر لاق هلی روند

 | یزوس و حایصیا طاوط و لجر لاق روند همدآ ناغغاج و رد راکدند یشوق لبابا روند هعورپ ندنعاونا

 | طب واط و و طی واط و هدنعچ و هطا وط و هدنن وم نمر و هلصاف هکر ولی هک نالوا رایوس رهاب مای ریت ریت
 | یزوسو فعض اذا لجرلا طوطو لاق ردهنسانعم قلوا نوا زو فیعض هدننزو هلزاز (فطوطولال روند

 [ءلواو( طولال همالکب راق اذالجرلا طوطو لاق رد هنسانعم كلغ وس لصتم هن رب یرب ریت ریت بويل لوس راد هلاد

 | لوألا بابلا نم الت و لما ط و لاقب ردهنسانعم قماد رف رم" و ل نالوا هدنترص كنا ويح هل دشت كناط و یت
 | قوچ هلیحف كرا وا و( "یطوطولال تاص اذا طاوطولا طو لاقب ردهنسانعم كمتوا یش وق طاوطوو ٌرصاذا

 | یرلندب تالذک یرالقع هلنیتمط (ططواا) مالکلاریثک یا "یطوطو لجر لاش روند هن هسک قاشکی ولزوس
 ۱ (طوطوتلا لردطا وط ویدرفمهرزواینای كحراش*نادالا و لوتعلا عضیا طط و ےھ لاق رون ده رامدآ فیعض |

 | باتک( طاعولا )ی عض اذا یبصلا ط وط وت لاقب رد هنسانعمقمرغاج یک طاوطو ینجوج یتدنوق هدننزو لزازت

 | كنءهزمش(طافوالا) هنسانعم رفصا درو روش د هاکی راص لوق یلع هنسانعم رجا درو روند هلک ی زمرقهدننزو
 ۱ حراتش * ردرهشا و فا لبا همش یاظ هدامو ةلح یلعیا طافوا ىلع هتل لوقت ردهنسانعم هلحم لف

 یحق لواو (طقولا ) یدنلوا دارا عجج ةغلابم ردیعج كطف و طافوا یک یغیدلوا یعجج كزفو زافوا هکر د

 | اطق و هطق و لاقت ردهنسانعم نایا لاحم ی و تسس بوردشلضآ د وچ و هلقمر وا هب هسک ر هليو کو كفاقو |

 کر و دنس اذا كدلا طق و لاق رد هتسانعم كعلتفچ هلق واط س ورخ و هلقثا یتح هب رض اذا یناثلا بابلانم
 | طق و و هلن اداان الف نیل طة و لاقي ردنا خم قم ردشلرغآ بور و هوا هند وج و هک قوجك ید وس

 | رونید حد بیفو هوا و یک ترا نیر روم غل مدنآ يادا هدعاسط دوخاب هدر ظیلع هکر وند هر وقچ لوچ
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 حدم رادم یک تفصنو لدع و ءاوس بول وآ نسیم یک یلامتسا كل ادع و دنصق نالوا لمتسم دنن طیرفت و

 هدنال وا یعومذم فرط و یدومش فرط اضعبو هلیاطسو ما ک انلعج ثالذکو ال یلاعت هلوق هنمو رولوا اش و
 ند ريخ "دح كنآروند لاحرلا نم طسو نالف الثم رونل وا هبانکندلذر هلکن و و یکرتشوربخ رونل وا لامعتسا

 اضعب و ردنرابع ندهنسن نالوا یواسنم یفارطا یقبنح كطسوهرزوا یاب كحابصن و هیت هنفویل وا عواخ
 برضو یطسولا یه رهظلا ءولص الثم رونل وا هدارا یش ناسلوا هطاحا هدهسیا زل وا یواست ندنبناوج

 هکیک مولا طس و تساح رد هتسانعم نهب طس و لا اا اماو+ردتغل هد هلی ا نوک هدنو و روند ۳ طس و

 م وقلا طس وفو مولا طس و تسلج الثم رولوا ګګ یلوخدلما وع هنس هلک طس ونال وال رحم و ردهنسانعمم وا نی

 یعچ ود رفم هدنروصو رونا وا قالطا هد هنال وا فصتم هلکنآ و بولوا راعتسم هدهد وم لاصخ اضعب و روند

 | لقن ندبلعث ماما هکردقفاوم هنکیدلپا رکذ هدسوماق یرکذ كفلوم هدراصب و رولوا یواسم یننومو رک ذمو
 تعصمبویلوا نیابتم یسازجا و رد هلی وکس كنيسهدنال وا نیابمیسازجا یک دقع و هحس و سان هفلح كرەدا

 تغل نکل رولوا نک اسنیس هدنو اضعب و یک هعقبلا طسوو هحارلا طسوو رادلا طس و رد هلیصف كنيس هدنال وا |

 (طسا وژرون د هنس ورايا كننالا هود روش د ځد ر وکلا طسا وهکه لړم كفاک (روکلا هطسا ول یبتنآ ردلکدهدیچ

 هرصب هلا هف وکو ءان هدنفرظ هنس یکیایه رود نم هدلب نکیاقا عربما یی جاج رددآ هدللب رب هدنسهکل وا قاع

 لرصقر طسا و هکر ایدد راضعب رد ید بصلا طسا و کاوب دليا امس هلا طسا و هلغملوا عقاو هدنشاب

 كنلثم + "یطسا و كناک لفاغت + یدیشلتا ان هدنرب لرهش لوا یآ مدقم ندزلیا ام فوق رم رهش حاج کردی

 تو ونط هل هر یسان هدنصوصخ یساش رود نم یارس حاج هکر دوب یلبصا ردموق رم یارس یاشنم |

 ود یطسا وای بولکر اکنهرس یدبا رار وب وا بوتاپ هدنرانب ءابض هدد هم بوجاق قلخ هلکطنا لاعا زسترجا |

 درب هدقدل غاچ بویلشاب هلفاغت راهراچ: هلغلوا رروتوک بوتوط ینآ هسرردلاق یتشاب یسیغتق هدقد غاچ |
 رول وا ثنؤم هلیلیوأت هعش و هدلب اضعب و ردفیصنم و رک دم طسا و نالوا یعسا هدلب وبشا و رایدل وا ربا تکرح | 3

eمهاربا ندم نب دم ندنیئذحم رددآ هبرقرب هدنساضق عو ردیدآ هرقرب هد هلک “داو هدننرق هکم طسا و و 1  

 دوپیلا و هکر دیدآ هب رق رب هدئناب یسوبف كن رهش سوط هد و» رددار وا "یطساولا نوعم .ن ریش و و
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 | هد رق ردندآهبرقرب هدنساضف بلحو ردنداروا "ییضرفلا ثدعلا ظعا ولا نیسان دم رردخد |

 رقرب ا جم رددآ هبرق یکیا هدنساضق لصومو ه رقر هدرواخ و رونل وا قالطا هفوک هکردراو

E۳ یسیع منا ا ردیدآ هبرقرب هدنساصق هیدن نه هلحنو ردندار وا راطعلا نرع ن دم ندندح  

 صوصح « رشقف وسو رددآ لارتمرپ هدنشلب ءارفص و فج و نده قرارا نمو ردنداروا ماش 7

 مان تباثندجا رعوا رددآ هدلبرپ ءدنسهکل واسلاداز * ردد عصومو | نص وب هوا ومو رددآ لازمر |

 رددآ 4 ن رقرب هدننارت كالا رم و ردیدآ نە وا صوصخح ہر” ون و رددآ هنر زب ەدەمامو رددا روا تا 3 9

 ءا رعق هدار وا نکرولکبودیک هبانم جاچ هکر دعا كغاطرب هدنف رط یغاشا كن هبقعلاةرج هدنشاب نمزام و |

 باب رونل وا قالطا ه وق طساوو ردیدآ كغاط یکیا عقا و هدهخغاشا ندهبقع دوخاب رارول وا دعاق نیک اسمو

 (طسولازردحزم ىر وسن باب هاا ن 1 بول وا موس ص هدننآ ونع بات هلون هد رادٌحس ضعب هدارو هنسانعم ا

 هطس و اطس و مولا طس و لاقت رد هنسانعم قمروت وا هدنرارا كتعاج هدنز وهدع (فطسلا ۋو هدز و دعو | ۱

 ادا سس لاق ردهنسانعم هطس و طس و هدننز و لعفت (طسوتلاژ ما یا مهطعو سلج ادا یناتلا بابلا نم 6 1

 ا طسوت لاق یک ثاقو یحایم و صم ردهن س انعم كليا تطاس و بورک هنغلارا كسانو مهطسو سلج

 .لجرلا او لاق ردهنسانعمقل اى عن ال وا لدتعم ۶ ی هد یتنال وا طس و هدننبتوک باور دیش لاو ی

 یه توله دم وق هک ونل واقالطا همدآ لوش هدننزورما(طیسولا) *یدزرلا و ديلا نیب طس ولاذخا ۳

 ج رخو ےھلدعا یعل مهطسوا یا مف طہس و وه لاق هل وا یناشیلاع هژمتهج هح رد و هبرو یدعاوریخ |

 ردلهعتسم اهتمام قلوا تبلسح وفر رش هکردذوخأم ندهطاسوو وکلا و * لع موا 5 ابف

 اورظنا$ ةع ر ثددح نم و طیس و وهف ایس و اشش ناک اذا نس مانا بابلاغ نم ةطاس و لحرلا طس و لا

Eلاقت روند هب ینا نرک هنغلار انوا حالصا یس مصاحم یکیا طیسوو هموق ف اببسح یا اطیسو  

 رول و !قالطاهرداچ هنوک رب ندرا رداجلیق هدننز و روبص(طوسولاا)نیمصنا نی اطسوتم یا اطیس و راص نالف | ۲

 هب هقان لوشو دونل یا یراق هنکح وک كل رارداچلیق لوق ىلع ردنالوا كج وک ندقجال اولو نا
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ESهرزواهج وكلشي هب هوا لوق ىلع كمتر ود هج هاب یسهلوقم قارزمو هلخد اذا هطخ و لاق  

 | قعادرطا بوروا هرب ینباققایا نکرروب و اذفانوا تب هب هنعط اذاخ"راب هطخو لاق ردهنسانعم كمتر ود
 علاق طخ و لاق ردهنسانعم كليا نایز» زکر وهدناف ه 1 هدهلماعم و قفص یا هلعن طخ "ملا ردهنسانعم

 ۱ فیسلابهظخ ولاقى ردهنسانعم قلاح هلال تردا نوا یاخوا ندقاراو یرخارسخو 2" رج هی زاذا

 ۱ رارب یسهرقوقآ دوخان شمراغآ یتوج دوخاب شع رس ربق هنلاقصو جچاص ( طوخ و لا هایذ ال وانت هب رّصاذا

 | هب هسکشلروا هلبناط كحق ندقاراو رک ذاک طوخ وم وهف لوهحا لع لجرلا طخ و لا روند همدآ شلوا
 | كم طخ ا ديعب نم الوان فیسلا بابذن بورضمیا طوخوم وهف لوهحا ىلع نالف طخو لاقت رونید

 تسا رولوا قالطا هرد هد زو هر (ةط رول و لخادیا طح “یش ۳ لاق روند هثیش نریکی رجا زنا

 لا ردلهعتسم هنتسانعم هکلهمو اله و ضماف ناکمیا ةطروف عفو لاق روند هرب روقچ ره و هتسانعم

 عقو لاقت رونل وا قالطا هشنا نالوا راوشدو بعص ىىلو تاحو صالخ اقلطم و كىا ةطرو باصاا

 یا یک و نوبق هاروا هکروند هرب قات یلروماچ لوشو هنف اصلا رسعت رمایا اهل صلخما ةطروف

 | هرز وا یاب كحراش + هنم صلخمبال ةغدر و لح و یا ةطرویف مغلا تعقو لاق هیلوا صالخ هدکدشود

 . ] هیلوالو قجهقیج هتعسر هدنآ هکرونلوا قالطا هر زود یلقاروتوا لوشو ردو یهل عوض وم یانعم لضا
 ا هنسانعم رب رونلوا قالطا هنوبقو اهیف قبرطال ةنئمطم نزا فا اهیف ان و ةطرو ىف انعقو لوقا
 |هطروا لاق ردهنسانعم كمروشود ههطرو یه کرا هلن رسک كنهزمه (طار الا هلرسک كواو ردطا اروا

 هلا طر وا لاق ردلهعتسم هنتسانعم كما باغ هرجا یرهود لزیغ یتیرءود هسک رب و ةطرولایف ءاقلا اذا

 ییا هرکصندکد رک هننوب كنه ود توکل ی جوارب كما نانلوا ریبعت همرواو اهیف اهبغ اذا نیرخا لباقا

 ۸ تنا یف هفرط لعح اذا رعبلا قنعق ر ر را طر وا لاقت ردهنسانعم قو بوردصف یییزرغو توکح

 | هرجا یراهود رخل یسهودو كمروشود ه هطرو یمدآرب ی دو هدننز و لیعفت (طیروتلا) هقنح ی حح هبذج

 | قوا راتفرک هشیا لکشمرب نالوا بعص كن یتاحو حورخ هتسکرب (طاریتسالا) رد انعم كلطا بئلغ
 | ههطرو ر هدننزو لعفت (طزوتلاال هنم جرضما له سب لف هيف كيترا اذا ممالایف طروتسا لاقن ردهنسانعم
 | یتعیهقدص هکهدننز و باتک (طارولا) هيف عقو اذا هيف طّروت لاق رد هنسانعم كعشود هشیا لکشمر دوخان

۱ 

 | قرفتموهدنک ارب دارم ردعقا و هدنن دح لک طاروال و طالخال ع یتعب ردشلوا دراو هدنص وصخ ماوس تاک ز

 | كربغ یتیرلهود نالوا قم یتاکز دوخاب كليا قبرفت یتنایم عقح یتعیسکعلا ىلع دوخاب كلا عج یني هراس

 | ندنکحب اصن دوخای كليك هدرب روقچرب ود نوسمروک هدوبو نالآ تاکز دوخای كلریک ءرجما یرهود
 | تاکز قخ هلآ هدنآ ردشلوا بخا و .تاکز هدنلام "كن الف یسیرب كيلج لها دوخاب كلیا قیرفت هاذفجاق

 | یدنل وا یمن هلموق م ثیدح یسهلج كل ران و ردقو تاکز ذخالا مزال هدندنع کلن هتک )وا الاخ ردکعدرد زا وا

 | نویقرپ هوره هدقدل وا یتقه*تاکز طرمش بول وا یآویق رقرف كمدآ جی وا الثم هکردو یتروص كا وا یانعمو ۱
 | یروسرب ابوردکر هج هقشب هدنتروصقلوا كمدآرب نعوم هدکدلیا ب رقت هدو و نالآتاکز ردبجاوكمرب و

 | ییاهکردو یروص د تاینکیاو رول وا شمتچ نویقرب نامهندنراد هلفلوا نویقرب یتاکز كنعوجب هکات راردبا
 | بود هلیحنیفلوا مزال تاکزنوبق ج وا هنسیکیا هدفدل وا عج هلغلوا ینویقرر زو كن ر ره كکیرمش
 یدنل وا طس ځد هدنسهذام طالخ هدامو و رول وا شب أ تباصا نویقر هنر ره هر را قی قیرف : هدقدشلش نالآ

 1 یلاعت هلوفو لدعا یا طسو “یش لا رونل وا قالطا هنلدعا كنهنسن ره هلصف كنیس و لوا و سولا

 | ەديسرافهكر وند هننیبام كنفرط یکا كنەنىننربو رددآ كخاطرب E OE نا انس و

 | یدحفتاح لوقیبع رول وا فرظ هنسانعم نیب هسرونل وا ناکسا ینیسرک او رونل وا ریبعت هتروا هدیکرت و نايم

 يش نالوا لضم و نیاتم یسازجاو ردلمعتسم هل وکسو یصف كنيس هدنسهتروا كئیشنال وا تعصم وللثم
 كنظفل نب هکهدر ره ضعبلادنعو رولوا اندک رحم نک اس سپ ردلمعتسم هلی وکس كنيس نامه هدنسهتروا

 كبغارتادرفمو لریاصب هکر د ح راش »رد هلیصف كنيسالا و ردطسو هلبنوکس كنيس هلوا خاص و یک یلامعتسا
 هدهلصتمتیکو ورونډ هنس هتر وا كنەنسذ نالوا یان واسم نافرط طس ول صا هکرد وب یسهصالخ كحابصم و

 | یک مولا طس و ربلعتسم هدهلصفتم تیکطسو هلنیسنوکسوو یک سآرلا طسو ې دحا و ومسج رول وا عفاو

 ۱ رفاط ee هتل فرس و لح رونلوا لامعتسا هدنال وا ینامومذم نافرط اضعب طسوو

2 ۲ 

۱ 



Feهیچ ۵۲۳  

 قطان هلرابزال نشود هنسهک  دوخا یی یدنک ندنتعرم طرف هلکلیا داربا هلی هیفب لعاف مسا ی حظفل

 ردهدننایم رانا بک و کی راک دد ترقعلا بلق هکر وند هبک وکیکیا هدنجر برقع طابت و رول وا كعد لا

 لاق رول وا زلوب تیاهنهلغلوا قلعتمو لصتم هرخا ناب هکايوک ر د انک ندنشبرطدعب ا هژاغلا طب و
 هب رقلاوسوقلا طابو ایا طالا ةديعب ةزافم لاق و یرخا ةزافع تط اناک اهقرط دعبیا ةزافلا اب ناعا
 كنهق این رک طابت جدو (طئانلا) روند هب قصآ شلصآ هب هنسفرپ اقلطم و رول وا یاران تب . رب ره

 ییعب هروفصم هل عطف ۷ 1 هکر د رهط رب هدەق را طا لوق لع روند هرمط رب دم هدنتک هل رهظ نام هدنزون چ

 ندنفارطا بویمایق ندسد یوص هکروند هوي لوش هدننز و دیس (طشلا) رول وا جالع و ريب دن هب قسلسم

 اهرعف نم نعت ملو اهم ىلا اهناوجنم اهوام یرح تناک اذا طب رب لاق هلوا ردنا ناب رج هننشط بولی رد

 هدنرح دوخابهدنسکو ک كنم ود هکردبعما مرو هل وکر وهنسانعم هلصوح روند هغسروف هدننزو هطوح(فط و لا ) |

 نیفلیادوخاب ملط و ردا لاله بوقیچ هدنن راقكنءهود هکردیرعوب ر لوق یلع ردا تحت هدنراطو و هدنرلتتلوق و ۱

 لوشدوخاب هيما غوا لیس اکا هکهلوا كسکو ب ندلیس و ندوص هکر وند هربلوش و روند هضرا نالوا یکل هشيم |
 هنغلا را كنتص هلبا یسیرغص كنا ويح و هل وا یتدمام كنسیکیا هکلب هل وا یر یدنقآ كسکو هنو هرد هن هکر وند هرب

 یبا داو هود هل رسک كن هزم( ةطانالا) لغو دقحیا ةطو هفوج ىف لا ردهنسانعم هنیکو دقحو روند |

 دف نرم هلیصف كنات (طاونتلا)) ةطونلا هتاصا اذا ريعبلا طانا لاق ددال قمار هرو نع ضر

 لا طانمییم اذه لا هنمو روند هل قنج هلبصآ بوشیلیا ودنا هلیصف كيم(طانلاورونید هن رايقصا

 | اذه لاقب روند هن هنس شغل وا قیلعت هدننرو لوقم(طونلالرددیعب ردق یدعب كنابرث ندنب ییعی دعبلا قیا
 | قلوا ندنبسنلرلنا دوخاب ه هسکنالوا لیخدندهرکص تویلوا ندهلسق و موفر لصالاف و قلعمیا هب طونم

 ۱ لوش هدنز و هسیک (ذطشلا) "یعد وا مهیف لیخد یا ef طونم نالف لاق رونل وا قالطا هب هسک نالوا هدنسامدا | ۲

 | هرخذهسکرب ,(ةطانتسالار) هل وا شعاق هنن راطق ی.هربخذ یحاص نوجا كلو هربخذد هداکا هکر وند هندی ۱ ۱

 هعم هلسرا یا وه دماتناف ان الف هریعپ نالف طانتسا لاق یا شام قاق هرایجهریخذ نس هود نوچا یبلج !

 | كنەددشم واوو یعق كنون و ىع كنات (طونتلاو هدننزو مرکت (ط ونتلا) وه هذخاف هيلع هل ةرملا لمصا |
 | یشیزاط ییزغا یک یسهروراق غاب بواب هوب هدنفلارا یراخاش یکیا كجاآ هکردیعما شوق رب هریک |
 درا اروامو وسک هدیس راف هشوفو ردهط "ون یدرفم ر ردنلاص لا راپا یکب روچو تویلیا شیککی سیغاشاو |

 | قا رضا بورد او ما نوا قلغای یهبرق هدننزو لیعفت(طیونتلا )زرد یشوف كبلکه دیک ریو تګ توت ا ۱

 كنون (طهنلالاهنهدیل اهلقئااذا ةبرقلاطو لاق هلوا ناسآ یسلعاب هلفمروط بولیکید هدر هک ات ردنا ق ِ

 | طبخ (طلا) هب هنعط اذا ثلاثلا بابلا نم اطمن عراب هطبن لاقت E اسقارزم هلی وکسكناھویح ق
 این طی لج را طانلاش رد هنساتعم قلوا دیعب طی روند هردقملجا دوخاب ه هزانج لوق یلع همولوا هدنزو کک
 ۱ | هه وا ولا لصف زو دعب ادا لح رلا طاتنا لاق ردهنسانعم قمل وا دیعب دو هدننز و لاعتفا( طاش الا دعب اذا | أ

 یا بابلا نم اطأو مولا طأو لاقي رد هنسانعم كلا تراز فدا رادان وکس كنم ویصت كواو (طأولا)

 | كضراوهنرب یکتا لزكد هدشزو هرم( ةطأولا)جاه اذا طأو لاق ردهنسانعم قوقلق بوزوتو مهرازاذا ۱
 | دوعق (طوبول الو هلنیتعف (طبولارل و هدننزو هحاعس (ةطابولا لو هدننزو طبح طب ولا روند هنر عفت ۱

 | لجويك طب وب و دعیک طب لا و مسکلاو حاب ىا ءابلا ةثلثم نالف طبو لاقى ردهنسانعم قلوا فبعض هدننزو | ۱
 لا ا یییردقكمدآ رطب وو فعضاذا سمامنا و عبا لاو الا بابلا نم اط وب وواطب وو ةطاب و و اطب ونیعلا مضت و | 1

 ۱ دعب یتطبتالمهلآا X ءامدلا تیدحهنم و هر دق ۰ نمعض و اذا ىناثلا بابلانماطب و هطبب هطب و لاق را ۳

 لاقى رد هنسانعمقجا یتیزغا كنهراب و هسخا اذا هظح طب و لا ردهنسانعم تای ا تکی یصن كن هسکر و ییتعف رنآ

 سیسخو نود(طباول ال هسبحاذا هتجاح نع هطب و لاق ردهنسانعمقموقیل [ندنشیا یدآرب و هصقاذاح را طب 1

 كنهزمه(طاب الا )نابجاذکو سیسخ یا طباولجر لاقت روند همدا | فیعضو نابجزسکر و و روند همدآ رتا

  هلیوکس كن ەچ *یاخو یحقالوا و طعخول )دن اذا هطپ وا لا وداهنشنام انتم كلا لاج یو تس ی هننکر ا ۱ 1

 هلی :ادوخاب ردت رابغندقم راغا یرب قوج هکردهنسانعمقلوا شاف یربفدوخاب رد هنسانعف قعش راقربق هلاتصو چاص |

 دا یاب یوتساوا هنس یثفوا هطلاخ اذا یاثلا بابلانم اطخو بیشلا هطخ و لاق ردهنسانعم قلوارارب یراق ۱

 كمريکو اعارسا عرس یا اطخو طع عاظلا ملا رونل واریبعتقترو کردن بو و

 چ وا ولا لسف -



۱ ۲۲ = 

 | لاق EE واو تلغاذا ردقلا تظن لاق رد هنسا نعم قمانی ینرهلبنآ هر و تسطع وا اهفناب

 | ؟هتسانمم كلوسزوس قج هیغل وا مهفو ردطلغ ی ر د "یبصلا هر وکه ننابب كحراش » تّوصاذا یلشلا طفن

 | هتسا طقن لاقب ردهنسانعم قلهطرض و مهفال اع ماکتاذا نالف طفن لا رول وا یا ندقلنغ راطاب ند هل
 | (هطفن)ل اعفد اعفد هتمراذا اهلوب ملا تلفن لا زراعت ا یزاک هد دهد زا ناو یو تمقاذا
 | برشم رت هدننزو هزمه ( فطفللا رد رادملم هدنبهذم هیضابا یسیلاها ردیدآ هدلبر هدهیشرفآ هدننزو هرمت

 | وت هدنن زو بیشاعت ( طبقاتتلا ۶ اعیرس بضغب ناک اذا ةطفن لجر لاق روند دمدآ نالن راد

 راردا لکا هدنمايا قلی هداب باعا بور واق هدشنآ بودا كولي كولب هکروند هب یکتسو ءزات شقل وا ۱

 ۱ نر 0 یا لوک نکزانق هرصت هدر لطافت (دفانتلا) ردشلیا مسر هنوک حاسم هدارو فلوم
 | كلی ماتا یف ورح نالبزاب هلیوکس كفاقو ىح كنون ( طقنلا إل ىدا طفانقت ىلصا دیزلاب یجرت یا طفانت ردقلا

 طقن هدننزو لیعفت ( طيقنلا و اهمجا اذا لوالا بابلانم اطقن فورطا طقن لاق ردهنسانعم قلهطقن یتعب |

 | فورح هژتدسانمو ردهنسانعم كن ردسا هدنن زو هف غ ( ةطقنلا رز اهطقن ییعع فورملا طقن لاق A ا

 | لولب لول نال وا هدرب هلا هقالعوب و هدننزو باتکو درص رواک طاقنو طق یعج یدنل وا قالطا هنن راکنب هم

 | ردیلع كلجررب هطقن و ةف رفتم اعطق یا اطقن و الکل نماطاقن اندجو لوقت رونل وا قالطا طقن و طاقن ءرارباچ

  الکلا نم طاقناذ راصاذا ناکلا طقت لاش ردهنسانعم قلوا ولرباچ هطقن هطقنرب , هدننزو عفت دقت

 يتلا و( طقاللا إ) “ىش دعب ایش هذخا اذا ریلنا طقت لاق ویس هنسانعم 2 هتسج هتسج یربخر و

 | هجالآ هکرونید هنزوب کاش وداقاطم هایت( طق 9 ا لوم روند هنسهلوک تارک دن زو را

 Ek ملا لاقیردلمعتسم هنسانعم تشرط و بولسا و روند ه هعشود هن وکرب , لوق ىلع رد رلکدلیا ریبعت تیج و یا

 ۱  هتعانج لوشو عونلا یا طفلا تلذنم م اذه سیل لاق ردلمعتسم هنسانعم هن وکو عونو ةقىرطلا یا طفلا اذه

 | دهج و هللا مرك ىلع تود هنمو حراسشلا لاق + رهلوا تهعکیو كنرکی قمی دحاو یزاروما هکرونلوا قالطا
 | طم و ندلایف ربصقتلاو ولغلا لع هركدحاو مهم سانلانم ةعاملا طفلاو هج طسوالا طفلا ةمالا هذه ريخ
  ردقچ هلوازمکیدتا ما رحا الاح هکرولوا یواه هجا زردا یسوتروا ج دوه هکر ديما بو هلوکر جوسنم ندکو

 | هندرفم هرزوا سايق هکر وند ۍطمن و یکیراصنا روند یطاما هدنتبسن و هل مسکكنون رولک طامن و طابا یعج
 |هدانهد هدننزو ریز ( طیف إل ردعرابو هیقف مان نسحا دبع ن هّلادبع ن لیععما "یطاعالا | ناورد وسنم

 (ط ونلا  هیلع ثلدنم یا اذه یلع تال طم نم لوقت ردهنسانعم كما ت تلالد هب هنس رب (طیفا) رددآ یداور

 ۳ یوهراوط طوو هيلع هقلعاذا اطوت هطوش هب هطاب لاق رد هنسانعم قعصا بورک هثیشر ی هنسار هدننز و طوس

 | ط ونلا ةبادلا لقا دق لا رونلوا ريبعت )هر گززید ههوالع نانلوا عضو هنفلارا كل راکند هرکصندکدنلکوب

 الا تصو رنو وروند قص نارون بولیصآ ندهنسئر و نیلدع نیبتعضو ىلا ةوالعلایا

 | للا هنمو رولک طاین و طاونا یعچچ راراصآ هه ود بویق هنسن یم هلوقم امرخ هنجگا هکرونمد هلیدنز و هدبس كچ وک
 | ۵ا هدایز ید ط ون رب ب ویل ما فیفحت نکو ب هسیار ولير و بولوا غآ یک وب كنءودرکآ ینعی+اط ون هد زف یعبلاابعا نا»
 رونل وا برض هدعق وم كجه د لیق هدایز یجاطا و مار | هلغمالوا ظوظح هدقدنل وا بلط هنسنرب ندلیخ رب لثموب

 | هنسانعم قلوا دیعبو 4 قلعتاذا هب مات لاق ردهنمانعم قلصا ب ولير هب هنسنرر هدننزو لاعتفا ( طابتنالا
 | هنسانعم كليا عطقو لصف هلیدوخ ىأر ةروشالب یهدامرب هکر بو تدعباذا رادلا تطاتنا لاقب ردلهعتسم

 ا دو ود یی ؛لردنآهسک ندا هریخذ بلجو ةروشمال هر هبضتفا ادا *یثلا طات :ا لاقت ردلیعتسم

  هنسسن هلي كنم هزه (طاوآلا )رک ساک ولو عواطم بهت کرد نان كمروتوک بولآ هجا
 | هاکشد هدهراهنسن نالیصا قالعمو قیلاعلا یا طا والاب اهطان لا روند هنن رلهلوقم شياق و لکنج قحاصاآ

 ۱  باتک (طابردشلن میر هلیترابع قیلامم یا بنعلاو رقلا نم طاوناهدنع بودنا ریسفت هلا انعم یجنکیا هدساسا
 ۲ شا رو طايل هکیدد راضب هداف یا هطاب باصا لاق هلغل وا یصا رونلوا قالطا هکر وب هدند هدننزو

 هطوا یعج ردکلهم یعاطقنا روا دن نمک دوو یرلک دید نیتو هلکنآ رو هکر وند هرمط نبلاق نالوا

 | نوجا شیوشت هداروب فل وم» نیت ولا ىلا بلقلا هطیم ظیلغ قع وه و هطاب عطقنا لاقب هلی كنوت رولکذطو و ا

 | طابثلا ةعطقم هنعسق ناشوط و روند هرمط ر هدنتلا لرهظ نتم هدننزو ما كن هقرا طایو ردشللاریخ ات یدیدرت و |

 ام ربو ردهینمج لا هنفج هل وا اله بولبتوط کرد هلبابتعا یرمط كروب نانلوا رکذ یرلکدد |

 فر
۳ 

 ی 0



 رب ةد ولدلا اه مش هر BE ea نا

 هل د دشت كناط و یف و طلا رد طیشناب طشان دونا هل وا رارازو ینیرال نو

 هدماذا دلم لاق e قغازوا بوکچو هدشاذا لو بابلانم ًاطن "ی هلأ تارا ی ۹

a 1قا 1 اذا اطہطن لحرا طظ لاق ااش اتق وین ن ززا  

 روند هدسیعب رفس هلنیتصف ( طنالا ) دعب یا ةطبطن ضراو طیطف ناکم لاق رد هطیطف یینوم ردهنسانه

 وکه وای قاشکی ولزوس قوچ هدننزو داذش ( طانطلا ) دیعب یا طنا رفس هل ضزبعا لاقنهلنیتع ردططن یعجج
 ( طانطنلا) و هدننز و لفلف 6 طنطنلا لو هدننزو دفدف ( طنطنلا ال راذهم یا طاطف لجر لات روند هه

 هدننزو هزاز ( ةطنطنلا ]ل ر واک طئاطن یرلعج روند همدآ نوز وا كپیکش موس بولیکچ یو هدننز و ل
 ضرالا تطنطن لاق ردهنسانعم قلوا دیعبو هرفس دعاباذا لجرلا طنطن لاق ردهنسانعم كللا رفس قارب 1

 یقعشلقا را هدننزو زار ( طنطنتلا ل هماذ ذا*یشلا طنطن لاق دەنا از وا بوکج یافتن 4
 ءًاطن ةبقع لا رولوا فصو هشقو قاربا هدنزو هاچ ءاطنلا ) دعابتاذا لیلا طاطا لا ر

 كخاطو هدنناضق ءاعنض رهش ی زی هیجان و کف واز مب الغز دیم هات زو تایم <
 لولطاب هلکلیا لوزن هغاط لوا هسک ماندن ن ةعير نالوا یرد كنطبرب ندنس هلسق نادمش

 ندیارفس دعب هلنیتعض ( طعنلا إل رد طعان یعما هدکنا هکردرا و هقنالپرب هدغاط لوا و ردشفل وا دی هلا 1
1 

 نوجا كمروت وک نکو لب ربو لکا یکو لبر بولو: یکیا یرلهمقل هدماعط هکروند هراهسک لوشو روند هرات

 روند هراهسکر ب ندننناسناو بدا یب ندنا لک | دیدبیماعط لوق یلع راهلوا ردنا عضو هش رافانچ نالوا هدن
 | 0 مه وا ةراضغلاف فصنلا نوقلي و افصن ن واک ایف نیفصن مقللا اوعطاق یا طعن مه لاش ردیدرفم
 هل عطقاذا لجرا طعنا لاقب ردهنسانعم كلوب یی هم برک همه( امن ) تۇرم ملک

 هژرحصف اضعب و یرسک كنون (طفتلا)ل رد درفم طعان روند هرمدآ نوز وا كن هاب راهعص كن همت *نیغو كنون €

 رولوا هایسوقآ راقیچ بو انیق ندعضاوم ضمب رونلوا ریبعت یاب تفت وتد دغاب فورعم رداطخ یف

 نّوکتم هدجرف یسهجرزفو عفا ه وجناسو م یراهدسو بیذم یرلشاط و للح یحایر رولوآ ن
 لاش روند هعضوم ناقیج بوران یعاب تفن هلیس هدش كنافو ىح كنون ( ةطاقنلا ) ردکلهم یرا

 ماجار هاظ رولنلندنآ هلکنا بوقای هکر دیم غارچ عونرب و طفلا جا رسا عضوم یا ةطافنلا ىلع نالف

 هلکنا بول وا عونصم ندرقاب هکر ديما تلآر و ردزتاح هد هلفیفخت كناف د هدنسیکیاو ردغا رچرب یک یس
 ردقج هل واو یراقدنآ هزواجم یلغایرراثآ یاب تفن نوجا قارحا یتعشد نالوا هدنجراخ راصح دوخای

 هحرف (هطفالا# و هل سمکو یخ كنون (ةطغنلا  طفنلان اف یر سښاحلانمةادا یه و هط افن هدي و ج

 ( ةطیفللا ) روند هغج رابق و ه هل ويس ناقیچ هدند و هنسانعم یردج روند هکیهج ناتبج هدرلفحوج

 یاةطفان و ةط وفنمو ةطیفن فك لاش روند هلاشمرابق ندلع تك < ةطفانلا ال و طوف ا و دنت
 لاق رونل وا رکذ امابتا هنظفل هطفاع دوخا روند ه یک یشید هطفان و رد هل رانتعاد ثیأت هداروب

 (طفلا ) رونید هب یک نالوا ریا قرانا بورکسو هعفد هعفد لوب لطفا و هلحرک د
 قمرابق لوق یلعقلوا هراب ندلع ترک لا هدننز و ززا (طیفتلا]) و هلنیتصف (طقنلا]) و هلیئوکس كنافو ی
 كەز e الع تحرق اذا عبا رلا باسبلا نم اطيفن و اطفنو اطفن هد تطقن لاش رد

 ةطوفنم اهلعح اذا لمعلا هدب طفن لاق ردهنسانعم قم :رابق دوخاب كلنا ه راب یتیرللا تامدا كلشما

 هدننز و ضصفخ طفلا تمر اذا اهلوب ٌزعلا تطفنا لاش ردهنسانعم كمهشبا قراتا هعفد هعف 8

 بضغاذا یناثلا بابلانم اطفن لج زا طفن لاق ردهنانعم قلقاب بوناب بول وا شکار ندقلنغ راط د رک
 ززا طیفنلا طفن نعم لجرلا طفت لاش ردهنتساسنعم طفل هدشزو لعفت:(طقتلا) ا ِ

۳ 

 ايت تنا) رو 7۹ فو هرکه و بولو نی یو

 تؤن اذا یا بابلا نم اطیفن ملا تطفن ر لاقب ردهنسانعم قمرسقآ لوق ىلع 0



که کردن قا والدشوخ و داش ونشهدننزو داش ر(طاشنلا )رهاوا
 نوک ۱كم با شیارب eNO روتفو لس

 1 هرغو لمعل هسفن تباط اذا عبارلا بابلانم اطاشن لجرلا طشن لا نوسل وا نوجما هنسن یریغدوخاب ۱
 لدشوخو نشو دز اس هدنن ز و ریما (طیشالا رو ((طشانلا زت نع اذا ب ر ادلا ا لاق ردهننسانعم كنروچما

 ۴ !ج رب نم طشنتموحلایا هعاطشن تاطشانلا وچ یلاعت هلو هنمو روند ننزوکو ناب نیک هو ندریو روندهمدآ

 دب تولادنع طشنت ةنمؤملا سوفنلاوا اتفر الح اهلحم یا اهضبَق نمؤملا سفن طشف ” كالل نأ رخنآ لا

 زکذیساک ردذوخأم ندنظفلا طشن نالوا دنشانعم حج ورخ هرخآ ناکم ندناکمرب تاطشات هد هم وقر ت نم

 ا د رو دارم سپ

 مرحود 5 لقا ek ام e تلاع د ار هکر ول واذوخ ام نا طاشن

۱ 
 ۳ درا و طسا ون هدهرایدنف | نالوا ۳ نذار ۳ لئاسلانم طشا ونلا ثاذکو هرس و هن رظعالا

 ا زنالوا ریما هدد سهل نوا رد اشن كلم * دم نم طیشن عج ر یتحال * هکر ديما رام ر و رھا لدا

۱ 

 | كل نابای عطق هلا ریس تعرسس و ا یعع لحرلا طش لاق ردهنسانعم قفلطافن هدننز و لعف (یشنفا)

  تطشتت لاق ردلمتسم هنسانعم كم رو هلتدشاو فنع هقان و اهزاح اذا ةزاغملا طشفت لاقت ردلمعتسم هتسانعم |

 االف طشزا لاقن ده لام كق ردناط اهن یمدآ رب هل سک كنهزبه (طاشنالا) تدش اذا اه ریسیف ةقانلا

 لجرلا طشنا لاق ردهنسانعم قل وا ولطاشن ولشبنج یرله اد دوخ اب یتاقلعتم و لها كمدآ رب و اطشاب هلعح اذا

  كمزوچ یموکو دو اهبایناب تضع اذا يلا هتطشنا لا ردهنسانعم قوص نالیو هتاودوا هلها طشن اذا

 | هدقع اذا لبحا طشن لاق ردهنسانعم كلم وکود و اطشان هلعج اذا هطشن لاق ,ردهنتسانعم كمر و طاشن

 : | طلستم (طشنتل ال روند تنا نالوا ولطاشت یرله اد دوخاب یقتاقلعتمو لها یک طیشن هدنز و نیس (طقشنلا و |

 | طشفتم لج ر لا هل وا رروب بونا هگ.دناص وا و بون هاک هدل و هلغل وا یم هآ اد هکروند هب هسک لوش هدنزو

 ۲ ! طشت لاق ردهنسانعم قم 2 رخنآ ندرن رب هدنن زو طثک (ظشنل ال اهنع لزت مس اذا و اهبکرب ب هاد هل تناک ادا

 طشت لا ردهنمانعم قمرافح یا زسهواقم یهغوق ندبوفو جرخ اذا یناثلا بابلایم اطشن ناكل انما

 | هنیراهاکما رآ كران از ونه یعوبشاب کم ندا منع هرز وا هشاطرب هکرونل وا قالطا هتینغ لوش هدننزو هنیفس

 | دصق ريغ نم قرەلوا لام نعد کرونا هننس روس هود لوشو موقلا هضب لارض, نا لبق سسرلا تابصاام

 | روک ذمیمس رهروطتشا هلب ربع د رعه كفل وم + اه وفاش و اه وذخ| اذا ةطجشف موقلا طشتنا لاه رد هنسانعم كما

  یریاچ راوطو اهرشق اذا ةکعسا طشتنا لاق ردهنسمانعم قع وص سيرد و یی رللو كلان و ردتب رانتعا

 نالوا یموکود ولکم لاو نانسالاب هعاتنا اذا یعرلا لالا طشتنا لاق زد هننسانغم قمری وق بوکج هل راشید

 هدنزو روبص (طوشنلا) لح یتح هدم ادا لبطا طشتنا لاق رد هتسانعم قعازوا e ردق هجا ز وچ ییا

 | تیاغبهکر وند هلو وقلوش و موم اف رتسهق را اد شن تک لا روند هقانالواهزومالص هد ونص وای

 مبنی تون کتاب ندا شب هلتن الم و قفر نینموم سوفن دارم هکردذوخأم ندنشن نال وا هنسانچم

 | ندسعبا و روند هب هسک نال وا ولطاشن و نش یراهن اد د وخاب یتاقلعتم و لها یک ط شنم طیشن و رونل وا قالطا

 3 | رو نم یار یدلیا رارف هنرهش ورم هلیببس هضراعرب مامالالبق بودا تردابم هنسان یارسر نوچ

 ۱ | ردیشل وا لبه هلکلتوس یزو شه مالک هدن راک دليا راستا رابره 2+ سیم زا لا ینو هدابز هلغلاق مااا

 ا ق زوا بوکح نوجما كمزوچ یموکو د یلکلتا نالوا هدنغابا هود و اهلح اذا ةدقعلا طقن لاق رد هنسانعم
 [ هطشنا لاق ردهنسانعم قعاق نیلروغوا ی هنسنر و “لل یعب هتطوشنا دم اذا لافعلا طشنا لاق رد هنسانعم |

 1  هبدنکرب جدو هدننز و لیعفت (طشنتلا و هقن وا اذا هطبذا لاق ردهنسانغمقلعا مکن یهنسلرپ ودسلتخااذا

 ۱ | لوالابابلان م اط هيلا تطشن لاق ردیسق وص اکارد هیمانعم قمرصا هژیشیدنالس و ة یک رام اهعرب ادا ولدلا

 ۱ (نطیشنلا) هدفع اذا, ل والا بابلا نم اطشت لیلا طش لا رد هتسانعم كل وکو دواهبایاب تضع اذا یناثلاو

 تينا نم یهو فطیثن ایفا لاق هلوا سرسد هدنرلیلاوحو فارطا دوخاب هد رط یاننا ن زلم راو

 : 1 مانتغاو ذحا نیروس یراکدید هطنشت هدننز و لاعتفا (ظاشت الاو هنل وا قوسو دحا تونل وا فداصت |

 E ۱ | اهرعق دعبل رشک, طشن ىلا جات تناک اذا طاوشن اب لاق .هلوا راقیج هلا هریثک ؛تابذج هغوق هلغل وا ن رد

 | ةطوشناهلدنع لاق یکی وکو دروقج وا هلواناسآ یسلزوچ هکرون دهموکو دیاکل يا هدننزو هب وبن (ةطوشنالا)
 ریس حج مور ی

 ط نر ۳



 ج د طیب هرانآو رارول وان ک اس هدنرهرد ی ا هدناطب هر عقاو هدنشب هفوکهلا همصپ کرنا ر قیا

 هل رلث تاکرح كنون روند یطاب و روند ( یطب ہدنتیسذ هلی س هم , مج روند ید طابناو هدننزورپما روند |

 ! رچا (طبالا) ناک طا ا یطاسو یطس : لحر لاق نک نامو "یاع و یی هلرف زح كنا نود طات وا

 ERT لا|ضبا طلا نیب یا طا سرف لاق روندە نالوا 11 یراروکو و یراتلا یراق وو هدنزو ۱

 دا اذا رفالا طسا لاق رد هنسانعم نیش :A e ندا روهظ ادا هسک نازاقوص هل سک كن هزم | |

 لا ردهنسانعم قم وا حارخا هرهاظ ن کا | نخ هنسنر و رد را ریو فلۇم هکر د حراش «ةطشلا ىلا

 | لعفت (طبتتلا) رتا اذا هيلا طبنا لاق ردهنتسانعم كما رثأتو ًافخ دعب رهظ اذا نر ىلع "یشلا طبنا

 ما لابس وا طاب الاب هبشتاذا چ را لاق رد هنسانعم لولنتسن هرلنالوف ىلع كعزکب هنموق طب هدننزوآ

 هح رسا اذا مالكلا طبثت لاق ردلهعتسم هن شام كلبا جارضسا لا رکف لاعا یموهفمو ایم كمالك رو 0 3

 ناژ اقو وق دوب ( طابنتسالا اههامااذا ةيكرلا رفاخا طب لاق ردهنسانعم ثلعرب 1 ه وص هسک نازاق و وق و | ۱

E 8ردهنسانعم كلنا راهظا ی هنسن نالوا خو اههاما اذا ةيكر لا طبنتسا لاق ااف كىش را هب وص  

 هرفخس ماکحاو یتاعم هل داهتجا و مف هبقف و دهنع و ءایوب دور رهظا ادا للا ا ىلع "یشلا طنثتسا لاق

 رب ز طی هداهتحا و همهغب م نطابلا هعفلا ج رسا اذا هیقفلا طءنتسا لاق ویلممتس هنسانعم كليا حارسا

 (طیبنلاءاثع و) ردیدآ كعاط هدهکم قیرط رط هدننز و هاریج (هاطیبنلا)ردندیاصا هکرد طب رش نا هدننزو|

 دوخابنوجما قفلیصب بولهزودی هنسنرب هام ین کت هثلثم یا و یصل كنو (طنلا) ردعصومر هدنن ز و ریز

 اهیلعهدبهز | اذا یال ا بابلانم اش ضرالا لع هطش لاق دوام قمردشعص و هلا لا نوجا ثمر

 ردهنسانعم نوکب تاکید دو طن و روند ها نایلشاب ۳۳ ۳ تورا یغاربط زونه طش و "شیط) قم

 قمتیچ بوراب یربراتنمو هلقا اذا اط هطشن لاقت ردهنسانعم قمردشل رغآ و نکسادا اط وشنو اطش *یشلا طش لاق

 ۳ ردهنسانعم كلغا نیکست هدننزو 7 سو ضرالا ن م تجرخ | اذا دارا تط لاق رد ةا 1 ٤

 یراقوب بوناقیط 2 هداك وک داش و ا ارفز رفزاذا ?a لجرلا طحت لاقي ردهنساتسما ۱
 ردهنسانعم كلنا رازآو رجز یلئاس طح و رول واندعو دصع طارفا روند هکلیا ددر هن وا یرب هلفماهتیچ | ۱

 هلفل وا بات ىب ندةلنوغرو و ندنتلقث تآ طیح و طحو ةلأسملا دنع هرجز اذا اطح لئاسلا طك لاق ق
 | تاص اذا اطیحت و اطحت سرفلا طحت لاق ردا روهظ ندنفلرا یزاف و. لرد ردنا ی[
 نالوا ررسکو ا هلتدش (طحانلا) روند هت رانا سفت ت هدقلارا نکراب ریچ یز رابجم ریچو ءایعالاو لقثلا نم 1

 روند ه هکر یکتمو نیب دوخ هدمزو داش (طاصلا) ادددش لعسپ یا طحان لجر لا روند | 3
 ژرولد هننددرت مدتی هک« تویمتتچ هرشط كناکب دزو بارض ( طاحلا  ریکتم یا طاش لجر نا

 هدنزو هرم (تطعلا) رهظإ ناربغ نم ردصلا ىف ءاكبلا ددر وهو طاحلا هذخا لاق رونل وا ریبعت هم رته۵ | ۱

 | ه هطحتلعهدننز و هم رکم (فطلا )و (تطولا) رول وا ضراع هنر اسکو ک كن ءود و كن هکر دیدآ ض ممر 1
 هقبح یتاهک ان هرزوا هسکرب ۳ RIE ناز هم یاخ و یصف كنو سلاو روند هراهودو هالا شاشا ۱

 | لاق ردهنسانعم كمروکموسو هيلع أر ط اذا لوالا بابلا نم اطخت مهیا طع لاق ردهنسانعم كل

 طلا لاق ردهنسانعم كمروکموس دوب هدننزو لاعتفا (طاضتالا) فنا نم یا هامر اذا طلاضلا طف ۱
 مش ن هکر هدننزو طب (دنیخاا  ههبشا اذا هطحا لاق رد هنسانعم كم هن هنسنرب و هامر اذا طاخحما | : ۱

 ردهنسانعم كما | خاین ورکو دیس و هب عع” اذا اط 4 طحن لا ردهنسانعم كلنا یاوسر هسا هلا لصفو زا

 یرداام لاق ردز راح هد هلق كنو ودهن سانعم ساب هلرض و (طخحلا) رک و خذ اذا "لع طع لاق ۱ ۱

 كنهقرا جوار و ا یوارب هکروند هکیلیا قآ نانلوا ریبعت كيليا زاد رمو سانلا یا یا وه طلا یا |

 | قفص هدقدرارص هکروند ه وص یراص نالوا هدنغات قجوچ هدجرو رارد جد عا رراو هنا ۱
 طح مه لاق روند هرازاپ هين ناین وا قارزم هلتهج تز دال و تعا هلنیتعص طلا )) رارد رفص و 1

 طسب (طستلا) ردشلیا مهوت هلکلیا |. دین هدننزو مک یاو یرهزا ةلاطب و ةعاجش حامراب نوبعاللا یا

 کرونده هک لوش هد زو قنع (طسنلا) ید رک ذ گام ترا یکل وا ؤا زا 009 | ۰

 ردا جارا یی رای روای بوقوص ینیرالا هنب راجر هدکدلیا بسک ت رمبع یرامروغوط كراهقا و كرتآ |[



 گن وللا لصف یس

 | ةرققلا وا قاحمسلا باجشلا نم ءالا ورصقلا و لاب ىهو «ةصض وما ةيد فصن ىطلمل ایف * ثيدلا فو ح راشلا لاق
 س ۵۱۸ 8-

 ۱ هدسحق رعشال یا طلمالحر لاق روند دمدآ سلف یتد هدنن ز و ط ما (طلمالا) درهظح و سرا منی ةقيقرلا

 ]] قلوا طلما هسکرب هلیعف كی (ةطلملا) و هلنیتصف (طالا) رک ذیساک ىك طیلم رونل وا قالطا هقوا زسکلیو
 ادو هقن هلن رک تنهزمه 6طالمالا) طلما ناك اذا با رلا بابل نم ةطلم و اطلم لج رلا طلم لاق رد هنسانعم
 ۱ ۱ هلدفلی وت هدننزو نسحم (طلما) هيلع رعش الو تقلا اذا اهنینج ةقانلا تطلما لا ردهنسانعم كمروشود دلو

 ۱ نالوا یداع كمروشود دل و هلرفلیوت هدنزو تارح (طالما» رد طیلاع ج روند هب هقان نروش ود دل و

 مس لاق روند هقوا نابل وا یکلیو روند هنسیرواب هود شغوط كدفلبوت هدننزوریما طبل ) روند هب هقان
 طلما ناک اذا مهسلا طلع لا ردهنسانعم قل وا زسکلپ قوا هدنن زو لعفت (طلقلا ) هل شب رالیا طیلمو ظلما

 یهنتسفر هدننزو لاعتفا( طالتمالا) سلم اذا *یفلا طلع لاقت رد هن انعم قلوا قحریصو زود هنسنر و
 [ هلبفیفص كناب و ینوکس كناط و یصف كمالو كيم « هیطلمل هسلتخا اذا هطلتما لاق رد هنسانعم قعاق نیلروغ وا
 | هدنراباتک ایفا رغج هکر د جزم *ردنط ید دشتكناب هدنو رددربلا د دشو هکاوفلا رشک کر دهدلب رب هدنساب ض تا رف رهن

 3 «ةطلاما ) ردکلت هلتعرس دارم هکر ونید هک ه وکرب هدننزو یزج (یطللا) ردیسان ینا وكلم مان سویطلم

 ح | ردلمعتسم هنسانعم تا هرعاشم هلیهج وكل وس عارمصمرب عاشر رکیدو عارمصم رب عاش رب یک طیلمت هدنن و هلعافم
 | هبحاص ( هطلاملرخ الا دتا و تب فصن لاقاذا ان الف طلام لاق ر وند ځد هزاجا هکو راویص یل وا عارمصم هک ًایوک

 (ط ولفنما رار د سیطلام هنسیلاها ردقج هل وا هطآ یرلکددیسهطا هطلام هدزکد قآ الاح ردیفسا هدلبر هدننزو

 نالف ام لاق ردهتسانعم كلعا دادن ور وج هدننز و طبخ (طبلال ردهدلب رب هدرصم دیعص هلیصتف كنافو كيم
 3 ]وا مع رالاو دیعب اق ناطیمو طیهو هرجز اذا هطام لاقن رد هتسانعم كل رازآو رؤ و رام ادا ایم طبع
 ۱10 2 رده سام لا قاری او مغز الا امو دج یصت ان اطیمو اطبم ىع نالف.طاملوقت زد هنسانعم
 1 دحام یتح التما لاق رد هنسانعم د نهو هدا زو "یشیا طیم هدنعام لاق ردهنسانعم هنسذ طیم و هدعبا و هاڪ اذا

 | ویا هطیم هذخا لاقب ردهنسانعم تّوقو روزو دش یا طیموذ ما لاق ردهنسانعم تدش و ادب نم یا اطیم

 ۱ اذا ییع طاما لاق رد هش رلانعم كما فرطر و دیعب و قل وا فرط ر و دیعب یدو هل رسک كنهزمه (فطامالا)

 ۱ یرلنس هلکعش ود لالتخا و شروش هنفلارا تعاجرب هدننز و لعافت (طیاقلا و هدعبا و هاحاذا هطاما و دعب و یصت

 | ا ودعابت اذا اوطپامت لاق ردهنمانعم قعشقارنا و مهنیبام دسف اذا موقلا طیامت لاق ردهنسانعم قلوا هابتو دساف
 ۱ یا ام لحر لاقت رونل وا ریبعت ین 3 روند ه هسک لاطب و تاعلو راکب هدننز و داش (طابلا

  رابدا كعر و هسک او ردهنسانعم هججوت و لیمو ردهنسانعم رجزو عفذ هدننزو باتک (طایملا) لاطب باعل

 ] نکروتلیا ه وص طایه هکهتن روند هکمروس كم هلیسهدای ز نکرروتک وریک ندوص یراوطو ردهنسانعم
 | دندشقوسو رابدا و لابقاو دعب و وندیا * طایمو طایه یف اوعق و * لثلا هنمو روند هکمروس كب هلیسهدایز
 ۱ نآربسم (ناطیم# رده رو رب هد رګ لحاس هدشزو طخ (طیم) لالتخا و ا ف یعب نف رطلا یا

 ] لاعت هنوعب زج ردیدآ هب رق ر هدرصم هدننزو بولتسا (طوبما) ردیدآ كغاطرب ندنرلغاط هندم هدنزو

 3 ےک لا رک ذیس اک ردهننسانعم طح هلی وکس كنهزبهو یصف كنون (طأنلا)) چ نونلا لضف =

 ۱ قمبج بواتیف وص ندرب هدشنزو دوعف (طوسلاوو هدننز و طبح (طسلا) رک دیس اک ر ددا عو هدننز و

 | وص ندییوق هسک نازاق يوق طب و عن اذا یناثلا و لّوالا بابلا نم اطوبن و اطب ءاملا طبل لاقي رد هنسسانعم

 | نالوا یندعم مارب رج هدنسهیحان هندم طبنو اهئام جرضکسا اذا اطبن بلا طب لاقت رد هنسانعم كلا جارعسا

 | هسک نازاق یوق طبنو ردشاط هایس عونرب راراپ كلوچ ماربلا رج ردیعما یداو رب هدنبرق لح مان ءاروح
  سیقلا دبع هدنارت نی رع هدنن زو ءارعع (ءاطشلا) اههامآ اذا ةيكرلا ط لاق ردهنسانعم كعشربا ه وص
 | ءاطبت و ردندا راب كچوک ر صوصح هرع وش هدا مان فی رش نددحص ضراو رددآ هن رق رب هدندرو

 [ یسهلبقر و نم بلک هدننزو زا (طبنا ) لک اشلا ءاضی یا ءاطبن ةاش لاق زوتید هنوبق ضایب یراروکوب
 ۱ (طسنلا) رددآ عضوم رب هلباه (هطبا) ردیدآ ه رق ر هدنساضق نادسمهو رددآ عضوم رب هدندالب

 لادا ند وق نالیزاق طو طبنا سرف هنمو روند هغل وا ضاین یرززوک و و یرلتلآ یغنلوق كنآ هلنیتف

 [] رهظبام لوا یا اهتطبنو بلا طب دجو لاق هدننزو هفرغ روند ځد هطبناک او روند ه وص ندبا روهظ
 | ت : 1 2 : 3 ۶

 طب و هلع ردقو هروغ یا هطب رد ال نالف لاش رونلوا قالطا هنهنکو روغ كمدآ رب و اهام نم

 و )ناسدن( 



 ی ۵۱۷ 2

 طاغتماو "دتما اذا *یشلا طغتما لا ردهنسانعمقماز وا بونوس هنسنرب ردلاعتفا لصالاف هک سیکلت ۱

 راهنلا طفتما لاق ایت هنسانعم قمازوا تقاوو هلس اذا فیسلا طغتما لاق رددنسانعم قمریص ےل
 الا نکو هد هدنن زو لعفت (ظغقل) ۍدنل وا رک ذ هکر دیفدا رمو هدنز و طعم طعما تا یا تا اذا
 كمتر کس هدنفلبموعس و تیاهن تاو ریسلا یف یتعی ادیدش هبدیدماذا ریعبلا طعم لاقت رد هنسانعم قاز وا بورکك |
 ردل وبقم هکر دت رابع ندکم ر کس هلرهنش ود هزر ۳۹ كدد کرد هنتسانعم كمتر Xa ار هیلع رک لوق یلع |

 (ندهنمانعم قلوا لاله بوغو زوتیب هسکرب وه رج ف هم اوق "دم وا ادب نم دم ال ی حح یرحاداسرفلا طعم لاقب |

 الاقي ردهنسانعم قمربف یتنوب كهك رب هدننز و طقن (طلا) رابغلا هلتق اذا مدهلا تح نالف طغمت اتش

 | ین ویلا یلع ققلغاب نیکو ظرف بو ردنج وک, ی هسکرب و اھ زی ہک اذا یناثلاو لزوالا:تابلایم اقم ت 0

 قاچ هرب بوق یمدآر و ائبغ ه داف هظاغ اذا ابالف طقم لاش رد هنستسانغعم قمردلوط هلا هنیکو  مثخا

 | قت وط هل رللا سرلا هرب ین هرکی رلکدتا ریبعت بوط لافطا و هعرصاذا نزقلاب و نرقلا طقم لاش رد هنسانعم |

 لنلتفج شوق و اهذخا مم ضرالا اهب برضاذا ةركلا طقم لاق رونل وا ریبعت قمان وا بوط هکر دەنا

 نام الاب هطقم لاق رد هنسانعم ثمر و دنآ هلا راتیع همدارب و اهطق نعم یینالا زن اطلا طقم لاق رد هن سانعم |

 | هطقم ET رد اشم ت طعم و اهب هب رض ذا اصعلاب هطقم لاش ردهنسانعم قمر وا هتک و اهب هفلح اذا ۸

 كب :وریفصلا لیبل هب رضا ذا هطقم لات ترنم ریو , هلا بیا كچ وکی کی چاقو هدشاذ|

 ۳۳ هدشاذا دطعم لاق ردا قلا یهنسلرپ لا طاقم و ادد هلتفاذا لبا طعم لا ردهنسانعم

 مس لب ئا طاقم ۹ لاقیرونیدهننال وا شلکوب كب بول وا كجوک لوق یلع ها هدنن زو باتک (طافلا)

 ق وراطلا نهکتلا یزاا یا طقام لجر لا راجآ لاف هلا راشاط هدرخ هکر وند ه یلعاف (طقاملا) لتفلا ددشلا 1

 | هبترملاب رانو و یدنلوا رک ذ هدنسهدام طقل هکدتن رار د طقالنطقامن طةاس روند هنس هلوکكنهلوکو یصخاب |

 | لاقب روند 4 ءودنوغ روطشلاق بولیکید ويم هنا تک زج ن دلا زه و فعض لاک زار ول وا ھا نو" و ۶

 طقاسلا هل لوقت روند هرب قجهراط تیاسغب هدهاکنجو ال" رهام و لازهلا و ءابعالانم ماقدق راصاذا طقام 6

 ۱ هربلجو هبا ثكجهد تآ و هدنزو بتک رولک طقم یعچ روند هنا كنهغوق و برا ق عضا ومل ا قبضا فیآ
 0 نماطوقمرپعبل ظقم لا ردهنسانعم قلوا ناوتان بویلَ وا هلس هدانزه ود هدننزو دوعق (طوقملا) روند |

 لاق هلوا شغوط قلبا ید دوخان قلبآ ىلا هکروند هدل و لوشهدننزو فتک (طعلا)ل اددش لزهاذا لوالا 1

 یعج روند هغازود ندا یرلکدتا دیص شوق هلیعض كيم (طقلال ةعبسوا زهنشا هتسلدل و اذا طقم دلو |
 "جارطتسا هدننزو لانعتفا (طاقتمالا ) هعرصاذا هطقم لا ردهنسانعم قلاچ هرب ( طبققلا) رولک طاق |
 | ۍدنلوا رکذ هکردیفدارمو هدننزو هطوعف هلی كی ( ةطوعقلا) هجرضتسا اذا هظقتما لاقب ردهنسانعم [
 | هدکدل رپ ون وچ ا هظفاح دوحاب تناما هنسنر هنسیدنکه کروند ه هسک را رط و ثیبخ لوش هل رسک كی طال ا) |

 یشهبلاعفرب ال ثیبخ یا طاملجر لا هلوا رونللالح بوب راچ بولاچ ینا هدتبلا هدقدنلوا نیبعت یر دوخای |

 |( طولملا) بسنلا طلتخح یا طلملجر لاق ر ولکط ولمو طالما یعجج رون د هب هسک قش راق ېسنو هلحا و ةر /
 لوالا و سمانا بابلانم اطولم طلمو مالغلا طلم لاق رد هنسانعءقل وا ولبسن قشراق هسکر .دننزو دوعق |

 | هالط اذا لوألا تابلانم اطلم طئاا طلم لا ردهنسانعم قماوص راود هدننزو طلخ (طلملا) اطلم ناک اذا ۱

 | هتدلو اذا هما هتطلملاق رد هنسانعم قمر وغوطدلو مامنانیئدمو هقلحاذا رعشلا طلم لاقت رد نشان تا6 ۱
 | ماشو هالط اذا طئاخا طلم لاش ردهنسانعم قماوص راود یدو هدشنزو لیعفت (طیلقلا ) مامترفل

 | رک یساک زدروهشم ها هطلاع دهان كل کت اش رخ قعارضم رکید بوی
 دنغلارایروفیکباو یشاط یکیا كنان

 هناب و طّناحا ه طلع و ءانبلا یقاس نیب لج نیطلا وه و طالنا و نیلاب طئالتا ی دی لاش : روند هروماچ نانلوا عضو[ 1
 دن رللوق كنهود ( طالماشا ل روند ناطالم هننناع یکیا روند" هنئاحرب كرواو هتنسانعم بنج ر

 رونل وا قالطا هنآیکی(طالم)هبفک وا هبدضمب یاریعبلا طالم ینبابذخ لوقت رونلواقالطا هن رازوما لوق ىلع ق ۲

 یرمنک كم (ءاطلملا) یدنل وا هبنکت ندنغیداوص یقافآ هلی وترب یآ هکایوک لالهلا یا طالم نیا علط لاش
 كنکیک شاپ هکرد هن انعم قاعمس ندنعاونا یی راب شاب هلباه (ناطللا» و هللا یرصق البلق و یدم كفلاو
 روند هراز هج هقفو نالوا هدننب یکیک هلبتا كشاب لوق ىلع روند هی رای غلاب هب یرد هقفوب یکرازنالوا هدنرزوا |

۱ 
3 

| ۱ 6 
1 



 هه 6۱٩ زی

 ۱ شدم یاطو ین كيم ( طلا رولوا یک فرحر اهني توبل وا داض جک و نیش میخ هکراردا م کت

Eكىكچىيەغوقندوبوقو هدماذال والا تابلانم اطم هم لاق رد هنسانعم ڭەردنۆوس  

 .هبجاح طم لاق ردلمعتسم هنشانعم كمرکیرازوب و یراشاق ندنوخن و رکو ه ذج ادا ولدلا طم لاقب ردهنمانعم

 [ زوس لو هدل وس یراقهرب هبطاخح و رول وا هباننک د هدخت رعص و هبناخ ی i هدماقموت a ربکت اذا هدخ و

 ةدننزو هنیفس (ةطيطملا )اهم تطاخ هناك عب اهم ابطاخحم اهم اذا اهمباصا طم لاقت ردلمعتسم دت انعم كلغ وس
 دضو هدننزو باح (طاطمل ا ردعض ومر هدننزو هنیهج (هطیطم) روند ه وص ظیلغ نالق هدندب د ض وح

 ءارج (ءاطیطما )) ضماطا رثانا لبالانل یا اطاطم تب رش لوقت روئد هندوم هود قش او و وق كب ی ک

 سصقو نیدیلا دمو رضا یا ءاطیطلا یثع لا ردهنسانعم كم رو قرهدازوا ییرللا و قرهنلاص هدننزو
 ا لآ رد لانج كك وب هدنن زو لیعفت (طبطقل ال رددنسانعم ءاطیطم لصف كيم (ماطیطلا) ردتفل ةد للا
 هکر دهن انعم كلسا مالک بولت و دم اذا لج رلا طط لاقب ردهنسانعم كمارکهدنز و لعفت (ططقلا) هغشاذا
 | یوزاببناک دننزو هلزاز (نطمطلا هيف نّول اذا مالکلا ططم لا ردنزابع ندکلتوسولرد ولرد یزوس

 ] بویمزاب مامت هرژ وا قح یربفرح هکر دهنسانعم كامروتک هلعف هللا یناوت و یصقتاو ثالتسس یعالک ملکتمو
 لزز (طمطلا ) همالکو ا هطخ یف یتاوت ادا ملکتلاوا بتاکلا طمطم لاق ردتزابع ندکماتوس مامت یمالکو

 بارغ (طاطلالو هدننزو باتک (طاطلال نخ ادا ءالا طمطم لا رد هنسانعم كلتا بسک تظلغ وص هدننزو

 یدازوا نوز وا هکر وند هنا قاب نالوا هدنرلناب قرب وق كنهودو كتآ هدننزو طبالع (طلاطلا و و هدننزو

 قاز وا بوکج نهتسنر هلبوکس كننع و یصف كو ا7 دتم یا طفاطفو طاطمو طاطمالص لاق هلوا
 هلس اذا تفیسلا طعم لا ردهنسانعم قمریص ت و هدم اذا ثلاشلا تابلا نم اطعم هطعم لاقب رد هن ن

 رد هنسانعم كلتا عاجو قضا اذا سوقلا ی طعم لا ردهنسانعم قمردل وط تک یک کرک( ناب شلروفو

 ۱ | ردهنسانعم قلو لیف و تمر اذا اهدل و تطعم لا ردهنسانعم قمروعوط ندر و اهعما اذا ة را طعم لاق

 | هروع ی هطرض هرجا شار ةراب ص یقبجن اذا ةأر ابب طعم لاقت ردهنسانعم قلهطمض و هفت اذا رعشلا طعم لاق

 ۱۳۰ لا زددتمانعم ثمر کیس بود و |:ننقح كنهنکر و ارم هلوص وم یزلنایژکا هلبزامکچ یرغ وط
 قمازوا بونوس هنسنرب و هلس اذا فیسلا طعتما لاقب رددنسانعم قمريص علق دوب < طاعتمال) لطم اذا هقح
  رعشلا طعتما لا ردهنسانعم كلک ود یرای وتو یرالیق كندو دتما یا عفت را اذا رانلا طعتما لاق هم

 ۱ كن هبقع هدننز ورز (طبعفوبا) هلپسانم كلک وذ یرابوت ردیسهدنک ءلدروق هدانزو ةفرغ 6 هطعموب[) طقاستاذا

 هدنو دوخاب ردیدآ عضومز و ردیعما لجزرپ هدننزو ریبز (طیعم) ردیسهبنک كن هيما ن ورع ییا نب نابا یردب

 زا كب ین وت لوقیلع قلوا ثیبخكی دروف هلنیتصف (طعلا) ردیعا یرد كتعاجر ندشب رفو ردهدننزو ریما
 ثبخ اذاعبارلا بابلا نم اطعم بئذلا طعم لاقب رده انك ندمدع تلف ردقل وا قالواق دارم ردهنسانعم قلوا

 ۱ رده انک ندمدع تلق هدارو روند هدروق قال واقعد هجزآ ییوتهدننز و فتک(ظعلا )و (طعمالا) هرعش لقوا

 زاط نابل وا یرثا ثابن الصا و هدسج یلعرعشال یا طعما لج ر لاقت رونل وا قالطا همدآ زسلیق یسهدوک طعما و
 یا ءاطعم ضرا لاق ردءاطعم یتنم هیف تابنال یا طعم لامر و طعما لمر لاق رولک طعم یعجب روند هلاتموق
 هدننزو لعفت (طعقلا) هتءوس یا هناطعم ىلا رظنت ال لاقت رونل وا قالطا هنن ر تروع ءاطعهو اتمف تابن ال

 ۱ یرللبق كنهدوک یدنل وا ماغدا و فلق هی ءا ردلاعتفا یلصا هک رک ك ناد دش م و كنهزمش (طاعمالا» و

 | كنءودو هل ضرعب ءاد نم هرعش طقس و طرم ییعع طعماو لجرلا طعم لا ردهتسانعم كك ود هلدیبس ضرر

 ۱ سچ عناازوا بولیکچ یکم مب ولیکو د یوتكیاو تریاطتااهرابوا طعم لا رد هنسانعمقم هل واقیرلب وت

 | كنهدوک ی جدوبهدننز و لاعفنا (طاعمالا ) ردعض ومر هل, دف كنوز (دیاعما) لاط و درحااذا لبا طعما لاق

 نوزواكيهدنزو م مع ( سما )ءزعش طقاست اذا لج را طعما لاش ردهنسانفم كلک ود یرایاوت و یراق

 کینه ورک هو هدننز و سلع (طلعلا) ناب لیوط یا طعع لج ر لاق روند همدا

 هر کن كن دم نیغ و ضف كيم ( طفل ةبهاد ثیبخ تاذکو ددش یا طلعم لجر لاقت روند شدا هبهاد و

 | قرغا اذا ثلاثلا بابلا نم اطغم هس وق یمارلا طغم لاق ردهنسانعم قم ردل وط یک یکرک شیرک ای شلروق
 | ردص وصخ هکمردنوس بوک ی هنسنقشمو لوق ىلع رد هنسانعم كمردنوس ب وکچ نوچ ا قمتازوا یهندنر و
 | عمو كنءزمه (طافمالال و (طافتمالا) نارضلاک نیل *یش وه وا هلیطتسپ هدمادا "یشلا طفم لاق یکی سرغب

 ( هددشم )



 . یصب هکرونل وا قالطا هنکک لروک نالوا هد زوما فتکلا طشم و همدو رهظ تاتمالس یا هلحر طم 2

 بوللو رابوتو رالیق ندند ردشماوا ماغداو بلق هی ءات بولوا لاعتفا لصالایف هکه لد دشت كم (طارمالا) و
  هلقنرط ی هکر هدانزو هلعافم (ةط املا تاحت و طقاباذا طزماو رعشلا طر لاق ردهتسانعم كلک ود
 هل وکس كنيس و یحصف كيم (طسملا) هشدخ و هرعش ط رم اذا هطرام لاق ردهنسانعم قلو یني رالبق بویلمرط

 هود زسب وص ه هقا یوص هک دهنساتعم قمراقبج بوریص ین ینم نالوا هدنچ ر بوق وص لا هنحرف كن قاب

 هدقسرفب و لحفل ءام جرخاف اهجر یف هد لخدا اذا لوالا بابلا نم اطسم ةقانلا طسم لاق راردا هدقدشآ

 | هلا لا هرکصندقدتلصا یب وث و هعبصاب هبفام طرخ اذا یعملا طسم لاس ردهنسانعم قمریص هلقمرپ یبهنسن نالوا |

 | رل هد هطرخ 7 هلب اذا بوئلا طسم لاش ردلمتس هنسانعم قمودزص یی وض یکیدلبا فشن بور |
 | لاق ردلمعتسم هنسانعم كليا جارخا بوریص هلقمر یدروغو دوخای یدوس و وق نالوا هرجا مولط و هام |
 | یتسی رد هکر دامعتسم هنسانعم قمروا هلبا یچماق ه هسکرب و هعبصاب رثاخ نیل نم هیفام جرخا اذا ءاقسلا طسم |
 | بوریص یتسب رجا كنا هکرونل وا قالطا هبوص قاروش (دسالا) طایسلاب هنض اذا انالف طسم لا رریص |

 ۱ ردهدندروب هیهطون هکر دیم لزغج وص قاروشرب ص وصخ طسام و نوطبلا طسع حلم یا طسام ءام لاقبرراقیچ ۱
 | ریما (طیسلا) ردنا لاهسا بوریص هسا راو هن یتسیرجا هدفدالتوا یم هود هکردندآ تابن نیص عونر و
 نون هککرا نالوا زلیا هبک ییشید و روند هروماج و ردک یا طیسم ءام لاق روند هب وص قنالو هدننزو ۱

 "یا ةطیسم ةءام لاش روند هب وص قنالوب یخدوب هدننزو هنیفس (ةطیسل ) قبال ناک اذا طبسم لغ لاق |
 رب لاق هلوا ردنا دساف هلفقآ ییوصكنببوقرب ریغتم ییوص اک | هکروند هی وق ولتط یب وص لوشو ةردک |
 [ هکروند ه وص ندا نایرج هدننبب یوق هلضوح و ءالا ةريغتلاٌیبلا ءام یا ةنج الا ءام املا ليسي ةبذع یا ةطبسم |

 لا اب دیدشت و رغصم روند هطیسم هنالوا زآ ندنآ هکهتن روند هبهرد ناقا هجزآ یی وص و هلوا رول وا نفعتم

 هدننزو قنع 6 طشلا ) و هدنزو فتك ( طشلا ) و هلینوکتس كندجعم نشو ینالث تاکرح كيم ( طلا ۲
 ا طاشمو طاشما یعج رار د هناش هدیسراف روند هغارط هدننزو ربنم (طشما) و هدنزو "لتع (طشلا) و"

 | توا هدرخر و رونلوا قالطا هتلآ یرلکدتا ریبعت قارط راه الج هلی كی طشمو هل رسک كی رواک [
 | سنا لا رونل وا ریبعت قلقارط هکر وند هراکیک هتفوب نالوا هدنزوب كعغايا و رار د ځد بئذلا طشم هکر دا

 ندحاغا هزرطر و رول وا هدننیه قارط هکر دیدآ اغرب صوصخح 4 هود و رود هاش ید هدیس راف ردکیک | ۱

 ربع لا روند وب شاپ اغمت یکیدد طشم (طوشما إل راردا یعابق بوک هکروند هب هتک شمران |

 (طشلا) لوط و ةف د هيف یا طوش# لجر لاقت رونلوا قالطا ه هسک نوزوا هکیاو طشلاب موسوم یا طوشم

 قمارط لافص و جاص و هطلخ اذا لوالا بابلا نم اطشم ىلا طشم لاق ردهنسانعم قمردشراف هلك كيف |
 رونل وا قالطا طشلا ماد ه هک صبصتمو نهادمو قاتلب هلتبسانمو هلح ر اذا رعشلا طشم لاق رد هنسانعم |

 هکروند هن رالیق لاتص و جاص نالیکو د هلقمارط هدننزو همام (ةطاشلا ) قلقم یا طشلا ماد لجر لاق |

 ردهنتسانعم قعارط هدنز و لاعتفا ((طاشتمالا هنم طعسام یه و هتطاشم اتطعس لاش رونا وا ریبعت یتنارط |

 هلوا رارط یني راچاص كناوسن هلغمارط لزوک ی چاص هکروند هنوتاخ لوش (هطشاملا ) طشتماف هطشم لا ]
 هباتک (تطاشلا) رونل وا ریبعت یح زاب زو هکر دندن و یریبخت هطشام هن داق هج وق ندا نییزت ینسەرهچ نیاک || 1

 قلاب ییلکش قارط ندغاب هلسبس ثلزوع" یرلناب یکیا نهود هلنیتص* (ط21۱) روند هدنفرح قل هطشام هدننزو ۱

 تک لاو شل نم طاشمالاک اهدناع ىلع راص اذا عبارلا بابلا نم اطشم ةقانلا تطشم لاق ردهنسانعم ق

 اهف لخدوا لع نم تنشخ اذا هدد تطشم لاق ردهنسانعم قفاب یسهلوقم نکی هلا دوخاب كفلتثوشخ نال
 ردهنسانعم قلوا قارطقارط ندغاب یراناب یکیا ندکلزوعم كنهود جدو هدنز و لیعفت (طیشق) هوک و وش | ۱

 هکر دیفدا رهو هدننز و طسم (طصلا) رددآ عضومرب هدننز و ملا (طشیمالا) تطشم ىم ةقانلا تطشم لاق | ۱

 تب هلن وكس كنهصلاخ ريغ هجم داضو یعض كيم (طضلا طسم یتعع جرلا فام طصم لاق یدنلوا رک د

  تغلو :رد راج ید هدن و راتخل یاس و هن الث تاکرح نالوا یراح هدنظفل طشم و روند هعارط هکر دهنساتعم 1



e ۵۱6 رقمس 

 یرارباس هکر د حراش + راردا ریبعت یکحنروا ناطیش هکروئلوا قالطا ید سما قیرو سما باعل اک او
  ۳ ۱ ۱ علم یداا مزال قلوا هلق كعم هدنروص یتیدل وا ندنسهدام b2 سپ رایدلیا سر هدنسهدام طبخ قو

 |هاکندنلاک كفعض دوخاب ندکلرپپو و قنقسا اذا لج را ط لا ردهنسانعم كمروکموس یحدوب هدننزو لعفت
 | لججرلا طخ لاق ردهنسانعم كم روت هنابرطضم لر هیلکما بونهربد رغآ غآ یک ررونوک وب غآ هاکو بولبقب

 نالوا هدنن ورب كنبزوق شغوط زونه هدننز و لیعفت (طیخمتلا) یرخا لماحب و ة رم طقسب هیشم یف برطضا اذا
 عرک هدننزو فتک طار هیلعام هفنا نم ج اذا ةلْصسلا رع لاق ردهنسانعم كليس یهنسن هه زر غلب ۱

 كەز (طاحم الا و مع رک دیسیا طع لجر لاق رولک طاحا یعج روند همدآ ناشیذو دیس نالوا درعاوج و |
 هل رسک كوجو یصق كيم ( هطبج مآل هذفنا اذا مهسلا طخحا لا ردهنسانعم كمروگ ه هناشن قوا هل رسسک
 ج د ندکتفتنانل وا ریبعت رخ و ندکون یک ابعکروند هب هط وف هن وکر هلی رسک كی( ط رمل ال ردن دآ هدلب رب هدن رغم

 (طرلا) زخوا فوص نمءاسک وهو طرم اهیلعو اهتآر لوقترولکط ورم جج رارون روب رلنوتاخ رونل وا € ۱
 ۳۲ ال ت رمو هعتن اذا لو الا بابلا نم اط زم رعشلا طرع لاقي رد هنسانعه ىل وت لیق هدننزو طرف |

 ۱ لاق ردهنسانعم قمرقج هللاهسا و هعج اذا هط رم لا رد هنسانعم كمردکیرب و عرسما اذا لجرا طه لا

 |5 م هتدل و یتعب ه تمر اذا اهدلوب تطرم لاق ردهنسانعم قم غوط قجوچ یتدهمالو 4 یعر اذا هحلسب طر

 | حرطتال لوقت رونل وا ریبعت یتنارط هکرون د هرللبق نالیکو د نکیا رارط یلافص و یجاص هدننزو همام (فطارلا)

 7 ۱ یرازوک و كن راشاق و كنسهدوک هکروند هب یک. لوش هدننز و طاما ((طمعالا ) ع رستلا یف طقسام یا هطارلا |

 دنع رولکط رو هلیع كم رولک طرم یعجج هلوا فیفخ یک شفلو و زآ یرالبق كنراکپرک هلغل وا شعا
 طم ابئذ لاق روند هدروف شغل و ییوتواشع هنیعو هبجاح و هدسج رعش فیفا یا طرما لجر لاق هدننز و

 ۱ هلع شیرال یا طرح ےھس لاق رول وا قالطا هق وا دیک و تاسف "صل روش هی واو ایا

 | ما (طبرلالطرعا ناک اذا عبا لا بابلا نم اط مم لج را ط مم لاق رد هنسانعم قمل وا طرما هکر هیت ( طر ملال
 ۱ قنعهرز وایربغ كحراش % رون د هق وا زسکلیهدران و هدننز وقنع (طرلا) وهدننزوباتک طارلا) وهدنزو |

 ۱ هن روند هنغلارا كنادرق ما هلا هن هدنز و جا كنکلب كت طیرمو رولکطارمو طارما یعجج كرم هدننزو

 | ماو راقراص یرغوط هرب بول وا هدنرز وا هنسن هیبش هنشاب هم هکردرللیق هدنزرط قاچ هدنز وب | كنکلبكتآ

ا اکل یسهصالخ لوند هنغلارا یعنرط هما رالیف لوا نادرف
 ۱ ۱ هدند طل ره و روند هنر زسبوت كعلاقو هدنزوب ر

 یدح كن هلمرح نب مثاهو ردعض ومر هدننزو ریز (طیر) روند نا رم یاب هشت هکروند هرهط یکیا

 | ردوسم رکس هلتعرمس هروک هتناب كحراش * روند هنسترکس ه وکر ب كنممق تآ هدننز و یزج (ییطرلاا) ردیعما
 | هلا كوك لوف ىلع روند هنیأم كفسات ها سکو ک لوق ىلع هلا كبوک هدننزواریبغ هلبعض كم (ءامبرلا)
 | ردعقا و هدراز نالوا هدنلخاد كنطب هکر ديما رمط یکیا دوخاب روند هیرد هقفود یک ر از نالوا هدننب ساق

 | ثیدح هنمو ح راشلا لاق ردنج هل وا یتّوق عمنم كنجارخا هلتدش كزاوآ هکر دا داقعا هرانآ هسک نارغاچ بورقیح |
 ىلا ردصلا وا ةرتسلا نیبام یهو هک لواطب رم قشنت نا تیشخاما 9 نادالاب هتوص عفر دقو ةروذح ییالرع

 | زسیوت هکر دن رغصم كنظفل هاطرم لصالا ىف ویو حاصلا امهيلع دقعإ ناقرعو امت ةقيقر ةدلجوا ةناعلا
 | ردضوط هن زانای یکیا غا هکر وند هرب نسل یضوط هنفرط نور ندقادود تلا ءاطب مو روند هنوتاخ

 كغادود تلآ هرز وا ثلک |هدهکج لاو روند نا واطبمم هنف رطیکیا رول وا هدنرز وا كنار وا یرلح وا كرلقب

 ناواطیرم هنفرط یکیا روند هرز زسیوت قچآولناج یکیا ندا هطاحا تسمهراب لاقص یراکدید هقفنع هدنآ
 | (یطبرل ال نوچغیدل وا زسیوت هنسانعم طبارون د هغتلوق ءاطبرعو هل سک كم روند د ناواطرم هکو و رونید
 | كلک ود یرلقروق كنحاغا امرخ هلیرمسک كنهزمه (طاررعالا و هنسانعم ةاهل روند هلد كچ وک هلا سصق و رغصت |

 | لاق ردهنسانعم كلنا م"دقنو قبسهراراس ب ودنا تع رس هقان و اه زب طقس اذا لا تطرما لاق رد هتسانعم
 | رعشلا طرما لاقب ردهنسمانعم قاچ بواک یتقو كف وب یوتو لبق و تمذقتو تعرسا اذا ةقانلا تطرما

 اهر طقس اذا طرف ةلت لاقت زون د هنجاغا امرخ نالیکو د یغیروق هدننز و نسحم (طرملا) طرعنا هل ناح اذا
 | هدننزو بارح (طارملا) ةمدقتم ةعرمسم یا طر# ةقان لا روند هب هقان ندبا قبس یرارتاس بودا تفرسول

 |6طیرقلال روند هبهقان ندا قبس یراراسس هلتعرسو روند هنحافا امرخ نالوا یتدام كکود ینغوروف

 | طّرم لاق ردهنسانعم كليا توتسک یکیدد طرم نانل وا رکد بودلاصق ینیرلکی ك و هدننزو لیعفت

 (بوثلا)



 سگ ۵۱۳ ریس
 یلصا ازدا واو هر وکه نایب كحراش ٭ جا اذااطال مالایف طال لاقب رد رذهنسانهم انعم كلعا مار او حالا (طاللا) ۱

 هدنن ز و لاعتفا (طاسلالاژ رد هلماعم"هلضف کرد هنسانعماپز دو هدننز و باص( ایل یکلوق ولاقیدبا توت ِ

 ادلو امدا !ذاهطالتسا و هطاتلا لاق ردهنسانعم كلا اهدا وډ ردمدلونابل وا یدل و یدنکهسکرب (طالتسالا) و
 طاتلالاقب ردهنسانعم كل حالصا وریمت بوناویص نوه ؛دنک ص وصخ یضوحرب هسکرب طادتلا و هل سیل و |

 هدننز وهنیفس (فطیوللا) 4 قصلاذا یل طاتلا لاق ردهنسانعم قعشیاب هب هنسنر هنسنر و هسفنل هطالاذا اض وح |

 هلن مک كمال طلا{ ضعب هضعب طاتخا ماعطب یا ةطبوللا انعطإ لوقت روند ههافط شعشراق هرب یرب

 یسنج عجب روئید هن راق وبق هرمشلن كنيغراقو كباي تلذک ةبضقلا مشق یا طلاب هصذ لاق درون ك هنغوبق شما
 تعبطو دلا یا طیالا ة رح ةقان لاق روند هبیرد هل رسک كمال (طیللا) رولک طابلاو طايل ینیص عج و طبل |

 سعّلا طبل و هتينا برعلا لوقت هنم و روند هن رشق كئيش رهو ةيسلا ىا طلا ع رک لاقي رد هنسانعم تیم و |
 قیویص ورونل وا قالطا هج رکو ه یچلآ هدننزوباتک (طابللا)ل راهنلا لوا یف اهتر جن بهذننآ لبقیا سن ۱

 طق (طهللا) 4 دعص) ادا هب هطیل لاق ردهنسانعم قمردشباب هدننز و لیعفت سلاو زونل وا قالطا هنگ

 "تفکلاپهبرضا اذا ثلاثلا تابلا. نم اطهل هطهل لاق ردهنشانعم قمروا هلیسابالا قزل وا قعنآ راقمرب هدننزو أ و
 هلباخناذا بوئلا طهل لاق ها یاد یباوئاتو هتدامزاذا مهسب هطهل لاق ردهنسانعهقتآ قواو ةروشنم 1

 هب مالا تطل لاق رد هنسانعم قمروغوط دلوو هعرصاذا شرالا هن طبل لاقت ردهنسأتعم قلاچ هر یهنسر و |
 ایمل یش هنلو ایذکت هن و قیقح هن نکل تولیدیشبا کروند رخ لو هدننزو هرم تپل 4 دل وا

 اریتسانوتاخ هم مک كن هزم (طاهلالا) هبذکترلو اقح هدقتعت بیا قست لودععسلام ةن ىه و ربطنا نم ةطمل 0 ۱

 ہک لا لصف جی هب هس رض اذا ءام اهجرف ةأزملا تطهلا لا ردهنتسانعم قم زاچ هلا وص هنحرف نوا | 1

 ادب زم یا اطتم و اظثم دن اف التما لا ردهنسانعم د نع و هدایز هدننزو سیک (طقلا) و هدننزو فتک عطا ) 1

 . ققیصبوصاب نوجا تلاع یسهلوقم یقلیصب هدنرزوا رب نا هن هنس ر هلن وک هلم یا ویک كی( طلا |
 هدنن زو مظعم هلا هلم# یاح (دصصما) ضرالایلع هدي هزغاذا یناثلا بابلا نم اطثم هطشم لاه رد هنسانعم

 طع (طح) لوط یف هبختسمیا قللنا طح لجر لاق روندهمدآ نیا یتقاخ وین و ايوب نوزواآ

 طحامماع لاق روند هلس قاروقزا یرومغب و رکن یسساکر دفدارتم هلت انعم یتعی ردهیبش اکا و هدننزو
 اهن رزوا ۍنیزافمر نوجما كل حالصا ب وردک یراز وز كاشب رک اهن زو لیعفت (طیص 2ا ) ثيغلالبلقىآ ۱

 كم ودهدنزو لاعتفا (طاصالا) دیصب بال یلم "رها اذا رولا طح لا رد هنسانغم قم هفص بوردزک ||
 ادکچ قارزمو هلتسا اذا فيسلا طتما لاق :ودهنمانعم قمريص ملق و ادع اذا ریعبلا دعا لاق رد هتساتعم 0 ۱
 یواهدننز و دوفق ناو )و هان رس كن دم یاخ و:ینحصف جم طلا ) هع زنا اذا لا طا لاق رد 8

 قمریص مق و ذفناذالوالاوثلاثلا بابلا نماط وخ واطخح مهلا طح لاقدر د هنسانعم كمك ب ویلشیا هب هنسن نالب روا

| 

 بوکچ یهنسنراو عرسا اذا هت لملبا طح لاق رد هنسانعم كقلیا هلتعربن و لتا فيلا طع لاقب ردهتسانعم | :

 ةقانلا لا خلاق ردهنسانعم كلنا مادقا هدنعشآ هب یشید كاکواو هدمودغ زر اد ذا هظحم لا ردهنسانعم كمردنوس | ۱

 هدنشاب هدق دغوط یسیر وای كنه ود طخ و هام راذا ظا اطح لا ردهنسانعم كمر وکم وسو بارمضلا یف املا ااذا | :

 | رد هنسانعم كمر دیک بو ریص ی یرد یراکد یدایب اس نالوا نرو هارو نیرذ یزد دغ وا ۳ ۱

 ۱ ۳۸+۲ ی وشول قار هدندنع تعاجر هلا هقالعوب و رونل واقالطا ظخام هبهسک نادروغوطا هلتبسانم و ر 2

 لانیتر نیا كرف انطخم نڪ لاقبو ساس الا قو حراشلا لاق  هسانعم مهدنع تحت اد نالف وب اه | ۱

 هلتع سس وهنسانعم دامر روید هلوک و روند هب و هصبق طح و ھه تقیا دن رض.تطخح ان | سا اذهلاه و كيلعانف و

 دل ولا طب لاق رد هتسانعم كمهزکب هنب ردب دلورو اغ یس زا هذا الفخ لجب لا: لاق ردهنمانعم كع روا |
 هلتسا اذا فیسلا طا لاق ردهنسانعم»قمریص مق خد وب هدننزو لامتفا (طاتالا) دبيا هبا |
 ردهنسانعم قعاق ب )کسی نالوا هدنلا كنك رو ژتنتسا اذا لجرلا ط٣ا لاقنا رد هنسساتعم نی نکا

 دما (ةطاخلا]) روپ داوم ناقآ ندنورب هدننزو باح (طاخملا)ا هسلتخاو هعزت اذا هد ینام ما لاتب | 1

 هکر د راکدید هبلکلا ءابطا ءابط الا نب روش د ناتسبس اکا هدیسراف هکرد ذآ رصشرب هدنزو رج لر وءدنزواآ

 هداوه هدنکلیسا كنتقو هلن وا هلی بم < ناطیشل اطاح) ی رج نالوا ریبعت یسهم كب وک | ۲

) 1۵ ( FEK 

 آلا لصف زو



E.۷ ِ ت ت کا و ۱  

 سگ ۵۱۲ زا

 ۱ ۳ یسیدنک باطتخ لب نادل ارد شاتفتلا دعب لصا هلغلوا انسحو یدیشم ردلاق بول و هدن را وح .هد هنس

 تیاور ردف رحم یلوا كنايا نال وا م وس رم هدهساج یدبا یریق كن هک مان ناورم ن مصع هرو زح یدلیا

 هرز وا یاب كحراش + ردم وس ره هدنناب فاق رد ريق دز ندابع هقیقشو ردقل وا هقیفشلا و نالوا تاوص

 13 وزابهدنن ز و بارح ( طاقللا) + انابیشنن ل هذ ن نم ةقيقشلا اونب * یا حست ن زام نم تنکول * ردوب روب نه تب

 ٠ |[ ههسبنج قج هلوب لیقو قلا ىا طاتتلاب هيك لاقب نوهگیدروشوید کرم رانا واز قالطا ملف وفات

 ال سبدنک هدنن ز وزنه 6 طقللا)ل نوهکیه روش د كنيم رانا وا قالطا هکر وا ودفنسانعم شاقنم رونل وا قالطا
 ند رع (طقلم ون ژ ردەلتهجو قالطا هب هشام قجەلآ شنآ روند دیش قج هربدلاق بول آ هنتشف ندرب

 لاقت ردلبتص هنسانعم قمل وا علطم بوبا وا از هنسفرپ نیزسنآ هدننز و لاعتفا (طاقتل الا ردتعاجرب

 لعفت (طقلتلا) ردهنسانعم یا بوردلاق ی هنن E هرب لصالاق بلط ربغ نم هيلع يغ اذا هطقتلا

 ` PRR اذادطقلتلاق ردنس انعمتمروشو د بورد ندارو نداروشی هنسن رب هدننزو

 ا یر لب نکردرکس تنآ و هاطامخ زد | هطقال لاق ردهنسانعم قلوا ه وشرق وشرق هدننز و هلعافم

 ] یتنربد ليف كنهزمه (طاملالاز اعیج اهذخا اذا هاو سرفلا طقال لاق رد هنسانعم قلبوط بوردکیرب

 1 4 هسک نروشودیتنلو ندرب (فطقاللا) شاب وا یا سانلا نم طاقلا ءاج لاقت رونلوا قالطا ه هفلتخ سانجا

 تودیشیار یزوسره نشود ندنغآ تاقطان ییعد » ةطقال ةطقاس لكل × لثلا هنموو ردنوچا تیعسا ءا روند

 نونو قالطا هنفسروق شوق (یصطاةطقل) رونل وادا رباهدنضرعم كمما ناسل ظفح رونلوب هک ندیایاش

 نوا كلبا لاقم لقت هدننز و یه” هزصف ك هدم ؤا ون كمال (یطیقللا ز رونل وا ریبعت د قلشاط

 ۳ تلخ د هنالاق رونا وا قالطا ه ذسک نالزآ رز وش وید رابخلاو ٹکاوخل ندا روم-نداروش
  تارطضا هدنزو طخ (طللا ) ردص وصخ فص ودوخاب نوګا هج وازم یطیلخ هدارو ام " ۳ نم

 ] « هنعط اذا لّوالا بابلانم اطل خراب هطل لاقل رد هنسانعم قمگاسو بارطضا یا طل هل لاق ردهنسانعم
 1 ار وا رئاقلق شلژ ود ند رد ردیتسا كضرارب صوصخ هبهلدبقرب ندنس هفئاطرب ر هدیرفم هدننزو هرم (هطل)

  ه الف لواو رارزود ناقلف ه زکصتدقدتالصا ته هنتسرب هرجا دوس ن یردادتا رلثآ | رز رونل وا تبسل

 ا ۱ كن هکر ب هدننزو لاعتفا (طاقل الا ردیعما كنهشاطرب نديناسفا فّاوط طل ضعبلادنع را ثأت عطاق فیس
 | ناشیذرغب بر ندماظع ءیدنا هلی كمال (طول) هه بهذ یا "وح طقلا لوقت ردهنسانعم كمروتک بول آ یتقح

 1 ردشمل وا فرصنم نوه !دل وا نکاس یطسو نکیاراو هلسیس فیرعآ و هچ مالسلا مهیلعو انیبن ىلع ردیعما

 | گنینبس ندنغيدل وا فیفح تیاغب هلغل وا ن کلا اینو شیوا مرد ها ید ات سم خوک

 | هب تین ات تلقن نکل ردقل وا هل وکو هرزوا سابق ید یرلهلک دعوو دنه هکر د د حراش» ردشل وا مواقم هنرپ

  ردیسمهداز ردارب كيهاربا ترضح ردخرات نی ناراه نا طول تّرضح و د نی یرافص مدع و فرص

 ۳ ةطاول ط ولی نالف طال لاق ردیلع كط ول موق ردهنسانعم كلا فرصت نالغوا هدننز و ات ی

 ح اذا هو ضوطا طال لاقب ردذثنانعم كليا حالا و يطق بونا ویص هلا روماج یضوح و طول موق لع لع |

 ] ط ولت و لجرلا طؤاللاق رد هنسانعمهطاولهدرلن و هدنزو لعفت (ط ولتلا) و هدننز و هلعافم 6 ةط واللاال هنبط

 بوبح هلتبسانمو ردهنسانعم قعشبای ه هنسنرب هنسفرب هدننزو طبخ (طبللا) و هدننز و طوس 6 طوللا)ل طال ینعم

 تبح یا اطبل طلبو اطول طولی یل "ی هلا طال لوقت ردلهعتسم دنسانعم كلنا قلعت هبلق یتبح كندنسن نالوا

 ] طرف هرننا كيمارب ۱ ترمضح هک وکر ایدلیاذخا ندانعموب راند ردي رع یتظفل طول هکر بد د حراش + قسلا و هلا

 ا قوا هندسکر طول و ردشلنا جزم یهیایو هتواو فل مو + رایدد رد هیعست ثعاب یغیدلوا یبا

 i كما قالا هب هکر یدسکرب و هب هاصا اذا نیعوا موس الف طال لاق رد هنسانعم كمر وکد زوک دوخاب |

 ا ادا "یئلا و لاق TEE كمل ريك ییهنسنر و هب هما اذا نال ای الف كال لاق ردن سانعم |

 | رونل وا ۱۳ فوق یزد تا ایا هو زف بتن یاو نەلب ولد |

 [ ههنسن ناقشیاب و یخ شپاب و ردەلضف نالوا هد ةلماعم د هدیه ام ابرو فرصم فیفخ یا طول وه لا |

 | لا ردهنسانعم كلا نیرفن و نعل طبل و قزال ىا طول “ىش لاقت رد ردصلاب فص و ةغلابم رونلوا قلا

 | لا ردندنسانعم قعشاب ردلمگتسع هنسانعم تقابل و هل عانا و وهو نابل ناطبش هنم و هنعل ىا انالف هللا طال

 ٠ ول یا اذک ه طبل لاقب.ردلیعتسم مدل سمک كمال ږونلوا قالطا هکنرو نول طیلو قیلیام یا معنلا هبطیلیام

۱ 



Fmسی ۵۱۱  

 ردهنسانعم تالیا تعرس و هونع ضعف یک جالا بابلانم اطل ریل طبل لام اناس قعصاب غاد

 هن وا یرب ییقح كنهسکر و تعراذا لبالا تطعل لاق ردهنسانعم قمالتوا هود و عرسا اذا لح رلا طعل لاق ر

 قمروا هلا قوا یهسکر و 4 هاقتا اذا هقح نالف طعل لا ردهنسانعم كلا ریخأتو قوع بوراص بورو ات
 قمالیورک ذیساعرول وا درفم ندنظفل اا هطعل لاق ردهنسانعم كمروکدزوک دوخاب | 1

 ةطاعو روند هککدزوک دوخاب هغغل وط قوا ردعما هدننزو هفخ (فطعللا) دن ادا ةا لاق ردا

 نالوا هدنسهرهج كناغط رقحو روند هط وطخ یراکدکج هن رازوب نوګا تش ز كننا وسف ب کز دەنا

 (ءاطعللا )ر دشلتا راکت یب ینا یانعم فل ۇمهدا رو +ر ون د هداوس نال وا هدنسو ر وقرا كنن و كن ويق ورون د هغتما

 هلیصتف كنهزمه (طاعلالا)روند هنوب یسلیواو هنویق یشید نالوا قلهایس هدنسیروقرا كنوب هدننزو ءارچ

 كمال (طعل) هدننز و دعسرد طعل یدرفم رارایچ هلا هسا هن رهرهچ یسیلاها شبح هکروند هرابکبج لوش
 روند هنرلناب یروقرا كغاط و كراود طعل و ردهسکرب ندنس هلسف لیذه طع) نب ةماسا ردندیماسا ها

 ا یا اطعال نالف رم لاش روند همدآ ندنک قرهملل وق یناب هع ر وقرا كغاط دوخاب لراود (طعاللا

 هدنسللاوحنیسكن هب وا لوق ىلع روندهرب شف وایعر هماع یاب هدننزو دعقم (طعللا) لبج وا طثاح بنج ل

 رون د هت روغ نابزد ریفز یلدهدنز وج رب ز (طما) ردیعمالجررب هدننز ول ورج «طوعلا)ل روند هە اعم نالوا |

 هن هطامشو دایرف وود غ هلی وین وکس كن هم نبغ و یصف كمال (طغللا) ةيذب ةأرعىا اطمح نالف ج
 موقلا طفل تعم“ لوقت رولکط اغلا یعچب رون ده هم4 تا وصا نایلوا مهفتم یفیدلوا هنو یتبم هيل لوق ىلع ر
 هنسانعم كلنا دایرف و و غسان رول واردصم هلی وکس كنبغ طفل و مهفتالذم8 تاوص اوه وا مهتبلج و میت وم
 ردهنسانعم كمتوایشوق قلترفبو نیخرکو کیلو طفل و اوت وض اذآ تا بینا مرا 9
 طغللا دعش هتأر لوقت روند هنکو ا كنسوبق هرشط ك وا طفل و انّوص اذا اطيغل و اطغل ةاطقلا و ماجلا طغل

 كليا اوشو هطاعم و ییلفح سان هدرلنو هل رسک كنهزمش (طاعلالا# و هدننز و لیعفت (طيغلتلا إل بابلا

 قمادریشاف دوس هلغتارب شاط نیغریق هرجا دوس طافلاو اوطغل نعم اوطفلا و موقلا طفل لاقت رد هثسم
 غاطرب هدننزو بارغ (طاغلا) شيشنلا هلعفتراف فضرا هيف قلا اذا نیل طغلا لاض ردلعتسم هن انو

 اطل "یشلا طقل لاق رد هنسانعم 0 بوردلاق یهنسنر ندر هلن وکسكفاق و | یھ كمال )قلا ردیدآ

 (طومللا ) ه ًافرو هعقراذا بوثلا طقللاق ردهنسانعمقم روا SEE iS همهذخا اذا ل وال

 هنشاب هش وکو ش رالانمذخ | یا طبقل و ط وقلم* یشلاق روند ه هنس ش ب ولیردلاقند ر هدنن زو ریما ا! طق

 بلطریغنمیناهک ان هکرونلوا قالطا وب لو برات لو یا ر رونل واقالطا هفجوچ شلقارب هعماجد و
 نب طیقلو مماعنب طیقلو هربصنب طیقلو عی رلانب طیقلو یولبلا طیقل ردنداعما طیقلو رولوا یکیتنلو که راو هت رژ

 طقالوه لاق رون ده هسک ی ګ روا ییسهلوتملاش و یحنروا همای هبا وا (طقاللا زر دند اعضا دابع ن طیقل و

 | طقامن طقاسلاش هنمو روند طقاس هنسهلوکكنآ و طقام هنس هلوکت ال وقهدا زا هک رون دهل وق شل وادا او

 هقتعمدبع ی ربع هدبع یکل وا هلک نا ناب هل رابعهدبع طقاسل او هدبع طقالاو قتعادبع لکوهدار و فل وم»

 همایون 2 نفتی وردق امت ز وا9 ردعجا ر هطقام ی

 دوم یاسر با( زیر قاب هد هاب نک هلغمافگ و ط
 ه وشرق طاقل و لجانلا هئط یذلا لبنسلا یا طاقللا نع طاقللاب شيعت وه لاق روند هکم زاد یا
 قنؤم ردلمعتسم هنسانعم قجا هدننزو ناشلق (ناطللا) هه اذ یا راد دامن قد لا وقت ووتلوا

 یسیتنکو د مدآ و هک ایوک ءاتجاب و قجااب یا ةناطقلمایو ناطقلماب لاق ردصوصحم هنماقم ادنو و رد هئاط

 ها طقاو طقتلاام وهو ةطالو ةطقلو ةطقلو اطل تدجو لوقت ردرا و یماکحا کن 5 با
 هدندعم و رونل واریبعت قاشب هکررولآ بوروشود یرلنآ قلخ هلفلاقهدنرارب داصلا دعب روند

 باد کردیم اه رس شون هن وکر و بهذ حطقیا اطل ندعملا ف تدجو لوقت روند هن راهعطق نوتل ا

  رونلوا !قالطا هت روع و هرارقح ولیذرو هام ورفهدننز و هنیفس (ةطبقللا 2 رد هطقل یدرفهرارردشا را احص
۰ 

 اخر دز نوا ةفذخ نکیا لفط یتیرانا هکر دتعاجرب (هطیقللاون ر لذر نیهم یا ةطبقل او لجر لاق



 ی ۵۱۰ روس
 | اذا لجرا طبلت لاق رد هنسانعم قمل وا ریکم هدننزو لعفت (طبلتلا) یدیا هطبخ یربو هطاکۍ رب و هطبل یرب
 رتو مییطضا اذا طبلت لا ردهنسانعم قغعآ هتوا یرب بوتایو ادع اذا طبلت لاق ردهنسانعم كمع ورب
 هدنآ ترعل |نیب هکرد,دآ عضوم رب هدننز و رم (طبلملا هحوت اذا هيلا طبات لاق NENE كلثو وا

eردروهم لول  Ee۱ | (سابتال) رددآ هدلب رب هدارضخ زب زج  

 ادع وه و هدي طبخ اذاریعبلا طلا لاق ردهنتسانعم قمر وا هرب یتیرللا نکردرکب س تواب هود هدننز و لامتفا

 | لج را طبت 2 | لاقي ردهننسانعم قلوا رب و هيف یچس اذا صا ف نالف طبتلا لاق ردهنسانعم كملنا یعس هشیارب و

 یتبرللا لر رج و نکردرکس تآ و برطضا اذا لجرلا طمشلا لا ا ارا رقب و برطضم و ریحناذا

 كلا تمزالماک ا بو الوط هنفارطا كنهسک رب و هعاوقعچاذا سرفلا طبتلا لاق ردهنسانعم كمروتک هارارب

 هنسانعم دولج روند هرلی رد هلع كنءزمش (طابلالا) هومزلو هب اوفاطا اذا هب موقلا طبتلا لا ردهنسانعم

 قم هج هتسهآ ی هنسنرب هلی وکس كن هثلثم یا و ىح كمال (ط۱) هلنیتصف رد طبلیدرفم هروک هتنای كحراش

 هحزا هج زاهد را تاپ وقلم قمر 7 و مچ تیم 7 هر اذا یا بال مال هطثل لاق دستم

۱ 

 ۳ ek INE ۳ ور نت ظل 8 رد هئس تا ءم كمروس

 6 طاصاالا) هند اذا هطط لاق ردهنسانعم كلنا عفد هت وا و ءالاب هشر اذا ثلاثلا بابلانم اط هراد باب طط

 ۳ دم یاخ ( طاضتالا )ل بضغ اذا لجزلا طلا لاق ردهنسانعم كفل هکیوا هدشزو لامعتفا

 ۹  هلیسءدش كناطو یھ N } طلا ردن ولقم ارهاظ طلتحا یعع صالا تلا لاق ردهنسانعم اشا

 9 SR هم زل اذا ییاثلا بابلانم اطل عالاب طل لاق ردهنسانعم الی ا تفوادم بریلی ند فر

 8 ۴ | ردهنسانعم كلا مک هلغعاص بورو هفر طر ندهسکرب یربخر و هريس اذا هبلع طل لاق ردهنسانعم ثكعروا

 | یوبف و ردشلنا بیوصت یعلوا هاول بویللا ناسا < یس مے ها وط حراش» هج واول اذاریطا هنع طللاق

 ۱ 4 :"یبشلا تططل لوقت رد هنس انعم قمردشیاب هش ر یەنسنرو دعلعا اذا بابلا طل لاق ردهنسانعم شاخ

 3 ۱ ؛ یسهچراپ یتعبر وق نکردرکس هقان و ه دح اذا هقحنع و هفح تططل لوقت ردهنسانعم كلا راکناو هتقصلا اذا |

 كس | لطنحشعایو طلو ودعل ادنع, هایم دیفص) اذا اهبدب دفانلا خیل لاق رد هنس انعم قمردصق هنغسازا

 | اهقنعیف ها لوقت هللرسک كمال رولک طاطل یچج روبش هب هد الف مر لیا ذاحا كع ناوسن ندنکدرکع |

 ۱ كار ییرزوا كنهنسنرب جدو هل رمى كنهزمه (طاطلالا) غیصلا لظنماا بیوه نم ةدالقلا وه وانسح ان

 | مصاب قشیاب 9 یرقو هد2 اذا هقح طلا لاق رد هتسانعم كما راکناو هرئسا ذا هيلع طلا لاق یدال

 e ردهن انعم قل وا عونع ندن ولطم و" قح ولخرو و ضرالاب هقزل اذا هرق طلا لاق ردهنسانعم كا | |

 روند هنورب یروبس نالوا هدنفرط و و هدنسهب ثعاط هلن ریسک كی” (( طاطللا ) قطانم م عنم اذا مع رغلا طلا

 OOO رد برم یر هنلا كننمرکد لا لوقیلع روند هدنمرکدیغایرزب و

 | هنر هلام قچ هی اویص راوبد ؛لرایج را ودو روند ه وغالقوا قجهچآ كم و روند هلو شغل وا ولس قوچو
 نال وا هدنرزوا كنکبک شاب هکر دهنسانعم قاسم" ندنعاونا یعیرابشابو رونل واریبعت نرصم هنعونرب وپا

۱ 
۱ 
| 

۱ 
۱ 
 ۱ هدنس هر وآ كنشاب كنود وروند هغب ابن ال وا غلبه یب طاطلم لوق لعردت رابعندقم رای نانا بید هق وب ېکر از ۱

 ۱ ناطاطلم هنسیکیا رون د هنقشرهد وخان هنس رددوخاب هنس هلډج لوق ىلع هنفرط رب كنشاب و روند هکبکیر ويس نالوا

 (عیاطللا و و( ةاطللا )روند ه ور یرویسنالواهدنف رط رب وهدنس هبت كغاط یدو هدنن ز و باح( طاطالا )ر وند

 | یدنل وا رکذ هکروند هغب راب نالوا غلاب هب نیب د وخاب قاص" ندنفیراب شاب هدرانوب هلیرسک ك رای” (یطللا و

(ll)1 ۱ هب هقان هج وق كن و نانسالا ظسلغل ایا طلطل لحر لات روند هب هسکنال وا ظیلغ یراشید هل رسک كرامال  

 | ندا یلعت ت تثابخ هسا هلیس هين لعاف عسا ( طاملا) روند هب هسک ثیبخ ( طاللا) روند 4 یراقولش اب وروند

 | یراشبد هلبصق كمال و كنهزمه BEE یا طلم طالوه لاق روند ه هسک ندا اغا هتئابخ و

 ۱ هدننزو ماسطق 6( طاطل ال تلک اتو اسانس Sel لجر لاشه روند همدا شمش ود بوب روچ

 | لاقت ردهنسانعم كروس بیط هدننز و لاعتفا 6( طاطتلالا) ردا عنموزس ینا طع وربخ هکر وند هب هنس قلتیفا

 e یەنسنرو تزتسا اذا ةا اللا لاقت ردهنسانعم كفلزکب و رو هن راح نوتاخ و ه زا اذا كسلاب طلا

 3 | یروتدا هنو ككراوط هلنوکس كنيع و ىح كمال ( طعلا هرتس اذا *یشلا طتلا لاش ردهنسانعم كلبازتس

۱ . . .. . .. . 



 و = ۵۰٩

 ۱ یا ترس رحم رب هل صف كنيسو ینوکس كنونو یعص فاق ( طیلسفقلا) ردب وسنم هنعيب ىطيبنقلا نیلا شنا ۱

 ۱ لجرلا طنق لاق رد هنسانعم قمل وا دیم و هدننزو هحاعس (ةطانقلا ل و هلنیتعف (طنقلا]لاو هدننزاود وعق (طون 2 0
 طن طنق ام او سنی اذا سماح لا بابلا ن نم ةطانق طنق و عبا رلا بابل ان م اطنق طنقو یتاثلاو لالا بابلانم اطونق |

 ردندنلدب نتفل لخادت هغیص ییاو ینعد نیتغالا ن عا ىلع ناناهف بست تک طن طنق و عنع عنک

 | هکردفصو هدننزو حرف (طنقلا) یدنلوا سر هرزوا یعظنتكح راش هاکلیا شیاوشت هدناپ روصت فل وب |

 رد هنسانعم كلا ديمون هدننز و لیعفت (طتقلا# ردط ونق ندسماخ و طناق ندیناثو لوا باب ردقج هل وا كءبا ر باب |
 طنق و هعنم اذا اطنق هطنق لاق ردهنسانعم كلا عنم هلینوکس كنونو یصف كفاق (طنقلا) هسیآ اذا هطنق لاقي

 روند هتنال وا ددع زو لوق یلع هن همی روا یاو نویف هدنزو طوش ( ط وةلا روند هنکو چ كغجوچ كچ وک :

 لاق روند هندېس هرصوق كوي هدننزو هرم (فط وا ةئاموا عیطق یاغلانم طوق هل لاق رد طاوقا ىج

 كند مان دع نب ةللادبعو ردهبرقرب هدنساضق نب هدننزو طول (طوق)ل ةريبکلا ةاخاب یا ةطوقلاب هاطعا :

 8 نالوا ددعزوسد وخ اب ی یتسیروسنویفهدنزودادش (طاوتلا) ردي دا عض ومر هلیعض كفاق (هطوق)) ردا ى ۱ 0

 ۳ لاق رد هعصف تفلندن آو هدنزو طق (نسکلا چپ فاکلا لصف لوس روند هناباوج ندنایعر| ۱

 یور اد هکردیفدارعو هدنازو طسق هلیعض"كفاکسح (طسکلا ا) طحاف یا طحاک ماع لاقت و طق یف ةغل اط 1

 هلی وکس كندعم نیشو یصق كفاك( طشکلا) هنسانعم رابغ روند هزوت هدنزو ناس (نا کنار ردف ورم " 3
 توردلاق یاش ندزو ردهنسانعم قجا بودا فرط ر ندنزو یبش نیرو بوتروآ ییزو كنهنسنرپآ ۴ 1

fملقب اک تعلق یا ەچ تطشک ءاعسا اذاو و یلاعتهلوق هنمو هنع هفشکو  هعفر اذا هنع ءاطغلا طشک لاق یک ق جا  | 

 | هغشک اذا سرفلا نع للا طشک لا ردلمعتسم هنسانعم قجنآ بوردبک ینلوج ندنسهقرآ كناو فقس
 | ع دناسشکو ردهنیسانعم قلجنآ یزوب هلغلتوا لئاز یت ناز نن وب كنان زو بانک 6

 مقرا لاقت هنمو رارتروا نوجا هظفاح هرزوا هدوک شلزو یتا اضعبو روند هیردشلزو ندهود شفل وا ۱ ۱
 هکر د حراش » زفلوا لامعتسا هدنخولسم كناویحراس ردص وص هه ود نامه طاشکو و اهم یلارظنالاهطا ڈک ل

E 5ردص وصح هب هود طاشک و طشکسش رزم دزيعبلا تفس هنساتعم هدلح تعزن رار داطثکریعبلا تشک راب  

 از

 بچ فاکلا لصف ]و

 لئاز یش ندنارتس ندنزو كن هنسنر یدو هدننژو لاعفنا (طاشکن الا یھت رار د د ربعبلا تدلج کا |
 هنسانعم قلوا لئاز هشیدناو فوخ ندبلقو فشکنا ادا *یفلا طشکنا لاقن رد هنسانقم قلجآ یزوب هلغل وا 9

 روند هنرابحاص كراروزج نالوا طوشکم هدننزو هشک(ةطشکلا) بهذ اذا ع ورا طشکنا لاق رد
 لاق روند هنسمرکس كن هسک شلسک یغایا لوق یلع كنه شک لاب وط هل و کس كمالو یف كەك( سالا
oهلن (طلكلا  ردندآ كنلغ وا لاش مان قدزرف ها (هطهاک  عوطقلا وا لزقالا ودع یا ةطلكلاو دهی  

 یدرفم ارهاظاح مو احرف نوبلقتم یا طاک مه لاق روند هر هسک ندا بلقت هت وایرب ندنراطاشن و حرف لاک ۱

E,هکلشیا یئآ و بود رها هیت ره كنهزمه و ىح كمال (ط الناز هیچا ماللا لصف زاس رد طلا  
 ردهنسانعم قمر وا هللا قوا و هيلع "اف ماب هما اذا ثلاثا بابلا نماط ال دط الان رد هنسانعم تارا و حاطا ۲

 اف هاضتفا ادا هظ ال لاق رد هنتسانعم كلتا مار | واضاقت هنس هل وقم ولج رو وه هباصااذا هب لال 2

 هفرصی لف هرصب هعن اا ذا هط ال لاقب رد هنسانعم قمروط بوقاب ندنسهسکا ردق هحل وا زر وک هسک ندنک و هلع 1

 هلا هلحم لر هیع | تافتلا هفرطر و ام هرم اذا اصعلاب دط ال لات ردهنسانعم قمروا کدر یا

 كالا لقص ه هسکر و تفتلیالالھتسما راف رم اذا ہر ورم یفاط ال لاف ردامن ماند تاغ قاراچاق
 لرد هنسانعم قمروا هرب هدننز و طبح ( طبللا و هيلع دتشااذا هيلع ط ال لاق ردهتسانعم قلق هلماعم هلتدش وا

 رد هنسانعم قمنا بولیرس بوشود هزر نامه هسکر و ضرالا ه برضاذا لّوالابابلا نم اطبل ضرالا 4 وبلا
 مایقن م طعس ادا لوهصاءان ىلع طبل لا یک ق قاب بوشود ندر یاقوف و یسم "نحو اچو نیع تباصا 1

 طا طاب یرلل نکراب هود و ماکز ا هباصا اذا لوهخما یلع لجرا طبل لاش ردهنسانعم قمارغوا هماکز و حرص و ۳
 ماکز هدن و هرغ (هطبللاز ودعي وهو هدب طبح اذا ییاثلا تابلا نم اطبل ریعبلا طبل لاق ردهنسانعم قمروا هر ق

 (تلتبلا) موکه یا طوبلم وهف هب طبل لاقب روند همدآ شماضوا هنتلع ماکز (طوبللا) روند هتلع کک
 كنهسک قسعا كىو روند ةنسمروا هر یییرللا دکل ناو كنءود هکردعسا ندنناتیش ا

 یداراردارب حوا هکر دیعاكنولغ وا عاش مانقدزرفهطبل و لزقالا ودع یا ةطبللا ودعي لاق روند هنستر کس | 1

 مالا لصف |



 | یناثلا و لوألا بابلا نم اطفق هاثا طقق لاق ردصوصخم هنسعشلفج كناوبح نال وا ولقنرط لاتچ لوق.یلع
 عاملا ریثک هدننزو یزج (یلطفقلا]) انافاکیاربخم انطفق لوق ردهنسانعم كلتا تافاکم و ضوعو اهدفس اذا

 1 | هلرمسک تافاق طق ردهنسانعم یطقق هدننزو ردیح (طفیقلا) حاکنلا رثک یا یطفق لجر لا روند همدا

 | ( طاطیفت الا ) یدیسشغ وا فقو هو ولع هدنمانا هنع هللایصر یضترلا "ىلع ماما هکر دهدلب رب ر هدرصم دیعص

 د تیا لاقم رو افت نماز وا بونوص ه هکبت ینسهنک | یفان ندنتوهش یک هدنزو زازرعشا
 لاش رد هنسانعم اک رک توکح هنتسیدنک یسهسکا كننک یشید هکت (طافتقالا)ل سیا یلا اهرخ ما

 ندرخ و هل وا موسرم هلبترابع لار خوم هدف ضعي هیلا اهرخوم تضبیا اهلا و زعلا طفتقب سیتلا
 فا لا ردهنسانعم قعشلمدراب هدنص وصخ طافتقا یک هلبا هکت هدننز و لعافت (طفاقتلا رول وا یتلآ دارم
 هرزوا هناد یکیدش هکرونید هبکار لوش هلیسهینب لعاف مسا (طفقتملا) طافتفالا فان واعت اذا فعلا و سیتلا

 (فطلققلا )هل وا هدننیه كج هیلیا لوزن هلا هلح هک ایوک هل وا رروت وا یکرولموچ لر هبمش رب بوکو چ یکیکرک
 هدننز و یی €( "یطلقلا  هفطتحا اذا هد نم هطلفف لاق ردهنسانعم قمعاق یهنسن رب هدننزو هجرحد

 | كنم كب وکو یدک تالذک | دج ریصق یا "یطلق لجر لا ردقجهلوا هج وج هکرونید هبهنسک ر ودوب كب

 ۱ | القا )درام ثیبخ یا ۍطلق لجر لاقب روند هیشکتفآو درام و ثیبخ و یک غز روند هن رر ودوب كب

 | تنکس(طبلقل ا)روهند هکی و کو ه یدک هجوج و همدا هج وج هدرلنو هلبرمسک كفاق طیلبقلا) قواتنوو باغ

 هدننزو كع طلا و هدنزو باش (طالقلا) ةردا یا طیلق لجر لاق روند همدآ قاشط هد هدننز و

 كاننکرچ هدننز و طلخ (طلقلا) ردیعما صحت رفن چ وا ندندالوا نیطایشو "نج هدننزو رونس (طولقلالو

 ۱ | هنم طلقا وه لاق ردکعد دیه ون ك مدننز و لضفا (طلقالا) ةمامد یا طاق هيف لاقت روند هغلزىسقشقابو

 | ردیدآ هعلق رب هدننیبلاففخ هلا نوزق هدننزو باتک(طالقالردعوعسان یلعف ری كحراش » سبا یا

  طعلقا لاق ردهنسانعم قلوا قجروبق وكب یک یچاص یکنزیجاص كشاب هدننزو زا ریعشا (طاطلقالا)
 ۱ | هناویح و ناسنانالوا راجاق بوکر وا هلففثص بوق روق اعاد هدنزو نیمطم( طعلفلا )بلص و دعج اذا رعشلا
 | لوطیداکیال ةدوعط اد. دشل ایا طعلقمسأر لا روند هشابنالوا مازوا بول واقجروبق كب یجاص و روند |

 ۱۳ نوا زمازوا بول واقع وبق كب چاص :ودعمآندروک ذم  یانعمهدننززو هجرحد ( .ةطعلقل ۱) هرعشا
 ۱ یرافدلغاب یغج وج یهدکشب هدننزو طجخ طبق رد كبدا مان یحم نب دم هدنزو لامزخ (طافلقلا

 | لوألا بابلا نم اطق هطق لاقت ردهنسانعم قلاب بوکچ بوردشان هن راناب یتیرلقایا و یتیرللا كنهسکرب یک

 | دن | قیم بوروتکهرب ییرافانا و یتیرالا كغاستوطو داهملا یف "یبصلاب لعشاک هیلجرو هب دن دش اذا یثاثلاو |

 انتا راظلا ط۹ لاق رد هنسانعم نیشلتفح شوفو هیلجر و هبدن نيب عج اذا ريالا طق لاق ردهنسانعم كني

 | هقاد اذا دهعط طه لاق ردهنسانعم قمتاط و اهعماح اذا ةأر اط لاقت د تفاتعم لل عاجو اهدقس اذا |

 | عار هذخا اذا هطق لاق ردهنسانعم كلیا ذخا و اهرطق اذا لبالاطق لاقب ردهنسانعم قلراطق یهود 1
 | باک( صامتا هطق ¿ ینعع نیس الاطق لاس ریهنسانعم قاب تک هر وچی قال اتو را كغاست وط یدو

 | هقرخ ىراقدلغا توراص هدکشب ي اچ یو روند هبا یرلفدلغاب ینراقایاو ینرللا كغاستوط هدننزو

 | قج هنلزغوب و دهلی "ىصلا ىلع فلت ىلا ةقرطناوه و طامتلاب یبصلا طخ لاق رونلوا ریبعت قاد ضاب هکر وندا

 | كنالف هکدنسانعم هدون تنطف ررد هطاش ىلع تعقو هاتینسانف و روند هغاب یرافدلغاب ینیراقابا كنوبق

 | كفاق ( طمقا ) ردکعد مدلوا علطم هنراغآو هنیرقازود كجهدبا دیص قلخ ینمی هنداصمو لئابح
 | یتیراقلزاس كن روا عونصم ندقلزاس یراکدلیا ریبعت غعوه هلن متجب کروند ها لوش هلرسک

 |هدنن زو ریما (طیما) روند هسیا یراق دلغاب یتیرلقایا كنویف قجهنلوا خرد و راردبا دنب هنن رب یرب هلکنا

 |تعوعمتا) مات یا طیق لوح لاقب ردشملوا طبتم هنرب یرب یمایاوروهش هک ایوک رونلوا قالطا هلی مات
 | تس واكنن راق كمدآرب هدننزو طاطعلقا(طاطعف الالروند هغلاو یغیدلراو كنکج و ناغروص وا هلیعط كفاق

 | ردهنسانعم قلوا لخادتم هنضعب یضعب دوخاب قلوا قصاب و یتصی یسیغاشا بولوا ابقو ویب فرط
 | نون و یعض كفاق ( طیبنقلا ) ضمبیف هضعب لخادتوا هلفسا صجو هنطب یلعا مظع اذا لجرلا طعقا لاقت
 | عاجلا دعب یمن و ردتظلغ ثرومو ادغلا "یدرو ره ردیعسا كنعون ظلغا كنعاونا هنهل هلیصف كنهددشم
 دم e ردقحهل وا هرب س یراک دید طين رو هلش رح هدنکرت ردعنام هلج هلغلوا ینمهدسفم هجزرف



۳ 
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B~و ها  
 ی حس یاب

 سس هراشتسا و تفرعم هشدآ # هدننز و لژلوت (طقطقتلا]) اهدح و تتاوص ادا ءاطعلا تطعطق 1۳ رد هی سا ۳

 هکر دهنسانعم كنا هب یوق هغوف و هسأر بکر اذا ماین نالف طقطقت لاق ردهنسانعم كلغ ل ۳۳۹ اصلا ىلع

 ردهنسانعم كع رو ربت ریت قران | قیص قیص یراعدآ و تردحا اذا ولدلا تطقطقت لاق ردفّصتم ندنت وص
 بهذ اذا دالبلاف طقطقت لاق ردهنسانعم كما تحایسوریس و عرسا و وطلنا براق اذا نالف طقطقت لاقت
 رفصم (طقبطق)) عیرس یا طاقطق حد لاق رول وا فص و هن ریس هجک نالوا هلتعرس هدننزو راثرث (طاقطقلا)
 (ةناطقطل 2 ردیدآ عضوم ررب هدننزو ده ده (طقطتلا) و هلیخف فاق (طقاطقلا) رد دآ عضوم رب هلیس هی

 ا رفاق و هدننز و دهده(طعطفةراد)یداینادنز كربما مان رذنلان نامعت هکردیدآ عضومر هد هفوک هلیعص ها رافاق

 هدنکارب دوخاب هرایروس طباطف و رد هب رق رب هدنع هل كفاق (طباطقل ) رددآ عضومرب ردهدزنابز هد هل رک

 هدننز و تاتک (طاطقلا E ةقرفت ىف تاماجوا دف اع طو ی | طناطف لینا تعءاح لاق رونل وا قالطا هرلک ولب

 كن راج وا كنغنرط راوط و رارداریبعتهزادناهدنرانب رارمسک هدنرز واكنآیشیا راپ ش واب هکرون د هکن روالوش

 دندشلا و رحسن 2 هدارو روند ه ولحاص قحرویفك و هی ارت یرلکدلیا عطف راطب هکر وندهن رادم :

 هکروند هنن رانک كنابقلوف ىلع هنج وا كعاط و روند هنلابتس وا کل هک و كنهراغم و ردقل وا رعشل اةد وعح

 تس وا نکل دیسک نورا یدو هدننزو هنفس (ةطيطقلا إل ر ولکه طقا یج رول وا نچلاب هدننئیه شلسک

 : ( یطوطلا)) شیک فیفخ یا ط "وطق لجر لاق روندهمدآ لالاجو تسجەدننزو ر وز ح( ل ىطقلا )رو

 و ی دو ےک شی قرانا قیص قیص ی را هدنزو وچ |

  iا راکیک قشمو نانلو |ریبعت تالترک هدنراجوا مچ همت تناوأ 0۹

 | همدآ ی روس ك یراوطهدنزو باتک( طاعقلا)وەدننزو تاحم# (طاعقلا زا وفشکنا اذاهنع موقلا طعفا لاق

 بول وا عفت هدنرزوا لا وط هدننز و مظعم (طعقلا) ةب ادلل فدنع قأ وس یا طاعق و طاعف لجر لاق روند 3
 یحاص كنشاب هلی هی لعاف مسا (طععتلا ا ی ايلا قم عفت یا طعقم لج لاق روند و نالوا هلاوح 1

 دن دش هدص وصح ره و Re ديد شا یا سارا طعم لحر لا روند همدآ نالوا قجروبق تیاغب | ۲

 هب هسک ن ال وایمرکد یک یعلدز و رق یس هبت كنشاب هدننز و ج رحدم(طقطعلا زر ولاق تولیسک هلغمرا و ه هغروکو ا | ۱ 5 : ۳

 | رد هنسانعم كمردنا بوکوس هدننز و هجرحد (ةط رعقلا ) هنعص)ا یا نیآرلا طقطقم لج ر لتبدو 99

 طعق لاقب ردهنسانعم كلا قیبضتو تذش هبهسک رب هدننزو طق (طعقلا) هضّوق اذا ءانبلا طرعق لاق
 ا اذا لحرلا طعف لاق EE قلوا قفروف و هعیص و نایت اذا تیلاتلا بابلانم اطعف هع ض لم

 كيو بضع اذا هبلع طع لاق ردهنسانعم قلراطو هع رمص اذا ار رلق طع9 لا ردهنسانعم قمه ها

 | ةرشك ءاش یا طعق هدنع لا روند هنوبق قوچ طعقو ادیدش حاص اذا نالف طعق لاق رد هنسانعم قمرقیح |

  طعف لاق ردهنسانعم كلبا فثکو ادب دتش اهفاس ادا ةبادلا طعق لاق ردهنسانعم كمروس ك یراولو

 ردهنسانعم قمراص قراص هشاب و هد 13 اذا هطعق لام ردهنسانعم قغعوق بوروسو فشکاذا ههج و نع |

 قل وا لیلذو راوخو سبب اذا "یشلاطعف لاقب ردهنسسانعم قعروق و اهدش اذا هسأرىف ةمامعلا طعق لاق
 EELS جدو هدننز و لبعفت (طیعتتلا  ناه و لد اذا عبارلا تابلان م اطعف لحرلا طعف لاق رسان |

 لاق ردهنسانعم كمروس كى یراوطو هقیض و هدش اذا هع ض 5 طعق لاقت رد هنسانعم كما اضافت و

 (طاعقالا) شا اذا لوقلاق طعق لا ردهنسانعم كل وس زوس شحاقو ادیدش اهفاس اذا دنادلا 1

 ردهنشانعم كلی وس زوس شحافو | دید حاص اذا لحرلا طعقا لاق رد هنسانعم قەرقبح كى ر هل رسک ك نەز | 1 5

 رد هنسانعم قلوا فشکنو هناها اذا انالف طعقا لاق ردهنسانعم كلبا تن :اهاو شا اذا لوقلاف طعقا لا |

 هناچ یدنبلد هدننزو لاعتفا ( طابعقالا )الاف دنشنم یا طعقتم وه لاقب روند همدآ ندا ق ۲

 | رد سانس مچ ناو اط اھجرف یرطق نییام رتعلا تطفف لاش رزو هل "[یرزار وا هکر د هنسانم ۱

 ۱ هنر » ةطععلا ر)كنلا شر ردن و 2 اذا لحرلا طعتفا لاق رد هنسانعم قغ راص لر ەيفروتك نا ۱1 1

 روفصع (طومقا) یدنل وا رک ذ هکردیفدا رمو هدننز و هط رمو( ةط وعلا)هنسانعم هماع روند هغراص هدننزو
 | ومقآ رد دات رواا ریست یادرا کر وند هبدقرخ نوزوا یرقدراس قجوچ جو

 كمزو یندناجیکیا ثانحرف نکروشلتفج یک هدننزو طفن(طفَلا قرون دهغلاو یییدلراو كنکحو یو لاه



 طم

 E مد رس
eelالاش ردتغل ځد ططف هلماغدا "كفهدنو ودعح ربصقیا طق رعشلاش روند هجاص هدرخقجروبق  

 د و لعنر لاق روند رود یجاص ططف و طق و دعج ر بصق یا طط

 | طاطقو طاطقا و نوططف یعج تططق وه رسکكفاقرولکط اطف و طاطقا و نوطفیعجب كطق هدن ودعا و ریصت] ۱

 | لاق و ىناثلا بابلانم اطوطقواطقر عسلا طق لاق ردهنسانع» قلوا ولاپب خرت هدننزو دوعق طوطقو طقو رواک
 قلترغا ةصاخ طق و رک ذیساک لاف یا طق ر ر لاق رونلوا قالطا هخرت ولام طق و الغ اذا لوهجلا ىلع طق

 لاق ردهنسانعم قل وا هدرخو قجروبف حاص نافارا; ردزناح هد لف روند هغمضاچ شوق

 لاعتفا (طاطتق ال ادءعجا ريصق ناك اذا عبارلا بابلانم ةطاطق واططق "لمع لک طق طقو حرفك رعشلا ططق
 (طاطقلا) هعطق نعم *یشلا طتقا لاق ردهنسانعم كمك هرزوا روک ذم فالتخا یک طق دوب هدننزو

 رلبناک کروند هکیک لوش هدننزو هذم هلب رسک كي (ةطقملا) روند هیقرقج ناپ وطوق هدننز و دادش |
 )طال و 6 طاقلا ز همالقا هيلع تتاکلا 1 طه  مظع یه و هططلا ىلع را طو لاق رلردنا عطق هدنرز وا

 لاغ یا ططاق و ط وطعم و طقو 1 لاش روند هخرت ولا (ططاقلا و و (دیوطتلا) و یدنل وا رک ذ کهن

 | دلفین و هلیعص كفاق ةيعبت هاط (طق) و هلفیفختو هلیسان هرزوا مط كنهددشم یاط و ىح كفاق (طق)
 نامز ةصاخ و ردلهعتسم هن انعم نامزورهد هکردهلکر هل رج كنهددشم یاطو یعف كفاق طقو ردناح
 [ یرع نم عطقنا اهوا نامزلا نم یضم ایف یا ةروکذلا تاغللا ىلع طق هتأرام لوقت ردصوصخم هب یضام
 رد اونا یعل هد هع وطقم تف دوخاب مدقم ندنو آن انعم لصاح رول وا ذوخأم ندنسانعم عطق سد

 ردیفدا مع س هدبس راف رول وا كعد رب هکرونل وا لایعتسا هدهنسانعم تسحو رول وا مد مدمروک زکره

 | یطقو قرهلوار ورح و نونمو فقحم روند طقویک نعروند طق بول وا نک اسءاطو حوتفم فاق نامه هدنوب
a۱ هکرول وا هنسانعم یتکی هدنروص و رول وا ید لعف ےس او ردکمد روش اک ردهنسانعم ی مسح هکهلبقاا  

 ۲ | روند ید كطق هلیاطخ فاک و هنسانعم تی يطق هلیفاطا هاق و نون هدنوب و رول وا لبقتسم لعق ےس

 ا هللا دبع رلرد مه رد هللا دبع طق ىراضعب ندنوئوح و هنسانعم ینافک روند جد یطق زسون و هنسانعم ۳3

 ۱ ۱ توصنم 1 هن و قا انو اضعب و ردهدنکبس مهرد هللادبع ینکی هکهییضت هرز وا تیل وعفم كنضفل

 ۱ ۵" ۰ لا دبع طق راد رع هکیدد هدنناتک مان حوت یادت ناو رربد مه رد هللادبع نطق بودا

 مهد دز نکو دز بسح رلیدتا بی وصت یبکرتو نو رصب قرهلوا رورح هللادبعو *لوزنم افوقوم
 | هسیا رول وا اور یضام نامز ا هلک دف نو ردهنسانعم کم هلن رمسک كفاک نک هدار رو هنسانعم

 |هسرونل وا دارا نوڪ ا ليلقت یهنسنر رک او نسربد طق هال ارام الثم رول وا هر وا شا ناونم اعاد

 ] قالمهلص و فارکاو ردرا و هسل وسز کلا قضا هدکنا كس ی۶ن نسر د طقاذه ال * هویعام الم رو )وا م وزحم

 | تلفام و مدلی ؤا نامه قحاردق هن وکو یي نسر د موبلا طقاذه | اس تام ال لوا رومان رول وا

 هل ثالث تکرح كنهددشم یاط نسرد اذهای طق لوق ىلع هلبعف ر كناط نس زم د طق هل وکس گناط نس رد طق اذه

 [ هؤ قرهلوا یضام نامه هجا وا هنسانعم نامز هرز وا روک ذم هج و یس هلک طقوبشا و هد هلبعط كن هفتم یاطو

 جافر هدف رش "یراخحو رار د طق هلعفاال بودا لامعتسا هللا عراضم هماع ن هرکل ی ک ط5 هتأرام ردص وصخ

 دعب قیرش نم طق ا6اهنیلص 2 ول لوطا هدناضف فوسک ولص هلج زا یدلیا دوو کندن هدوم

 هرزواقلوا تغل كلام ناردشل وا دراو هلی رابع چ طق انالث أ اص و هدد واد ییا نئس و یدل وا درا و تائالا |

 ففحر دل وقنم هلترابع یتفاب بطقدرتشع لا هام ند راضعب و یدیدردشلوا نخ هناحن کا تفلو و بویلپ !تیءددهاوش |

 ردط وسام هدصاوغلا ةرد و تببللا ییغم صفت "هدایز ز كنهداموب هکر دج * قرهلوا رورح لقنم و موزحم و

 ەرې هلن سمک كاق 1 طلال یسح یا طاطق لا ردکعد روشن اکب هکردهتسانعم یسح هدننزو ماطق 6 طاطق))

 هن رفد باح عل اتك هبساحو روند هتخو كص و هبصذ یا هعطق یفوتسا لاق ردهنسانعم بیصا و

 هنسانعمرونس روند + یدک 1 طق و ةبساحما باتک اذکو كصلا یف یا 1 طل اف هدبق لاقت E یعج روند |

 یا لبللاخ نم طق یضم لاق روند هتعاسرپ نددهکو هدنزو هنع رولک هططقو هلب رسک كفاق ر واک طاطف عج

 | ناف عباتتمو لصتم تولوا لوي ىس ەر طو لوق ىلع روند هرو : هدرخ هل رسک دل رافاق (طقطقلا) هنم هتعاس

 ۰ 1 | فالتخا هژننز و هلزاز ( ةطقطقلا ) روند 4 ولط هدرخ هد رخ دوخاب روند هن ولط دوخا روند هرو

 غوا یثوف قلترغب هجزکلایو ترطما اذا ءاعسلآ تطقطق لاق ردهنسانعم قمردغاب روم هززوا رو ها

 ) رد هنسادعم (



 1 00 زی ا ت وت ادو ن نا تاتا

 ر هدعب یدلیا بیرخت و مده دی ۲ هلغل وا ر درب صوصخت هب هشاط لوا هدنرب ديوب الاسزو لاصبتساو ا

 لاج و نسح ندنحطس كبارس نالوا ی هاکما ارا هکر دنا هدهاشم هدمانم ملاع موق رمرصیق اک هد ورم تر

 ندنناکر یسیع ترضح وناب نوتساای بودا ادن هلیعما هنتسیدنکت اذ ینارون رب یبحاص لالجو تهاجوو |
 یلاعت هل ةبسح هسیاكولطم قل وادنلبرس ندکو لم هج قرهلوا نا ور یک وصكماکحا ه ضو قرشو دنعهرم |
 راضحا نیرلنادنعشفاد و ناکرا هلنباپ هرکصفدقدل وا راد یدلیا داشرا و هیص وت ود هلنا داینب یلام ةناضتدابعر |
 دعمر هدنرب موفمربدنالوامدهنم ییآر كن هلج هرکصندهریثکت ار واح هدک دلیارابخا ولقن یهعقاو تروص و |
 هلا لئاسر ولسر لاسرا هنیط السنال وا هد راطقا و فارطاو منع هروب نم صوصخ نامه هلغل وا هدادرارق هثسات |
 رایدلیا ماقا هنس هئېت و بلج كتا و بابسا راس و راجاو هتسارکو رام و سدنهم و مالعا ن هم وقص تیفک |

 ر راهم سدح*و داتسا سدنهم هلا رادنقا هب ذاح توقندکیدرز ورودهلفل وانآ وزهنوکسم عبرژک ای یکن وچ | ۱

 راذیکن ر شرف و نیکنس نوتسهچن ندیرفمو ندهشبح كلام یاصقا هلج زا بودا بلج تا ودا و تالآ هل و
 نام رف و شقنه خرس كنس ورس رعد یک مشبندرهش مان غلئیاو م ماحر دهن ۱ ه رهن : ندنسهطآ هرم رو |

 بود تلج ردندنولقوب رهد تیام کن ولی ددع کس سر لاشه 1 نانل واریبعت ءایگ ادم و لا یاو وا

 یداتسا مان سو دانعا هنس هلج و باضتنا رامعم رش زو هرکصت دکدلیا ملت و تیر یتام 4 عیج هرصالخ|

 | یغیدنل وا تراشا هدمانم ملاعو ماتخ نیرق هدندم یآیکیا هنس زکس بودا نییعت هلع كب شبنوآ و بصنەد رکر س

 بول وا رم ید لاس دنچ هرکصندنا هیلا راشم هاشداب یدل وا مان هلیعما هيف وصایا هنسانعم هللا لها مچ
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 اا عارف هنا وج مان سونوتسا یسهداز ردا رب یتضتو جا هلغمال وا یدال و !هدقدل و | نابات یراهراماتلحر هرخالاپ

 هل راقمرپ وشو یلارکید والا رب هدنلارب نتروص یدنکه دننئیه یراوس هدنرز وا د وعر ندجوتهدن رق هيف وصایآ
 هلنربع مشچ تریصب لها هکایوک یدلیا دافنا ینتیص و هلک لا تیص و ینیراطا لاثع و ر وصت یرهلواریشم اک

 منیدلو وا ديلا رفص دحیو راک ماجا بول وا هدفرصت ٌهضبق امامت نیمز هرک وبشا ندقنطلس نامزنب هکر هبلبا رظن

 مخفی لومنتسا هجا هبلع یزاغ دمع ناطلس جاوا * ردآ ماکت هللاح ناسل ییمالک مدلیا لاقسا هرخارابد هدلاح

 ۱ صعب اعاجو لیمرب لقشم یناود بان ر ۲ هدننادیم تآ طقف وا علف عوج لر واصت هن وک لوا هدکدلی

 | | رهن 1 ندندافحا هدعل بود ثكللا راد و تالع سصق مات نیطنطسف ادتاهرزوا ز هج و یدلیا اسا رادو

 وا قالطا هہنطنطسق هاف اضعب و هين طنطسق هلتتسا هن راسا هلب رلذتا تالت سوسطنطسف و ¿ن

 هلتنسناک ا کجا كالملاراد هاسداد مات نایدام ن وغنت ن نیطنزو هعفدر بول وا بارخ هعفد حق مدقم ندرلن ۲

 ۱ رد هنسانعم دع)ق هدیم ور لو ررد جد لومنتسا هلفاضا فیفا هوای سار کک یدیشعد ید ایطنز ا

 ۱ فر حرا وا عابښا فلاب و دوو یاب هدیع ور و هدیناب)ون ۳۹ یک یغبدل وا تیس فرح هددشمیأب هل

 اینارقوا و ایچام ادو امور ردب وسنمهرالا رقمان سوپلبف الیف و سویلالم هیط الم و س ویقطنا هک اطنا ال ردتس
 یاب هل رعت هديب رح رداینیطنطسف هدیم و رلصا ید هہنطنطسق سپ ردن دل بق و ید یسهلوقم ایلدو وایناپساو

  تشهكموح رم یسیلدب سیردا یلیصفت كناتسادو و راردبا فذح یالوا یاب هلفیفخ اضعبو رایدلیا ددسش
 | |هدنزو 4 لیعف (طیسقتلا و 23 تام رابغ رود هزو هلق ڭكناق (ناطسقلا ردح ورشم هدنک رات مات ا

 | وطستقا لاق رد هنسانعم كش وب (طاسنقالاز رف اذا هلانعق طسف لا ردهنسانعم E هدلابع هقفن

 لاق ردهنسا عم كعش و هرز وا تلاوف هب وسلا ىلع هدن راس یهنسار هی ۱ یسلقا ادا م لانا

 كد یک كنکد یعاح هر رتعص (طسعلا# و هدننز و ربما طفلا دن وسلا م ویسلقا اذا م "یشلا 4 هَ

 رطا الباهیعتسمیالجر لا طسف و طیسق لج رلاقش روند 4 هسک نایلوایکلبروو یریتوتسا بولوا و
 ندکمردیک بتوجا ییشرب ندنزو كن هنسنرب هکر د هنسانعم طشک هلن وکس كن هم نیشو ىح كفاق )طا

 هب رمص اذا هطشف لاقت ردهنسانعم قمر وا هاکنکد و دطشک ییعع لوالا تابلانم اطشف دنع هطشف لاق ردنرابع

 لاش ردهنسانعم ا زانا أ وه بولجآ تولب ندزو لو 5 راو لعف (طشعتلا و( طاشقنالالاص

 "یطاشفلا لم لولا ن در ندایدا رددآ هدلب رب هدي رغم هر كفاق ( هطاشف ز تحعاا اذا تطشقت و ءاعسا ۳

 ست (دقا) روند هغلج کت یک كنهنسارب هکر د هنسانعم طاشک هدننز وباتک (طاشقل | ردن ۲

 | كىكوەةحىأر یلع و یک یمع 5 لق رد هنسانعم ا ا لوق ىلع كعك اقلطم ی هنسنر هلدعدشت كناطو |

 بلص "یشعطق وه وااض رع و ةماعهعطق اذا لوألا بابلا نم ًاطق*یثلا طق لاق ردهنسانعم كم یبهنسن كيىك |

 + »ین ) ٤)



 لطم

oتو  
 اهالجر تناک اذا ةیادلا تطسق لاق رد وال رو یا تم ردندباعم هکر دهنسانعم قل وا كبد يرقا
 ۱ ءاطسف و رواک طاسف یعج ةسباب یا ا قنع لاق روند هل وب یروق هدنز و ءارج )طا 7 ةبصتنم

 بولپروشود نامه هاغلوا یتاق ویروفكی هکروند هزبد لوش و هج وعم یا ءاط و لحر لاق روند هعاج کر

 1 صبقت داکتال یتح تظاغ و تس تناک اذا ءاطسف بکر لاق هلی كفاق رولک طسسف یعجج هلوآ یک زلوکوب
 لاش ردهنسانعمقلوایروق ى < نكد یرارب او یر کک رقانا كن ةباد هدننز و دوعق (طوسقلال اسب نم

 ۱ عزرکیسو یراکیکكنرقیا هدنن زو رجا (طسقالا) تسد اذا عبارلا بابلا نم اطوسق سرفلا مایظع تطسف |

 (طوسقلا) و هدننز و دصق (طستلا ) رد ردب تاتعاجرب درو نبا مسا (طساق) روند هناویحنال وا یروق

 | نام بابلانم اطوبقو اطسق یلاولا طق لاق ردهنسانعم كما ثوروج هلا لودع ندقح هدننزو دوعق

 هلص كفاق خو بسر هت رف اذا ؛یشلا طق لاه ردهنسانعم كليا قیرفت ی هنسن رو قلا نع لدع و راح اذا

 قلا یدبا لصاالا یکم هکردمبقل یرق» مان نیطنطسق نب لیعع#آ ما

 a U ةماعو و یدل وا رداص یهن ندنقالطا حزق سوقو رار د حزق سوق هماع کردیم ہللا سوق هلیعض
 هدسلدنا و زده رقرب هدننبب هواس هل رهش یر هدنارنا هلی كفاق < هناطسق) ردهیاوه هراد یرلک دید هغاص

 ۱ ف كنيس و یمط كفاق (هنیطنسق ) رد,دآ نصحر ندنلاما بلح هلع كفاق (نوطسف) رددآ نصحرب

 3 هتطسق ون هدن راډ :اتک ابفارغح ضءب نکل ردیعما ن نصحرب هدند ودح هی رفآ هدب رغم هلی دن دشت كنار وا

 | هدرخآوو یعط ك فاق (هنیطنطق)) رد هباه ونونو یدمو رسک كناط و یوکس كنیسو یمض اا اپ وی
 كنال وا یاط جد زنی او ردهلبا دن رم یاب هرکصتد هیات نون ) هک دین, طنطسق دوخاب لاهو هحوتفم نو |

 | ردندتعاس طارمشایصف هکر دبعسا لرهش نالوا یکللاراد كن راهاشدا مور رد دزنابز هد هلرص اضعب و رد هلق

 عقآو هدنن وردو ردرادقم عارذ رب یمرکی یعافترا روس نالوا اد هدنفارطا ردایطن زوب سما مته واز نالا
 .چالوق ترد ابرقن یسهرود هکردراو دوم دنلب ر , یلیکید هدنمناح رب كنآو بولوا لکبشلا لیطتبم اسیاک

 هدنلا رب و شلوا راوس هکر هنرزوا هکردرا و یتروص تآرب شلزود ندرفاپ هدنسهبت لدو لواو ردیرادقم
 [ یراوس لوا و ردا تراشاهکایوک ههرکل واقر هل وا قچآ یرلقهرپ كنيلا رکید بوت وط هرکرب عونصم ندنوتل[
 هم ودر ءددلب هکر ید د جرم + ردیتروص لرصبت مان نیطذطسف نالوا یسن اب كن اسیلک لواو كن هرو نم "هدلپ

 | با روص نمهجرتوبشا هذه ةلاحا و بول وا مالسل |یف هکلم هللا لعج مالسا هاشداب تاللا راد الاح یلاعت هل دمک 1

 1 عاج نانل وا ریبعت هيف وصابا یدعاسیلک لوا و رونل واریبعت لوبنتساو لوبمالسا | کرد هبیط "هدلپ نالوا ریرح ا

 ماکت كنم راهاشدابمور یربک ةيمور هکه دننارذک هنسیللا زوی دب كي شب ندمالسلا هیلع مدآ ط وبه رد رش

 عز خد كراتکلع یلاعش و قرش هلغل وا هاشدا : رب یحاصتدح و تکوش وش مان نیطنطسق هدنآ هدماکنهلوا یدنا

 لوا یدلیا تم نع هنسهکل واییام ورییعی اب ودقم ادتا و تضم هلا ریظع نا په٣ بوشود هنس هیعاد یری و | ۱

 قف وا هفرطرهو و بود, اریضت وح یدبانصح رب اس هليا ودنزو هدلالمن وا هک هبنطنطبق "هدلب وی هکل وا |
 بولوا هرزو امالسلا هيلع ی .بع تعا رش موق م رصيف و یدلیا ذاحناتنطلس رقم هلب !عیسوت ورییکت هژلغل وابسناو

 هیفر و دابع جور هلتعبرشمما یارجاو داد ولدع راهظا رامن وليل یداتاذرب خاص و بلصتم و دیعتمتیاغب و
 | ردباناود هدنآ اماد پودا ان هرامالاراد رپ هدلح نانل واریبعت ینادیمتآ الاح و یدبایدارمیاصقا كلعا دالب
 رد ر مان لیارزع ږد هدنسب ونجبناج كنلح یعماج د ناطلس و ردیقاب الاحیرادوع ضعب كنان لواو یدبا

۱ 
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۱ ۱ 
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 2 ها بول وانا ماک هرز واهجوو هدننطلس رب سس هنسزوت وانوح ردمقاب ینوتس جد كنا الاح هکردشلیا ان ید

 یسیدن بودا تیصو هنلغوا مان سونابلا نالوا یدهع یلو یتنطلس هدقدل وا نایامن یراتمالع یتم نع ا

 | یدلو هنرب هدقدل وا سو ام ندنابح هدعبو سونام هلتنطلسروما یخد سونایل نامزرب «یدلوا قبل راد مزاع
 | ندندالوا هک ات بول وا نیکم یرادالوا هدتنطلس "یلدنص نطب دعب انطب هدنفرظ هنس EZ زو هصالخ نیشناج

 | ارم یناصتاو لدع دعاوفو یعاس هماظتا و ماظن و ن دتم تیاغب رون نم یدلیا لاقتا هرمصیق مان وناب نوتسا

 | رب رایدل وا دایقنا هدادرس هنیییدنک یسهلج كنيطالس فارطا هلغل وا رترب ندنفالسا هدنوطس و تطسب و یدنا
 | نکیا لوغشم بز را او “لج بودا همام تفابض هدنب ئاو دادم ا رو زم نوک |

 oo روهظ لاتف و هنتفرب ۵۰ روا نع ترعج ةنايم ندنسهشاطتسرپ سل 1 نالوا باش هدمایا لوا ناهک ان

 ۷ هل یرلتسرپ شتآ نالوا هدف ف هلییسوب یدنل وا نکنی اعد رس هتف شد لوا را رتها هتشاشرا| 1



 و هو
 هتعاج مات ط رق هکر دراءود ساجر هلبعص و ىف كفاق (ةبط رقلا) یا زاب چو ردوو نیما کا

 كفاق طا لا ) و هل مسک كفاق (طاريقلا ) رددآ كغارمسقرب هدنس هلدبق هدنک هدشنززوریب ز (طد رفل ردراب وسنم |

 عبراراندر هدندنع هکملها ردهرز وا فالتخا دالبلابسح هکردیعس نزورب ندنازوا هل د دشتكنا رویرسک
 یار بول وا فعاضملصا هکر د ح راش * رونل واقالطا هن مشع فصن راند هدندنع قا علها و هننز و سدس

 | ایش یا اطیطرق هاسعا لاقب روند هب هنسن یچان هجزآ هلی رسک كفاق (طیطرقلا) یدل وا طاربق هللا دبا هاب یل وا
 روند هالب و تفآ هدرلنو هلیعضو یرسک كفاق (طاطرقلا )و هدننز و نافع (ناطرفلا)ر وند هتفاو هیهاد و اریسب

 )0 :RE روند هف ورعم مهر هن وک رب نيح ا را نيب هلرصف كفاق 6 یطوربقلا) | ۱

 رونل وا ببترت ندنموم لاب ضا و روفاکو نارفعز و ثللالیلکآ و یاب لک هکردف ورعم هلکم د "یطوربق مهره
 راروق هل آ كربا هدنرزوا شن روند هلوچ لوش هد هل سسک هدربخا ویعط لر فاق (طاطرقلا )و ناطق

 كع رو قره "[قیصقیص یراع دآ هدننز و هج رحد(فطفرقلا ]ر ون د هنس 4 اد یدنهرم طب را رف لوق یلع(طیراقلا ل :

 قص قص دارم هکروند هکلیا عاج ولردر و هاطخ نيب ابراقم یثماذا لجرلا طف رق لا یک هطمرف رد هنسانعم

 *یشلا طفن رقا لا ردهنسانعم قل وا بوطرد بولی زو هدننزو ماج رحا 6 طافنرقالا)ل ردع اج نالوا هللاخ

 تطفنرقا لا رد هنسانع:كمروتک هر ر بوزو یتفرطیکیا كنجرف نکروشلتفجیکیشید و مقجا و ضبقت اذ

 یدنه سورخ و رونل وا قالطا هنج رف كت روع هلیسهین لعاف مسا (طفن رقلا ) دافسلادنع ارطق تعج اذا
 بضغلا نمریکتسمیا طفن رقم لج ر لاق رونل وا قالطا ه هسک نال واررابق بوشیشندبضغ بول وا كانبضغ

 طعرف لا رول وا ریسعیما رسا هکر د هنسانعم قمزای هدرخو هنا كب یوزاب هدننزو هجرحد (ةطمرقلا
 ۱ قره قیص قیص یرامدآ هطمرقو روند هفهزابقیص و هدرخكب لصا هکر د حراش + اقیقد هسک اذاب
 قص قیص یرعدآ هدننزو لدبحنز (طیطمرفلا ) ءاطخ نی ام براق اذا هیشم فاطمرق لاقن ردا كم
 مان اضغ و روند هفلاو یقیدلراوب كنکجوب قوب هدننزو روفصع (طومرقلا) روند ه هسک نیب رو قره

 (ذطمارقلا )راردا هیبشتاک | یتیراهم كلرله وبح ءارعش هلغلوا هدنلکشران هکر ون د هنشع لزق لزق زونه كنجاغ

 هکیدبا ینانج دیعس وا یراسشر كندشاطو هلق كفاق رد درفم "یطمرق رده اطرب ندسان هلص كف

 بودا روهظ هدنتفالخ یمابع هللاب دضتعم یدنا رروب هدرخ هدرخ ندنفلرودو هلغمل وا رظنم دب هماقل
 كلک هبضغ یدا طامنرقا یبصا هکهدنزو زاّولجا ( طامترفالا ) یدیشلوا زادنا هنتف هقارعو ماشو زا

 ضبقت اذا دلا طمترقا لاقب ردهنسانعم قلوا بوطرد بولیزو و بضغ اذا لجرا طعترقا لاق ردهنسا
 ردهدنسهلازم ینبئرحت كنهناد هکروند هنکیلد یکیا كنبرلن ور كنم شوق هلک كيم و كفاق 6 ناتطم

 لدع اذا لّوالاو یناثلا بابلا نم اط ق مک الا طسق لاق ردهنتسانعم كلتا داد ولدع هلسک كف(

 لجر لاق رول وا یواسمیبچ و درفم رونلوا لامعتسا قرهلوا ردصلاب فص و ةغلابم یک یسهلک لدغ ط
 هتصح یا هطسق هاف و لاق ردهنسانعم بیصن و هصح طسق و طسق نب زاومو طسق نایمو طبق لاحرو

 نم ءاسنلا نا ثیداهنم وزونلا تسدب|هلکنآ اضعب و رولآ عاصفصن هکرون دهکچل وا هنوکرب طسق و
 دسأریلع موتنو هنأضیع رهدزنو قطعا مدح یتلادارا هک جارسلا و طسقلا ةبحاص الا ءاهفسلا ۰

 تسدا یراجوز نکل ردندنرلنل وا هیفس هلیسهدایز كناهفس یسهشاطنا وسن قیقح هکر د وانعم لصاح جا

 قلن دنآ هدقدتیج هرشطیتق و دیک وبودنا ظفح یی راهرهط وقير ا و بوق وص تسد ا هن رللا هدنف وی

 ردهنسانعم رادقم طسق و ردلکد نوتاخندیاتموادم و تردابب هن راتمدخ یک قتوطغارچ هرزوایراشاب نو

 روند ه وزار , و هف زر یا موسقلا هطسق هاب لاق ردلعتسم هنسانعم یز ور و قزر و هرادقمیا اذک هطسق

 تلادع جدو هل رسک كنهزمه (طاسقالا) روک اوا قلا نم عیش لری روند هغادر و هنسانعم ن

 دولواعو یکیا ردکو کر فورعم هلسا وب هلیعض كفاق (طسلا) لدع اذا لجرلا طبقا لاق ردهنسانعم

 یه عط و لیلق یس ارو ظیلغ و فیقخ لئام ههاس یدنه طق راد ی ع طسف هن رب و یدنه طق

 رد مد دا رم هدقدنل وا رکذ قلطمو رول وا ولت" رطع و فیفخو قآ و ذیذل يماطسف و روا

 یبرش هلبا نیکو لتاق یرنامغوص و عفاد یی وج اسو عفان كب هرکجو ردم یضیحو لوب ردیعمق
 (طسقا) ردرثالا بی هدهلا زا یني راتلع صر و قہ یالطو دیفم هاب وو هلزن و ماکز یریخصت و هم

 كنهادو ةا ب تناک اذا عبارل تابلا نم افطسق هقنع تطسف لاق ردهنسانعم قمل وا یروق نوی



 لیعفت (طسقتلا) ررد اولح همریف و اولح قا هدیکرت هکرونلوا بدتر هلمادای و قتسف هدندنع راضعب و ردا ولح

 ۱ را مدو هنا كج راش + مبطق قم 4 و طبق لاعبا رد هننسانعم قمرتروب بودیشک | یزو هدننزو
 ]] + رض اذا ثلاثلا بابلا نم اطصف هطحق لاق رد هنسانعم قمروا كن هلی وکس كن 4« یا و یعقف كفا عسل ا)
 | دصقوسبتحا ادا عبا راو ثلاثلا بابلا نم اطصفطصقو طلا طق لاق را پن ترا نبت ا یلغار واوا دش
 ٠ طعفو ماعلا طف لاق رد هنسانعم قلوا قاروقو قلتيق هليسابتحا رون هدننزو دوعق طوحقو لنت طحقو
 لإ بدجو هيف رطملا سبتحا اذا لوهجلا ءان ىلع طح لاقبو عبارلا و ثلاشا بابلا نم اطوصتو اطحق و اطحفق
 ٠ اذا لوهحا ىلع اوطصتو عبارلا باسبلانم اطعق سانلا طحف لاش ردهنسانعم قمارغوا هغلتیق سان طعف و
 قمارظوا هفلتیق سان و قاروف لب دوب هلی رک كنهزمه (یساشالو ردلیلق یلامعتسا الوهح هدنوب اودجا
 طوعقا لاق و اویدجا اذا الیلق ل وهلا ءان ىلع سانلا طعقا لاق و بدجا اذا ماعلا طحقا لاق رد نانا
 ردلهعتسم هنسانعم كماکچ شو هلکماا لازنا بودا عاج و طلا ماصا اذا اریثک مولعلا ءاب ىلع موقلا

 ۱ | ناناتلا قتلا اذا )مرلسلا هبلع هلو ی اههالک و ءا ن ءالا ییعلایف دلم 4 ¥ هبلع لشه الف طعفاف

 .  (طیصتا) قا اماصا اذا ضرالا هللا طعفا لاق ردهنسانعم قمنا غوا هغلتیقیرب رب طاحقا و(لسفلا بج وقف

 ۳ | قالطا هب هتسف دیدش اقلطم هلتېسانمو روند هلی قلسف قمی ولتدش هدنزو م یا و هدنزو ریما

 2 اند اغ ناو یج وک دف و قلتیف «طحاقلا)ل ددش یا طسف و طیف برص و ماع لاق رونلوا

 یا شجر لاق رونلوا قالطا لوا هدنتغل قارع هلا هددشمیاب ( "طحت ا) بدحم یا طحاق
 ۱ او ةأرلا دف لاق رد هنسانعم محقلت كالا ىش هیامرخ یبشیدو كلعا هبک هدننزو لیعفت (دميسق"ا) لوكا
 رد ردب هلسقرپ هکر د لاش نب ماعا زز ناسا ردیعما توا عون رب هلی كفاق (طعتل) امه اذا

 2 هکر ونلوا یالطا هن لوش هدننز ورم (طصقما) نک ییارعا روند یطاحقا هرز وا سایقریغو روند یناطحق هدنتبسن
 1 كفاق (طرقلا) ایرج یبعب داکیال ناک اذا طقم سرف لاق هلوا زلاق بولیروب الصا هسردیکب ودرکس ردقنره
 ۱ | < طرقلا) ردیع و ناروط هنس ما و هجا قرو ردف ورعم هلکع د ةدنالا ثا " "رک هکر دیم“ هصارپ عو ربل رسک

 fiz هدنن زو رفعج روند رذشاکآ هدیسرافرول وا ابق ندهحو نکلرددآتابن عور هبلس هب هک وب هل.عص كفاق

 لا دبع طرقو رازید ید هکر هس هدیسراف هلغلوا ولقارپ حوا راردنا نایب هل راکدید سرب ندنعون هجو دن

 ] هنکوج كفجوجو رانلاةلعشیا طرقلانم ءوضا لاق روند نم هلن كشت آوردم دآ کا جاجطان
 1 متلاص لوق ىلع هب هب وکو هنسانعم عرض روند هنسهع ناوبح و یبصلا بد زیا طرتلا نم رغصاوه لاش روند

 قو تئاج لاق هدننز و هدرف رولک هطرقو رولکط ورق و هل رسکك فاق زولکطارفو طارقا یعج روند هب هب وک
 هدارو هلکلیاریسفت فالتخالایع قنش فلوم × ندالا دمت ین قلعل اوا فنشیا ط اذا

 و ۱ جلو

 ەرقىلەوکەدننزو رهطعم (ةط ملا ) ردنیبم هلا هب وک هلاص فتشو هلبا هن وک ق لطم طرق هدل وضا راس یدنلوا

 [ یراو لئاج كن رلنوتاخ برع هکرونلوا قالطا افر (طرقلاوذ) طرق تاذ یا ةطّرقم ةيراح لاق روند

 ی ةي واعم ن نکسو ردسبتلیحمق كن رلت زات مضح هذع هللا یضر دیلولا ن دلاخ و رد ه رپ یراق دنفاط هنن رندر ۶

 | ندنآ ییادخ هدنراق الوف كنس هک کلم هدننزو هبنع (فطرقلاق و هدننز و هزم (فطرقلا ردسقل كن هیما

 3 ردهنسانعم قلوا یل هوك یادخ یرلفالوق كندکت هلنرتعف (طرتلا» رول زاید مدرایک اروند هب هب وک

 نالوا له وک یغالوق ردفص و هدننز و رجا (طرقالا) ةطرق اد ناکاذا عبارلا بابلانم اطرق سيتلا طرق لاقي

 | هعطق اذا ثاّرکلا طّرف لاقت ردهنسسانعم قمارغوط هصارب هه رت هدننز و لیعفت (طيرقلا روک
 | قخاط هب وک هنغالوق لربقو البلق هاطعا اذا هلع طرف لاق رد هنسانعم كمر و هنسهحزآ هب هسک رب و ردعل اف

 ۱ یراقالوق یینکزید هدقدربص یاب وا لوق ىلع قلاب وا یاو اطر ةلا اهسلا ادا ةیراخا طرف لاش ردهنسانعم |

 [ كمومو ممللا حرط دنع اهناذآ ءارو ةنعالا لعجوا اهل اذا سرفلا طرف لاقي ردهنسانعم قارب کا
 | دو هدننزو طرف (طرقلا) قرتحا ام هنم عزت اذا جارمسلا طرق لاقي زدهنسانعم قلا نجوا كغارجو

 3 < طارةلاإ) ردقلا ىف هعطق اذا لوالا بابلانم اطرق ثا رکلا طرق لاق ردهنسانعم قماغوط هصار هنر

 ۱ ۱ طورقلا) هتلعشوا جارمملایا طارقلا نم ءوضاوه لا روند هنسهلعش لوق یلع روند هغارچ هدننزو باتک
 ۱ زو ریز هک رق و طرق یرامدقم هکرونل وا قالطا هنطر هجن رب ندنتعاج بالک یب هلیعط كفاق

 کادو )

 | هلها یتا نم ثیدخا هنم و حراشلا لاق لرد مو عماح اذا لحرلا طلا لاق ردزاع ندنسانعم رطم سد

۱ 
 ا
۱ 



EE 

 اا
 تونلوا كر هرزوا یلاح ردلوعفم مسا ندطارفا هدننز و مر کم (ط رفلا  بعص یا "یطرفو نر لجن

 نوت نومدقموا رانلا یف نوک و نم نویسنم یا هل نوط رفم ماو  یلاعت هلوق هنمو روند هب هثسن شلدونوآ |

 قعش و بولکتسار ه هسکرب یناهک ان هدننزو هلعافم ا "دح ال نوز واحیا ءارلا رسب ؛یرفو الا ۱

 لادج (طارفلا) قياس اذاهطراف لاق ردهنسانعم كلا هقاسم و هفداص و هافلا اذا هط راف لا رد هنسانعم

 نالف ملکت لاق ردهنسانعم قمتچزوسرب یناهک ان ندننغآ هلکلنا ناسل قبس هسکر رد ردصم ندهلعافم یدو |

| 

| 
۱ 

 ردهنسن یکجات نالوا هدنج وا كنس هناد امرخ هکردهنسانعمقورفت هدنن زوربما (طیس#لا) هک هنمقبس اذا اطارف ۱

 | هن راهاکنیعج كنلهااضق ر هلیعط كنف (طاطسفل ) رفظ ةمالق یا طیسف رادقمنالفلام لاق رون د هنسیتنسک ق ذرطو |

 هنمو حراشلا لاق رارول وا بی N ردنیعم لحرب نالوا هدنرانک اب هدنچما رهش هکر وند

 امف یتلا ةندلاوه ةيابنلا ف لاقو ةروکلا لها عقج وه و هج طاطسفلا ىلع هّلادب ناف ةعاججاب مکیلع ۷ ثيدحلا
 لوا صاعلا ن ورع هکردبلع لرصم یکسا طاطسف و رول وا مظعا داوس دارم نلوقلا الکی ع سپ سان عج

 ردتج هل وارداح زکیدتا اریبعت ه وارون د هرداچ وي طاطسف و ردارخ ایلاح یدیشلنا ءان هدکدلیا 4 ی هکل وا | |

 رداج كو نالوا ندزب یدارم هكملا رفت هلناونع قدارسلا فلؤم × رونلوا قالطا هده ی هاش داب ؛ قات وا | ۱

 ردهلسات هکتاتسف و ردهدن ز و نافز هک طاف و رد هلا هیقوف یا هدل آهک طاتسف راو تقل حاقرب نور ما |

 قمالتچ و قلراب جاخآ شاب هدننز و لاعفنا لب هه نیش (طاشفنالا) یدلوا تغل یتلا سپ رولواروسکم ءاف ہدن رهو 3۳

 |( طفالا) ردیفدا مو هدننز و طیسف ( طیصفل ال ابطر الا نوکی الو حقا اذا دوعلا طشفنا لاق رد هنسانع
 وج (یطوطفلا) سطفا یا طفا لجر لاقت روند همدآولن ور یصب هلددشت كناط و یف كنافو كنةزمش |

 هدنماکنه عاج هلرح كناف (طفاطفل ۱ رهظلا رزفالا یا یطوطف لجر لاق روند همدآ رونق یسهقرا هدننز و اب

 زهرا دنع تاوصالا یه و طفاطفلا فرطلا اذه نم م عمت لاقي روند هری دلشخ و هراسس ندا روهظ ندنیفرط

 كلتوس زوس قج هیغل وا مهفو حس اذا لجرلا طفطف لاقب ردهنسانعم كلئدح هدنزو هزاز (طفسشل) عاجلا و |[

 را (نینسف)و (نونسلف) مالکیت لجراا طفطف لاق ردکلتوس دا دارم کم

 هدقارعو ردیغاس سدق یر و هزغ یر ردقاصس یکیا الاح هکر ددآ تلانا ر هدماش هلیف اضعب و یرسک

 نوطسلف نبا لوقت روند نیطسلف هدنّرج و بصن تلاح و نوطسلف هدنعفر تلاح كنو و رددآ هبصقرب ۳

 شوهدم هلفتروق ندهنسنرب هدننزو طلخ (طلفلال رونبد"یطسلف هدنتبسن و نیطسلش تررع و نیطسلف تیأرو :
  یناهکان ةلنيتخق (طلفلا ) هنع شهد اذا لوالا بالا نم اطلف هفینس نع طلف لات رد هنا قوا

 | نسحاف اطالف نالف ملکت لاقب ردهنسانعم ه eC اف یا اطلف هتبقلا لوقت ردنا
 لوقت ردهنسانعم قمرتروق بوریص ندنلا كنهسک رب ین هسکرب هلب رنک كنءزمه (طالفالا) مالكلاب | ًاجافاذا

 لاسعتفا (طالقالا) ین أحاف ىا مالا یطلفا لاقب نددننیمانغم كلتا روهظ نب زسنآوو یتشلفا یا نالف راک
 تسبوا لوهحا ءان ىلع مالاب تطلتفا لوقت ردهنسانعم قماغوا نب زسنآ 4 هنسنرب هدننز و

eطوفلا ع رسااذا ىشملاو مالکلاف طقلف لاق رد هنسانعم كالا تعرمس هدکع رو و هدک وس هدننز و هج رحد هژفاق ) 

 ردهطوف یدرفم روند هلاقشپ ولق شغل وا ج لوب لو لوقیلع رواکن دنرایددنس هکردز عونر هدننزودرص
 چ یاتلالصف زس | چک فاقلالصف چ رده دنس تغل هکلب بویلوا هی عو هدندنعراضمب رونلواریبعت هطوف ځد هدرا ل الا

 هدیب عجب اذا لوالا بابلا نم اطبق “یشلا طبق لاقب ردهنسانعم كمردکیرب هللا لا ین هنسنرب هدننزو طبح (طبقلا)

 هيلع حوتن ماح نب طبق هر وک هننای كحراش* ردهش اط نالوا یلصضا"یملا لمس ها ىك(

 |( یطبقلا)) ردیعحم داسف لها هکر دیدآ هیحان ر دنسیحاول یسهیصق یأرنمرس طبقو رد رابعشنم ندنلسن مالسلا |

 طبقلایلا بوسنمیا "یطبقلجر لاقت روند هب یثک بوسنم هب هروب زم فا نالوارصم لها لصا هلبست یاب [ 0 1
 ندرلنآ هبطبق ٌهیرام یرلهدلاو مالسلاو ةالصلا اههیلع مرکا لوسر نب هاربا ترضح ردهیطبق شوم
eربغ رد ناتک هحناو قآ یدبا ردیا میس رایطبق هدرصم هکر دیابت عونر رد هلیعط كفاق هک بطبق بایثو یا ق  

 | فاق اضعبو ردنوحما قرف ی هیطبق ساناو هیطبق بای ردندنلبق بست ریغت کرد هل تفاف هدژوا

 هدننزو یراعص رولکیطابقو هلددشت كناي و یصق كفاق رولک ۍطابق یعجو هرزوا یلصا رولوا روس 1
 | كفلا( یطسقلا و هلیسهدش ۳ ىس هيب رغصم ( ةطنقلا) و (طسقلا) و هدشنزو نامر ( طابقلا |
 | یراکدید اولح یتاعسب هلق رګ هدب رو هلع هب هدیس راف هکر دیعما فطات هدننزو ءاریچ (ءاطبقلا) و هلرصق |



 ۱ یک ی رس
 یژنکاو نوک وا یلقا كفلارا لوا و ردهنسانعمكلک ید هدنف ورب ب وجآیتسارا هرکصذدکد لک مایار هب هسکرب و

 ربشع ةسجخ نمژکا نوکیالو مایا دعب یا اطرف هتبتا لاق زلوا ناصقن و هدایز ردمزال قلوا نوک شبنوا
 طرف و هدعب یا نیمو وا مو طرف كيتآ و ةممانالا ف یا طرفلا الا هاقلاال لا و حراشلالاق + ةثلث نم لقاالو

 ردق هیکیلشار هکمشکپ ییچ كنجاخآام رخ هلی رسک كنه زمه (طارفالا) رددآ عضومرب دوخای قیرط هد همان
 ندنفارطا یهنسنر و اهعلط یسع یتح ےب ماذا ةللا طرفا لاق ردهنسانعم كلا لر بویمروا شا |

 ءالا لاسا یتح ه الماذا ضوا طرفا لا ردهنسانعم قمردلوط ردقدحل وا نیتشاط دوخاب ردق هعقآ
 ندنتقاطو لب هناویح ر دوخاب هد کر و هیسن اذا مالا طرفا لاقب ردهنسانعم قمتون واو ضاف تح وا
 ۱ لا ود هی کد افت كلبا زواح یدحو قیط) الام هلج اذا هيلع طرفا لاق ردهنسانعم كليا لمح تنی حراخ ۱

 0 لوا دولبو الاب لحا اذا نالف طرفا لاق ردهنسسانعم كلی هلع هدص وصخ ر و دلا زواح اذا لج رلا طرفا ۱
 ه تلح اذا "یعسولاب باصسلا طرفا لا ردلمعتسم هنسانعم قملشاب هغمردغاب هدم وم لئاوا یی روغی راه
 | صوصخ رب یی هکر و رداب اذا هلتسیل هفیس یلاهدیب طرفا لاق ردلهعتسم هن انعم كمن ږ د هلا هل هکمکچ یملق و
 | قاسف (طارفلا) هجا وح یف اصاخ الوسر لسرا اذا نالف طرفا لاقب رد هنسانعم قماللو قرهلوا یچلیا نوجما

 ۱ مدقنو قبس هلوص ندرلناراوص نا وبح دوخا ندناب راک ردلعاف ےسا عجب ندنسانعم درولا ىلا مدت هدنزو

 ۱ | درفم روند هنهدنا مدقنو قبس هراراس هدقمراو هب وص هلت (طرفلا رددرفم طراف روند هرادسک ندا

 هراوصرتاسو عضو ایلع مکط رانا ث یدل ا هنمو ءاملا ىلا مدقتم یا طرفموف و طرف لج ر لا ردر ار یعجو

 قالطا هنلعو رجا نالوا مدفتم كن هسکرب و هاومالانم هریغل مدقتمیا طرف ءام لاش روند ه وص ندا مدقت
 | لاق رونل وا قالطا هدلو ندا تافو نکیا لکد خلاب زونه و لعو رجا نم كمدقتام یا كطرفام لوقت رونل وا

 6 طرفلا لا نمدقت ارجا یا طرف انل هلعجا مهلا تیلا لفطا ءاعدلا یفو لرد ملو تامدل و یاریثک طرف د

 | ۵هدام لوشو ءادتعالاو رظلا ىا سانلا ىلع طرفلا اذهام لوقت رونلوا قالطا هتسو روجو رظ هلدرتص

 لاق و اطرف ءرعا ناکوو یلاعت هلوق هنمو حراشلا لاق هلوا شغل وا زواج ند هزادنا و دح هدنآ هکر وند

 | لوش هدنزو همام (ةطارفلا) روند هنآ قارسق هدنورو تسح و هدح ز واح هيف طرفم یا طرف نالف ما

 ۱ بوروک یتتصم لوا هسیا ردا مدقنو قبسیکره هلغلوا هتوسلا ىلع هد هلسق جاقر هکروند هوص
 | 4لوهف هيلا قبس نم ءایحا ةدع نيب عرش نوکیءام یهو ةطارف مهنب لاق هلوا زللا ضرعتو هجازم رخآ

 | ناطرافلا علط لاش رونلوا قالطا هبکو ک هج ورا یکیا هدنکو ا كبکا وک ناشل واریبعت رکید (ناطرافلا)

 | (طدرفتلا هربشاس یا حابصلا طارفا تعلط لاق رونلوا قالطا هت راقلن دنا نالوا نانا ندراقفا كحابص

 ۱ هدهدامر و هبفزحلا مدق و هعیضاذا هیف و "یثلا طرف لاق ردهنسانعم كللاهابت و عياض یشان ندزغ یصوصخر

 طارفاوت و مصق اذا هیف طرف لاق ردنوحما بلسیمان رول وا شلتا هلازا یهدقت و قبسهکرد هنسانعم كن ریصقت
 هلسرا اذا الور هیلا طرف لاقت ردهنسانعم قماللو یچلیا ه هسکر و ردهدنش كرانو تلادع هکر دیلباقم

 طارفا ی هنکرب و همدقت و هکرتاذا انالق ط ف لا رد هنسانعم كلثا رت هدو رک هلکقک بوش واط یهسک ریو
 مار ندهسکرب و هحدمیف طرفا یتح هححدم اذا الف طرف لا ردلمعتسم هنسانعم كلغا حدم هلیهج و هغلابمو
 هدننزو لعافت 6 طرافتلا و هاست یا ههرکیام نالف نع هللا ط رف لا ردهنسانعم قلق فرطر و "یر یه ورکم
 تباصا لرءدا مدت و قبس نیز یر لوق لم كلغا ضورعو تباصا هدنفورب ثداوحو مومه هن هب هسکرب
 ىراس بودا تعرسو هبلا تشاستوا نیا یا طرفلایف هتاصا اذا مومهلا هتطرافت لاق ردهنسانعم كالا
 | ندا دارع كعشني هلکمک یتقو ككنهنسنر و عرستو قبس اذا نالف طرافت لا ردهنسانعم كلا مدقت و قبس

 | لاعتفا (طارتفالا])هدارا نم هغي ف هنقو رخت اذا *یشلا طرافت لاقب ردهنسانعم كلما توف بویم هب هسک
 غولب كنهسکر و هتوف فاضال یا لوهحا ءانب ىلع هناسحا طّرضال وه لا ردهنسانعم قلوا توف هدننزو
 هط رخ (فط هل ما لبق هدل و تام یا ادلو نالف طرفا لاقب ردهنسانعم كلبا تافو یدلو شعراو هندح

 هکلیا مدقتو ج ورخ ردعسا هدننزو هفض (قطرفلا) ردهنسانعم كلغا مدقتو ج ورخ هّرکرب ردهرمءانب هدنزو |
 مدفتلاوقبسل اییعب گن دلا ىف ةطرفلا نع اهن لا لوس نا ةشئاعلتلاق ةلسما ثیدح هنم و حراشلا لا روند
 | رونل وا قالطاهنا ویحو ناسنا شکر م و بعص شمام وا مارهدننز و رع ( یطرفلا)وهدننزو نهج (تیطرفلا)

 . "(لاق)



 سو 4۵۵ زی

 ا ازت هرجا رخنآ یش هنسنر و اهرفح اذا اط وغ طز غب هرفلنا ای لاب هت ا نیز روقج ر ا

 هدرانو (طئاغلالو (طاغلا) روند هضرا شیککو زود قرهلوا روقچو هبف لخد اذا هیف طاخ لاقت هنسانعم

 طایغ و رولک ناطیغو طاوغاو هلی كنيغ رواکط وغ یراعج روند هضرا شیککو زود قرهلوا قر وا
 کا رایودب رولوا هنانک ندنسحت كناسنا طثاغو رد ولقم ارهاظ روند هتعاج طاغو هل رمک كرانیغ رولک

 رد هنسانعم لوخد یک ط وغهدننز و طیخ( طیغل ال یدنل وا قالطا هلسهقالع یرلفدل وا رروت وا هراروقچ هدا ر |
 یراوس کردا نضر ا تبطل و زود ر هدندرو رکب یایب ؛وروندهرب روفچ هدنن ز و هرغ  (ةطوعلا ) رک كسا

 كیوصروشر هدندرو نیوخن ماع یتبو ر ردنا هدلب ر هدندالب یس هل بق "یطهطوغو نم ەدیا عطقهدنوک کیا ینآ

 هربس و رابوج یر رههکر د ح راش + ردنا كنساضقو هروک دوخابكن رهش قشمد هلی كنسغ ( هطوغ)رددآ

 تعشو هرصب "هاو دنفرع دغس قشمد هط وغ ردیسب رب كنابند ٌهعب را نانح هلغل وا ناتساکو ناتسب و غاب و راز

 | بوشل شبر های قمردلاق ل ویب یی همت لوق یع قمت و هم هننزو لبعفت (طبوفتا ) ردروهشم ناوب |

 لعفت (ط وفتلا و اهرعف دعبا ادا اٌبلا ط وغ لاق ردهنسانغم كلا نبرد یاد كند وقو رهظع وا هه اذا ماعطلا | ۱

 كليك !جاآ هدننزو لاعفنا (طایغنالا) یدا اذا لجرلا طّوغَت لاقب رد هنسانعم كلا تجاح یاضق هدننز |
 اط واغت لاش ردهنسانعم قعشاط هبوص هدننزو لعافت (ط واغتلا ) یی | ذا دوعلاطاغنا لاقب رد هنسسانعم |

 تعاجج بویلربآ ندتعاج هدنماکنه لالتخا و هنتف کرد هلکرب هلبرادین ماو یعط لرانیغ (طغ طعال اسماغت ادا ]
 (طيغلا) نتفلاتءاج اذا ةعاجلا عم نوکی نا هترما اذا طغ طغ لوقت رونلوا دارا هدنماق ما ود لوا هرجا

 اط وغ طوغب و اطیغ طیغب هیف “یشلا طاغ لا ردهنسانعم قلوابئاغ بوریکه رخآ "یش هنسنرب هدننزو طیخ |
 ةطراغم اهني لاق ردهنسانعم كليا تالک فالتخا هدننز و هطلاغم (ةطباغملا) باغو هيف لخد اذا رکذک

 قلاص لرهرب و یتسیدنک هرب هد زو هحرحد هلا هثلثم ىا (فطترفلا ر هك ءافلا لصف و فلتحم مالک یر |

 هج رحد هلا هم نیش ۶۳7 ضرالایق رسا اذا لجرا طرف لاق ردهنسانعم قمروت وا قشیاو ۱

 قمروتوا ال رهنکی وس هن رکن بور و هرب ینیراقانیق لوق یلعقمروت وا قز هربآ یشپآ بورک ی رهچاب هدننزو
 ریینازواریعت نم روایی کز تی اهم نکا ك رهدا طسب ندفرطرب یتیراقایا یکیا هدکدش هراوط دوخاب |
 بوک راق طسب وا هیفاس دس وف ضرالاب هینیلا قصلا وا هبلج ر نمیام مه دعف اذا لح را طشرف لاق

 قره ضو لب تا وایجزسم اکو رك ر اذاریعبلا طش رف لاق رد هنسانعم كکو ج قلاص هر هود و دجاو بناس یو

 هدم اذا "یشلا طشرف لاق ردوا كمردنوس بوکچ یهنسنزپ و هرشرش اذا ملاش رف لاق ردهنسانعم

 نصف اذا ةقاسنلا تطشرف لاقت ردهنسانعم قمرآ فنا نوجا كمەشيا هود تک راو نوجا قّعاص هئان و |

 قرهریآ یتشیآ ام اد هدننزوساطرق (طاشرفلا )لو هدننزو جرب ز (طشرفلال لوبلل ےک اذا لملبا طشرف و بلعلل |

 هدننز و نوزرب (طوشرفر) هیلجر نییام حفیفدعم ناکاذا طاشرف و طشرف لجر لا روند همدآ نالوا رروت وا
 بابلا نماط ورفلجر لا طرف لا رذ هنسانعم كلغ مدقتو قیسهدننز و د وعق(ط ورفل )ورد دآ ه رقرب هدرصم دیعص |
 اطرف مالایف طرف لاق رد هنسانعم قاق عياض هللا ریصقتهدهنسن رب هدننزو ط رخ (طرفلا) مذقت و قبس اذا لول
 ردعوض وم هنسانعم مدقن و قبسدصتقلاب هدام و هروک هننایب هدریاصب كفل وم + هعیض و هب سصق اذا لوالا بابلانم |
 كلباریصقت هدمدقت طبرفت و ردهنسانعم كلا فارسا هدمدقت طرف و طارفا الثم ردبعشنم ندنآ یتا راس

 كمدآرب و فرسا اذا لوقلایف هیلع طرف لاق ردهنمیانعم كلیوس.زوس زواص"یدجب طرفو + تار ۱ ۲
 اک ر و اراغص هلاوتام اذا ادلو طرف لاش ردا تنج قبس هکر دلهعتسم دنسانعم كلتا تاف و یدل وریغص ۱

 یی یجج نجات رخ و هلسراو همذق ادا هلوسر هيلا طرف لاقب ردهنسانعقماللوب یچلیا مدقم نددنک |
 تخلام یا للا تطرف لاق ردا زواګ یذح هدعانتما هکر د هنسانعم قلوا یرب ندقمتوط یشآ ردق دلش 1

 هراندیک هب وص نوجا قعراوص ناو يح دوخاب نابراک هسکرب هدنن زو هحاع" هطارف و طرف و اهعلط یسع تح |

 اظرف. مولا طرف لاق ردهنسانعم كلا مدقت و راب د نوجا ق هخوق و بیا و بول حالصا یضوخ

 یدحرول وا وا مسا ندنظفل طارفا طرف و ءالدلاو ضوا حالصال درولا یا میمدقت اذا یتاثلا تابلانم ةطارفو 1

 هطرف لا ردلمعتسم هنسانعم قلوا بلاغو دلا ةزواح یا مالا ف طرفلاو كابا لوقت روند هکلنا زواج ق
 هناشن وهم نانل وا بصن نوا تمالع هد رال وإ و روثل وا قالطا هنشب كنه دوخا هغاط كوك طرف
 ن اطرفدعب كم "[لوقتردهنسا انعم تفو طرف و رواکطارفاو هدننز و سلفا رولک طرفایعجروئل وا قالطا |

| 

 هه ءافلا لصف ]مس



 تو کرده ون و لوق یلعروند هنشوف 2 قلق ضابهدننز و باح( طاطفل ) تاصاذا قو دون و حوذلاو

 | هل وا كنتف و حابص هدننزو بار (طاطغلا]) ردهطاطع یدرفع رولوا هایس یزو جا كرادانقو زو یورو
 ۱ و كن و را ل هدنو رونی هنماکنه ریتم رونید هنس هی e و ىلع

 تلع اذا رضا اش لاق رم قملاق توزابق یراحوم نبرد هد هدننز و هزز شه 7 غ 7

 "وض اذا ارتقا تطغعطع لاش زدهنسانعم قماشسف كب ك لوق لع كۈلسس نکر انف هرکن و هجا وما

 ۳ اب هطفطغ و نبلغ اذا مونلا هيلع طغطغ لاقي رد هنس انعم قصاب وش وا یعدآ رب و اهنایلغ ثدتشا وا
 جد و هدننزو لزازت (طغطفتلا ) ردېک كعد طاق طاف ییایب هکردهباکح ندنوص بیرق هنس وا. كنشوق

 هدنک اږ بولیغاط هنسنر و هجاوما تلعاذا رصلا طغطغت لا رد هنسانعم قملاق بورابق یرلهغلاط هلزکد

 قرفاق یهقان نوجا قع روغو هدننزو لاعتفا ( طاطتغالا ددتاذا *یثلا طغطغت لا ردهنسانعم قلوا

 ۱ ۰ ۳ تم ینآ ب وشراب هدکبشرکس هلا هکر و اهش وتناذا ةقانلا لصفلا طتخا لاقم رد هن انعم كمرکو چ
 | ردهنسانعم قفغتلاج یر هفلاط ا زکد هدننز و هحرحد (نطمطعا) هع نسف رضا اذا انالف نالف طتعا لا ۱

 .  ناقا ههرد و تلغ اذا ردقلا تطمطع لاقب ردهنسانعم قمانیق هرصتت و هجوم برطضا اذا رصلا طمطغ لاق
 | بولافوح وص كناردو یداولا ف ردحنا نیح تاص اذا لیلا طهطع لاق د قلغاج وص

 | هدننزو طبالع (طماطغلا رو هجاوما تمظعو وام ثک اذا رخهلا طبطع لاق نده اف قل وا ےظع یر هغلاط

 | هزکد نالوا مظع یراهغلاطو قوچ یب وص هدننزو لیپسلس یی طفلا و هدننزو لجرفس (طعوطفلا )و
 | طماطغ و هاب رنک كنيغ طامطغ و الا ریثک جاومالا مظع یا ططمطغ و طموظغ و طماطغ رګ لاش روند

 | تولیراج هنر یر طامطع و روند هنسستلزوک.و دی هل هلاط هد ز ون لی سلنم طوططع و هدنن هو طب الع

 | قوغوب :هدننزو جرحدت (طمطغتلا طالتلا جوملا یا رهلا طامطع دشاام لاقب روند هرهغلاط نالوا مطالتم
 نکراسف eC هبف توصب تاص ادا لجرا ریہطغت لاق د نازل ام للسس هل نوت

 | طغت لاق ردهنسانعم قفتلاح را هغلاط و تضغض ادا ردقلا نلیهطغت لاق ردهنسانعم ث

 ۱ اذا عبارلا ب تابلا نماطلغ هریغو باسایف طلغ لاق ردهنسانعم قلک اب هلنیتف (طلغلا) برطضا اذا جوا
 ۱ | لاقیف رایدد ردص وص هل اب هدیاسح تلغ هلبات و هدمالک و قطن طلغ راضعپ باوصلا هج و فرعب لف هی رف یبع

 | هطیضم( ةطلغل )و هدننز و هکوصضا (ةط ولغ الا الو هدننز و هروبص((ةط ولغلا )باسا قت لغ وقطنلا ف طاغ

 | تاطولغ الا نع ةياور فود تاطولغلا ن نعمالسلا هيلع ینلا ىهن#حراشلا قرون دهمالک نان اوا ریبعت لک هدننزو
 | ردمزلتسم ی هدف جو یلیلذت هکردلئاسم یرلکچهدا طیلغت یني رب یرب كنالع دا رمندن و هيف طلب ماللکلا یهو

۱ 

 ۱ طلغ ییهسکر : (طیلفتلا و طلغلا ریثک یا طالفم لجر لاقب روند ه هسنک نالوا رولیک اب قوچ (طالفلا)
 | 6 طالغلا لو هدنز و هلعافم (ةطلاغملا) تطلغ هل لاق اذا هطلغ لاق ردهنسانعم كلتا تبسن هطلغ وند كدلبا

 ا یمان هدننزو طج (طمنلا) طلفلایف هعقوا اذا هطلاف لا ردهنسانعم ققلک اب یغدآرب هدننزو لادج
 رگ دمو هرکس | ذا عبارلا و یناثلا بابلا نم اطغ مهطمت و سانلا طغلاقب ردهنسانعم كمر وكر اوخ بودبا

 كتم یشان ندقلنتشاطو ندقلروطو و اهرکشپ مل اذا ةيفاعلا ط لا ردهنسانعم كلنا نارفک بوبلنا
 ما 4 هللدس یوص و اهرتح و اهرطب اذا زهعنلا طغ لا ردهنسانعم تا تبویلوا یردق هدندنع

 طغو اهجذ اذا ةصهذلا طم لاش ردهنسانعم كمك نابرقو ةدشب هعرج اذا ءالا طخ لاقب ردهنسانعم

 ۱ یطنءاع«لاقب یدنلوارک ذ هکر دیفدا مو هدننزویزج («یطملآ) رون دهضرا ولفاروت واو زود قرهلواروقج
 (طاقعالا ) مزال و ماداذا "یشلا طغا لاق رد هنسانعم قلوا یمناد هنسنرب هل رسک كنهزمه (طاغالا) یطبغیا

 كم یی هسک لوابوشبراب رارکت هرکصندقدل وا بولفم بوشیراب هدکمتر کس مدقم هلا هکر هدننز و لاعتفا

 ردهنسانعم قاب بولوا بلاغ هدزوس 4 هسکر والّوا قبسام دعب هقبسف هرضاح اذا هطقعا لاق ردهنسانعم |

 ردهنسانعم كمنروک یراهن و یصض هن نکل بولکهروهظ هثسنر و هرهقف هالع اذا مالکلاب انالف طقعا لاقت

 | كغروا بوررو ی درو لمت دا الو ی ۳ ی لاق



 اهبیدان ةلک وا اوات اذا نزلا ناتا توض وهو ةبلبم كلاب طیف طیف نوب انس درم رررغاچ |

 دعقم (طیعم) ار کن طیع لاق اذا طعطع لاق ردهنسانعم كعد طیع طیع ارّرکم هدننزو هزاز (ةطعطملا) أ

 یک و نوبق هدننز و طبح (طبقلا) < ةا نفلا لصف ]2 ردشلوا هعق ورب هدنآ هکردیعما یداورپ هدنزو
 طبغلاق ردهنسانعم قلقو هللا لایتترصاپ یتغیرب وق وند ردیمن وز ردیمزوعم یسهدوکو یفیرب وق كنسهلوقم

 كلا دسحوهنع" نم هلازه فرعیل هرهظ والما قرط هنا رظنیل هتيلا سج اذا یناثلا بابلا نم اطبغ شیک |

 عبا لا ویناثلا بابلا نم اطبغ هطبغ و انالف طبغلاقن ردن رابع ندکلیا نم ننن. لا وز كن هسکرب  هکردهنسانیم ق
 هډ دیک: قردیل وا,لئاز نادنحاص تم یفیدل وا لئان كنهسک رب هکردهنسانعم كلتا كشرو هدسح اذا 1

 رد وانعم لصا هکر د حراش » هنم لّوصتال نا ىلع هع ینمتاذا هطبغ لاش ردن رابعندکلبا نمت ینلوا رهظم اکا
 هيلا لوبا ليا هقالع قلنوا رم دخ ا ل رهدنک تاکشر دوخاب هل مش رط هشت ردزاح یسانعم دسح

 ندنتحطم انیس نر سک زه نن و رایدمر و تصخر هلنهجوب تع نع لها ید ه هطبغ تح رول وا هل رابتع

 هک اط به الاطبغ هل ۶ ثیدحا یفو«یهتنا ردم زاللوا یعاد ه یار تملد ازت قالطالایعو خیمه هو ۱

 قج هنلوا هطبغدوخ یر ورسو تمعن قج هنل وا هطبغندکهاکر د بنرابییعیاهیلع طبغت ةلرنموا ةطبعلاتالاسن یا |
 هنماوط نیک | شابک هب سسکو ی كنبغ طبغو زرهدناهذاعتسا ندلفسنو لذ دوخای ندنم و رقف و زاین هج

 یفلق رای کل زوم هغ دخلق وب یسهد وکه لا لا هکر ون دهب هقان ل وش هدننز و روبص (طوبغل لر ولکط وبغ چ
 هدنفج راغط قیزآ هدننز و هفرغ (فطبغل او طبغت یبح اهقرط فرعبال تناک اذا ط وبغ ةقان لاق هيغل وا صيف

 قجرافط و هطناچبوکید مک هن رب یرب هدعب ب ورب وچ هن راج وا كانيشم یکیا هکر ون د هشیاق لوش هدنزرط

 ةرمسه و لاح نسح یا ةطبغ یف وه لاقب رد هنسانعم ترم سمو هافرو لاح نسح هل رسک كنبغ (ةطہغلا)) رار
 (طابتخالا )ردا هد رلانعم وب هر وکه ننایپ كح راش *یدنلوارک ذ هکر وند هکلغا كشر و یک طبغ ردهنناتمم

 لاین نح ىلع ج اذا لج زلاطتغا لاق ردەنسانعم قل وا هرزوایامداش و رورس وانغ وهافرهسکرب هدننز و

 وتو (طابغالا» هدننز و بتک ردطبغ یعج روند ه ی ٌدک ندا هطبع ایاد (طباغلا)

 همادااذآهب ی لجرلا طبغا لاق رد هنسانعم قمردروط ولابق اباد بویل آ یرباو یتالا ندنرز وا

 یاد هقتسب | ییهسکرب و اهرطم ماد اذا ءاعسلا تطبغا لاش ردهنسانعم قلوا ول رومی یماد دولب

 كم رو یک یکرک یتیزو لرب ندنفاثک و تژک تابن و تماد اذا یملا هیلع تطبغا لاق ردهنسانعم

 تاننلا طبغا لاق هنل وا هدهاشم ا اف هرایکی یک شب ندکو کر و ندهبحر یعومج کل وش رد

 قبص ردناکم ےسا هلیصف كناب و كم (فطبغلا) ةدحاو ةبح نم هلاك ینادنو فک و ضرالا
 رد هتنمانعف 8 طوبغم یتلاحراب یدآ ر هدننزو لیعفت (طسختلا روند هضرا ش لا باعیتسا قلتو وک

 طبغلا ىلع مهلمح یا اددشم یوراذکه ډک مهطبغب لععف نولصب مه وءاح مالسلا هيلع هنآ ثیدلا هوا

 طفلا )8 ی مهتبسل یهطرع دق نوکیف فیفا یور ناو هيلع طبغب اس4 مهدنع لعفلا انج ل

 راردا باکرا ناوسن اکا بولوا هدنزرط یرانالاب راه ود تخ هکردبکر م هل وکر یک ج دوه ٠ هدننزور

 EE فرا ول ووش نو بتک. ردطبغ یعج روت نالا نالوا ولك یدواه و و

 روندهضرا شیککو زودعفمقرطیکیادوخای ولقا روتوا و روقچو هلوا رواک بوراب یر نالوا
 هعق ور هدنا هکر ددا عض ومرپ هلرحف ثالاد و كيم (هردلا طبغ# ردیدآ كضرارب صوصح هنتعاج ع و

 (یطبغلا ) ردعض وم رب یسیکیا.د :اوخ اب :ردشل وا هعق و رب ځد هدنا ردعض ومر هلیسهین هشت (ناطلال ر

 دم اد یا یطیغ ءا لاش ردا هطاحا" یر ره رونق وام الا اخف ییعب نماد یرطم هدنزو

 موج هلا زمه نالواپا وطرد ناخب لوق ىلع را ا د یخ 8

 : Eا هود هدننزو ززا (طیظعلا) هبسطغ اذا یتاثلا و لّوالا بابلا نم اطغ ءاملا یف ۱

 ناي هلا فلسس ةقشقش ریغنم یر ده فلؤء » رده اذا یناثلا بابلا نم اطیطغ ریعبلا طغ لاق رد

 ةعشم هاب رده و كدروکو نر تنش نشدم ین یکن را اه نوو

 ۱ طبع لاق اذا اطل طمع لاق رد هنسانعم قە اخ ود طیع هدننزو لیعف (طصتلا ةبلغلا دنع وا رکسلا دنع |

 ہک دما نیغلا لصف ع



 ۱ و هبلث و al اذا لوالا باتا اطع هضع طع لاق وام قفقوط هنس ومات تویللید ا

 ع هدننزو لاعتفا (طاقعالا) اهرکی اذا للامن طع لاقب رد هنسانعم كلغا نارفک بویلیا رکش هب یھلا
 | رد هنسانعمكلتا نارفک هتمعت ىج دوب لنت ( سلا هلو بام اذا هض ع هطقعا لا ردفدا رع هدل وا یانعم هلا
 ح علما اهرکشیرل اذا عبارلا بابلانم اطع هللا محن طع لاق رک ذیساک ردهفیعض تغل هدنظفل طغ هلا هم

 چی ا ر ااو ناقابل هرفس و ریس هدنزز قلمز نسما ز یزو شم

 ] لاهم نبش (طشنعل روند هرودوب ناعشیش هدنرانزو هذفنق و ذفنق (ةطبنعلا)و (طبنعلا )ل رفسلا ىلع یوق

 هت روع نوزوا هلیقاحا ءاهو هدنزو رفعج و روند همدا نوزوا كم هدننزو قنشع (طشنعلا) و هدننز و رفعج

 1 قنشع طشنع و هدنزو رفعح طشنعو لیوط یا ةطشنع و طشذع ةأ ما و طشنع و طشنف لحر لاقت روند

 | قلراط هدننزو هجرحد (فطشنعل ۱ قاحلا یس یا طشنع و طشفع لجر لاه روند هتک یوعدب هدننزو

 ا[ قارا نوزومو بوخ و نوزوا یندرک كناسنا هلنيتعف (طنملا) بضخ اذا لج زلا طشنع لا ردهنسانعم
 اع لوطلا وهوا هيف نسحو لوط یا طنع هقنع ف لاقت روند هنساوا نوزوا لوضعره لوق ىلع

 لاق رونلآ تاس دآ هکر وند هغ راو رد هطنطاع یت وم روند هل یثک نوزوا هدنن زو عم" (طعنطنعلا

 3 هنسانعم بابش ناوفنع روند هنل وا قلناوج هل رمسك كنيع (نايطنعلا ) قب ر الاب یا طنطنعلاب ءاسلا بص

 | ءا اذا لج را طنغا لاق رد هنسانعم قلوا یدل و ولی و نوزوا كمدآ رب هل رسک كن هزمه (طانعالا)
 | قانع وقلنا ی س ےئل یا طفنع لجر لا روند هن هک یاوخ و رنک ع هدننزو ذفنف (طفنعل ال طنطنع دل و

۱ 

 | برض لاق r هثندیام كن ور هلا راقب هل اه (ةطفنعلا ردروناج یکیدد قالوق هر هکر دیم“ ضرالا

 | طع لاق ردهنسانعم قلوان نوز وا ید یک تلمتاو هلنرتصف (طیعلا فنالا و نيد راشلا نام یه و هتطفنع

 ِ ۱3 طیف شن وم روند هن ینشکولتد رک نوز وا ردفص و هدنز و رج | (طیعالا رژ ةل وط هقنع تناک ادا اطبع لحرلا

 4 شب تانحلاع ولتنجنو قنعلا و سرا لی وطلا ی ءا طبعا لحر لاق روند همدا نوزوا اعم ید رک و یشابو

 E Oa رونلوا قالطا هب هنت عیفر و دنلب اعلطم و منت "یآیا طبعا لحر لاق رون لوا قالطا همدا | منت و

 ۱ a ر ردهنسانعم قل وا نوزوا ندرک هدنزو طیخ (طيعلار) و هدننزو طوس (طوعلا فینم یا طیعا" عو

 ۱۰2 ااا عو طبع و طوع و رول وا قایو یواو سپ تلاط اذا اطیع طرعت و اطوع طوعت ق لا تاع |

 1 | ةأرلا و ةقانلا تطاع لا ردهنسانعم قلاق شو بویلوا هبک رالب هچن قرهیل وا ریسق ناویح نا

 | ندرك جدو هدننز و لعفت (طبعتلا لو (ط وعتلا رفع ريغ نم نینس لمك ملاذ اطايعو اطیع طیعت و اط وع طوعت

 ۱ رللس ھن قرهملاق ربسف ناویحو تروع و ترلان اذا تطبعل و هفنع تط وعت لاق ردهنسانعم قل وا نوز وا ۱

 ۱ | دیقو رم رم نینسس لی ماذا دنا را ت تط ّوعت لقب رد هتسانعم قلق توام ویو |

 ۱۳ هد درو رم ذا هبش ذنم جرف غبن اذا دوعلا وا رجلا

 | حايصلاو ةبلطا ىا. طبعتلا اتهام لوقت رذذ وخ ام ندمت 1 طبع BE هن رادایرفو هطاعش هن ایلیا ال هد هبلغنیح

 ns 9 را ا شوپ وب هک رالی هجن ی

 ۱ لاو رونل وا دا جو تاج اميلا
 | (طبعلا) روند هب هان شمامتوط بولب کج هکک را یدو (دطاتعاا) لی ظاهیلع ىزا ادا طاع ةقال لاھ

 نالوا عطا فینخ هلیسانب هرزوا یرسک كناطو یرسک كع((طبع)) روند هره ود هدن زکو چک هتک نا

 مد هدنماکنه قلشوخرس هکردهلک رب ون لوف یلع روند هننرادایرف و و غ نکر دا نماز وهل را ولناق ولد
 2 ود طبع طع ندن ربطاشنلاک هدنراقدل وا تلاغهدبعل د وخان یکی راقد ضاج و ده دل راش وخ رس مز تولیروا
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 (طبلعلا ) رتاخیا طاکع نبل لاق روند هدوس و وق هدننز و طلع (طلکعلا ) ر EE اک یک مق رود

 طباع رج و لج لاق روند دیس واتماحصص و ابق و یربا هلم كسسع (طبالعلا و لف كمال و یمص كنیم | |

 ی دەطبلع هل وا دودحمىژکا تول وا ددع یللا "للقا هکر وند هنس روس یک و نوق لوشو ضس یا طالع و

 هکر ونل وا قالطا هنسنو یا ا تلقت كمدآ رو روند هش نالوا ظ.لغ اقلطء و روندهدوس ووقوهلاهروند |

 حجرح دم (طلسعلا) هسف و هصخح* لقثیا هطبالع و هطبلع هیلع قلا لاقت ردنا هتسمد بوکوج یکس واک |

 هلا هع نیش (طشلعلا) هل ماظنالیا طا سعم مالک لاق روند هرازوس هجاص نابل وا طبت ره و مظتنم هدننز و" ۱

 هناي رب كلو هدننزو باتل ک (طالعلا) ردرا و رظن هدنتعص كنهدام و و روند هب هسک یوخدب هدننزو سلم |

 یطالع علم ام لاق روند هقوط هايس نال وا هدنراناب یکیا كنن وب نت کو روند ناط الع هنناب یکیا روند

 نایاع هدنلکش طخ نوزوا نوزو ۱ كشن وک هکر دما سعش یخ و دا وډ اهفنع سم ی اھ وطیا ةمایلا

 كنهودو "شو هموصخیا طالع ےھنی لاق ردهنسانعم هبعاشمو رشو تموصخ و ردنرابع ندنعاعش نالوا |
 بتک رولک طلع و هطلعا یعج روند باغ یرافدصاب یر وئ را دنوی ڭنەودو روندەبا یرلف دلغاب هنو |

 ريعبلا طلع لاق ردن وجا هلازا ليعفت ا قمراقبج ی ا یکیدد طالع ندنن وی كنه ود (طیلعتلا) هدننزو |

 طالعلاب اهع و اذا ةقاتلا طاع ام رد هنسانعم قععاپ ا یکیدد طالع هنن وب كنهود و هنم ط العلا عزب اذا |

 قالبج ی لک ود یرقارپب و روند ها یرافدصاب یروقرا نۆ كل هود دو هدننزو لیمزا(طیلعالا)

 طلخ(طلملا)رول وا هج وزوا یک یغنوجق هلق هکروند هنغ وج كنشم كنجاغآ خممو روند هراق وبچ و هرالآد
 اذا یاثلا و لو الا تابلانم اطلع هقاتلا طاع لاش رد هن سانعم قعصاب اعم یکیدد طالع هن وب كنه ود هدننز و

 هرکذ اذا شپ انالف طلع لاقن ردلمتس هنسانعم قلآ هناسل هلقلانف بودا رک ددی هسکو و طال هچ
 (طلعلا ین ک هطلع روند هریک رج هایس هایسیراکدلیاشقن ب ورجح هنرلزو نوجا تشز كنع ناو ذو ءوسپ |

 مش رم نام افت یراکدید طالع هدنن وی كن هود ردرلناکم مساهدنن زو ز ولحم (ط لعمل ا و هدننز و دعق
 لام رد طالعا عج روند ه هقان هلاص زسرالو كاذک روند ه هقان نال وا رسا هلنیتص (طلعلا) روید |

 |روتلوا قالطا هرابکرک یالر نايا زا یز 7 رواج الب یا طاع ةقان و ةعهالبیا طلع ةقان |
 یراردلا یهو هطالعان م تنکل عوعلا نموا اه انا نم تاک نهان و ساسالایف لاق
 لا روند هراهقات نوز ووشو روند هراکشا هدرخو هصرق هلیتعص طلع و اهل ءاسا ال لا ۱

 هاشم ین کج هن رازو نوجا تشز كع ناوسذ و روند ه هدالف هدننز و ق (ةطلعلا ) لا وطیا طلع قون

 هطلعا امو طلاع عاش لا رولوا فص و هرعاش ناب بحاص نابز شت | تیاغب (طلاعلا) روند ھه یک رج |

 هنو كلاود هدنزو زا ولجا(طا ولعالا) ردرعاشرب ندنسهلنبق دعس هدننز و فوز (ط ولعل )8
 هالع و هقنعإ قلعت اذا ریعبلا ط ولعا لاق ردهنسانعم كع دود قال دوخاب زسرالو لوق ىلع كغ یرهلصآ

 هسبحو هذخا اذا انالف طّولعا لاق رد هنسانعم كما سبح بوتط یهسکر و انایرع هبکروآ ماطخالب هبکروآ

 قە ردلاصد وع دوخ ابا یب ننزسکلیا ةلتحاالمو رکف هشښارب و همز اذا هط ولعا لاقب ردهنسانعم قلق تمزالمو |

 روغپ و ةيتور الب محقت و هسأر بکر اذا مالا طّولعا لاق ردذ وخأم ندل وا یانعم ردلهعتس هنسانعم
 لاعتفا (طالتعالا و اهبرضیل اهددست اذا ةقانلا لب طولعا لاق ردهنسانعم ققل غوط نوجا قعش | ی هفات
 رو رجشرب هدننزو عذح (طیلعلا هبغاشو هحصاخ اذا هب و هطلتعا لاقب ردهنسانعم كلا افوغ و عار زو ]

 هتط ولعت لوقت ردهنسانهم کچ نفاق بولیراص ه هنسن ر هدننز و ج رحدت (طولعتلا) ردیعما لجر ۱

 (ط ورم لهلطلخاذا ها لا نو نود شف ھ5 وخت رحد (فطفلعل۱ لیلا هتمعض و ه تقلعتیا

 ینالثنایلوا یسهنسفرب وصل یآ طورجوهآ * لا رولک طبراع و هطراع یعج روند هیرغوا هدننزو روفصع |
 نالوارا زط و درام تیاغب دوخایه ا ادو ثیبخو هل یش الیا طورع لجرلاق روند هرو دنم لاس در |

 )طر ا ردو ولعص ا ثیبخیآ ا لجر باقلوا _ت بوليس ید یتیدا غوا کدو

 رتو 1 ددشر وسجیا ۱ مراد و دیدشور روجر ف

 & یطراملا) روندهمدآ نوزوا هدنزوعتر عطا و هو ج رز( ر2ا رتبه دیار ۴

 هد رب یکیدرب ک هدران و هل را هين لعفعما(دط رم لو طمع اروند هناوست ج رف نالوا لوی هدنز و "یطبالع |
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 ۱ هنسانعم تسا روند هردو روند هنغلازا لرکذ هلباربد هدننزورفج (طرضعلا) و هدننزو جربز (طرضعلاا)ا
 | هدننز و ذفنق ( طرضعلا ) رون دەب کر یج نالوا هدنشلب ر دولنا هب اخدوخاب هنکیک چوب ندا هطاحایربدلوق لع

 | روند هراکتمدخ ندا تمدخ هنفلقوط یزاغوب نامه هدننز ور وفصع 6 طورضعلا لو هدنن زو طبالع 6 طراضعلاو

 | یرم هدئنز و روفصع ط ورضع ورود هسک ان و ےئل و رواکهطراضع و طیراضع و ط راضعیمجی رون د هداغرا و

 | رونلواریبعت نکی وا لزق هکر دهنسف ضایب فوجءدنز رطشماقیزمرقون وز وا قشپاب هموقلح ردیشاب كن هدعم هکر دیعما
  ءدنتل آ قتلوق هلی كنيع (طب راضعلا روند هربدو روند هج رف كشوکو قیلاص هدننز و "یطبالع ("یط راضلا)
 هکر دبعما طوفذع هله كنا ر و كنبع ( طوف مضعل )لر ولواهدنرلندب كن رلتاقتلوق ولف رط یکیا هکر ون دهرارمط نال وا

 كنسهشاطنجیأریلعو روند هنککرا كن راکددنرب و وغآ هنالبندنعو هلکنت رک لوق یلعردکج و نانلوارک>
 یصق كنيع (طضعلا) رولک تاطوفرضع و یفراضع یعج رددآ كنهادرب ندنسنج "با ود نال وا یراب وکرم

 ثدحا اذا یناثلا بابلا نم اطضع لجرلا طضع لاق ردهنسانعم لسي نكر دبا عاج هلبنوکس كند داض وا

  هدننزو روفصع (طوفضعلا ) روند هب هسک نالوا رابتسپ نکر دیا عاج هدننز و نویله (ط ویضعلا) عامبادنء
 | هنف رطیکیا یی هنسن رب هدنز و طخ ( طعلا ) یدنل وارکد هکرد هنسانعم ط وفرض هدنزو نوب ريح (طوفضیعلا لو
 1 االوط همش ادا لوالا تابلا نم ًاطع بولا طع لاق ردهنسانعم قمر ههزودرب اص ع دوخاب الوط قرهیمرپآ

 E یدلیا تیاور لصفم یتءا رق وب هکر د ح راشد ر د نم طع هصبق یأ رالف هلن یلاعت هل وق یر لیق هنموةن ونی الباص ص وا
 | هر بولوا بلاغ 4 هسک ر طعو ردلکد زم ولعم یکیدلیا تءارق همسر و یسبرب ندنلها داوش هکیدد یناغاص نکل

 ا5 دوخة اخ كما هبلغ العفو الوق دمدآر و هبلغو هع رصاذا ضرالاىلا اب الف 5 لاق RA قم

 لعفلا ین طعلاو لوقلا ین "تعلاوا العفو الوق هبلغ اذا هطع لاق ردص وصخ هكلثا هبلغالوف هلبات "تعو العف طع
 | (طاطعنالاو هدننز ولعفت (ططعتلا] هطع عع بوثلا ططع لاق ردفدا رم هدل "وا یانعم هلا و (طیطعتلاز

 ۱ ۱ یکیا قرهیمالتح تولي ريق جاعآ طاطعتاو طعنا و ططعتف هططع و بوثلا طع لاه ردرلع واطم هدنزو لاعفا |

 [] روشدهرداهب دنمونت هدننزو باح" (طاطعلا ال نیب مکر یغ نم نت اذا دوعلا طعنا لاقب ردهنسانعم كل | تاق ۱
 | لوق ىلع روند هنالوا بولغم العف والوق (طوطملا رونل وا قالطا هنالس را و ےسج عاش یاطاطعلجر لا

 | هرافش راج شفا وا قش اضرع دوخاب الوط هلدیتعص (ططعلا ) یدنل وا رکذ افنآ هکهت روند توتعم هب ولغم الوق

 اروند هنسهب وص بکس دوخاب هغالغوا دوخاب هیزوق نالوا هدنشاب رب هدننزو دهده (طعطعلا# روند

 ۱ روند هدایرف وو غو هن یتلغجندا روهظاطلتح و اعباتتمهد رل هماکنه و للثماغوغ و كنج هدننز و هلزاز ( ةطعطع)

 7 هتسانعم رابدل وا بولغم ندنراطاشف طرف هدقدل وا بلاغ هنن راصخ هدبعل و هل صاضشا نالوا بعالم لوق یلع |
 اهل التخاو تاوصالا باتت ىهو ةطعطعلا هذهام لاقب رد هک ندنرتوص یراق داب ب ورغاچ كره د طبع طیع
 ۱ ه هسک نوز وا ( طعالا) اموق اوبلغ اذا ثالذو طیع طبعا ولاق اذا نام توص ةیاکح یهوا اهریغ و برملا یف

 | كنناشوط بع هاه (ةطویطعلا ) ردیفدارمو هدننز و طوذع (طویطعلا  لیوط یا طعا لجر لاق روند

 | نا ویح و ناسنا هلناصف (ناطفعل ال و هلیحف كنیع (طیفعلا )لو هلینوکسكناف و یصف كنيع (طفعلا) روند هنسيشيد
 | نوبق طیفع و طفع و تط رضاذا ىناثلا بابلا نم اناطفع و اطبفع و اطفع علا تطفع لاق رد هنسانعم قل ةط رض

 لد و رام ژاک هفناب ون ادا اطیفع و اطفع نالا طفع لاقب یکی سصرتصپ کیک  ردهتسانعم قمرقصپ هلینورپ
 قلاج قلصص یکه ط رص هلبرلقا دود و ةنکدااب ملکتاذا اطفع همالکی طفع لاق رد هنسانعم كلتا ماکت ق ر هشم رص

 طفع لاق رد هنسانعمقمغاچ هلصوصح ت وص نع“ یک و نویقو هبتفشب ط رضی یا یعارلا طةعت لاق ردهنسانعم

 لجر لاق ر ونده هسک ن زهط رض ردفص وندل ّوایانعمهدننز و فتک فعلا و (طفاعلا و اهامداذا هغ یعا ربا

 ةطقان و ةطفام هلاملاق هنم ور وند هب یک یشیدهطفان هک تن ر ون د هنویق یشید 6 ةطفاعل ال ط ورمض یا طفع و طفاع

 روش ده هراح ندا قلناب وچ هدننز وهرایع (فط فعلا لر ون د هنو يق هطفانو 4ب ۸ راج ندا قلناب وچ هطفاع هکیدن د راضعب

 لاقت رون د همدا كتلپ هدننز ودا دش( طافعلا )ل و هل رسک ك رلتنع ( یطفعلا) و (یطافعل ۱ ةيعار ةما ىا ةطافع هل لاق

 هدننز و لسنز (طیلفعلا لو هدننز و سلع (طافعل و هدننز وجب رب ز (طلفعلا) نکلا یا طافعو یطفع و یطافع لجر
 0 | ساع (طنفعلا ) هطلخاذا هطلفع لاق ردهنسانعمقم ردشراق هدننز و هجرحد (ةطلفعلا) رون د همدا قجا ونو

 1 | هکر دما ضرالا ةباد و قلا ىلا ممشللا یا طنفع وه لاق روند هب هسک هام ورف و ےل نالوا یوخد هدنز و

 .  قمراص قراص هلبنوکس كفاقو یصف كنیع (طقعلا لرد راک دد قالوق هرق هکر د ضرالاقانع هر وکه نایب كحراش

۱ 

۱ 

e) 
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 طبع لا و وغ اھم قع زون قاربط و « ام ردیف اهاقلا اذا براق ۵ هست نالف طبخ له ردلیعتسم دن ۱

 هللدش ن ؟راناص و قزم یعمازها فا سرفلا طمع لاق ردهنسانعم كمرکس ردق دکل 2 یا و هرات اذان بوق

 هامدا اذا عرضلا طبع لاق ردلمتسم هن انعم قعانف یتسهمع كناویح نداصتقتساو هغلابم دوخاب ندعمیص
eR 

 ء ج بو وا ست سایر ین قمر نکیا جګ و غاص دنیا یههلوقمز و

  ۱نکیا ملاسوغاص بویل و اتتلعو ضم هدنزورپما (دسملا) قاتا بغ م هننانا لج زا ھا یا
 ارط وهزات طبع وهدنن ز ولاجر رد طابع و هدننز و بتک رد طبع یعچب روند ها ویح زوعم و عینک شفلوا مد 1

 هدرلانعم یکل وا شب هبا طبع هدنن ز و لاعتفا ((طامتع الا ) یرط یا ظنبع نارفغز و مدو م لاق روند هن هنس |

 ِ كل یتا یولولد جنک نالوا ماس و عاص ندریپو تلع یدوجوو هطبع عم هطبتعا لاق ردفدا رم |

 مد نو وع هکر بد د جزم + مرهال و ةلع 4 4 تسل یه باش نور ۱اذا تولا هطمعا لاقن ردلعتسم هنسانعم

 | یرلکدد ردنرابع ندکلا فذح طابتعالا لیس فرح نالوا یرخآ كمآ 2 مخر ندنش ر ےہ یدانم ۱

 (ةطبعلا ) رونل وا فذح ن نکیغو كانو زنک اس وات لالعاو تفاضا یر دما ندراو خو نان

 باش یا ةطبع نالفتام لاق روند هنسل وا كنولناق ولد ج 5 نالوا لاسو عاص یدوحو ردعما هدنز و هضبق ق

  | 3كتيره (طاتبعالا) ةوارط یا هطبع هيف لاق رد هن سانعم كالهزات و توار ط هدننز و هف غ (ةطبعلا ر اه

 تاج هدننزو رهوح (طبوعلا) هطمعا ییعع تولاهطبعا لاش ردفدا مع هدربخا یانعم هل طامتعا هل ریسک

 لب هثلفم یاب ( طلثعلا ژ رهلا ةط یف دیها دل ۳ طد وعلا مییاصا لاق روند هنر نیکنا 3 زکد و رود هتفا و

 : | Eنی رب ات یا طلاثع و طلثع نیل لاق روسد هد وس و وق كى یک د ضو هدننز و طبالع (طلاثعلا) و هدننز و طبلع

  ( | 1(ط و ذعلا )و هدننز ون وذرج هلا هه لاذ (طوب ذعل | ) رد رافدا رمو هدنرانز و طلاثعو طاثع(طلاعلا) و( طاع

 | یچج هنتمانعم ءان روند هن یشک نال واراثدح نکر دنا عاج هدننز و راوتع ( طودعلا) و هدننزو روفصع

 لاق رد هنسانعم قلوا راثدح ن ۰ کر دبا عاجج هدننزو هحر حد (ةطيذعلا رواک ط واذع و طناذغ و نوطوذع

  ۱روند کت ارم هدعاج نیح ردعسا ندرو زم یانعم هدشز و طمع ((طذعلا اط وب ذع ناک اذا لحرلا طبذع [

  Eارادا فر رص ردند هر طف لاعقا روم لعف ارز زلوا فرصت و "قتشم لعف ند هداموب هدندنع راضع)

 | كحوک هلغل وا قشمو وضاب تیاغب هکردکحورپ هدنن ز و روفصع ((طوفذعلا ا رارد اریسفت هلا هروکذم ترابع

  | ۱ی رکحاغا هود هدن زو طرف (طرعلا ]ل ردفدا رمو هدنن ز و طلثع (طلدعلا ر راردبا هیبشتاکآ یتیراقمرب دل ررف

 ١ | ازاد ر واهنانس | تبهذ قحا کا اذالوالابابلاج نماط ةر جلا ةقانلا تط ع لاقت رد هنسانعم كليس یراشدد

E 2هدننز و روبص((ط ورعلا ]لة غلاب هضرَفا اذا هضع ط رع لاق ر دلت هنر انعم تاللید بونق و ط هنس وما وضع |  

 ها طع هدنز و لاعتفا (طارعالا)هدنزو بتکر واکطرص یعجج روند هبقان شفلبس یراشید ندکمرگ چاق 0۳

 هدننز وریما طبرعلا ماو طبرع "ماو هدننز و عذح (طیرعلا هط ع نعم هض ع طرنعا ل اه ر ردقدا رم هديا یانعم[ 0

 یدزرفم یک نالیغم ردندنجاغا هب داب هکردعونرب ندنجاغا هشيم یرا هدننزو ذفنق (طف رعلا )ل روند هب رقع |

Ee?رد هنااا قلوا ضبعنم هدنز و مان رحا ((طافن عالاو رداع هاکنا باب خان هطفع ندناصعا ردهطفع  

 (فطم رعلا رونل واقالطا هنج رف كن عمق ت روع هژیس هلی لعاف مسا (طفترعلا) ضبقتا اذا لب را طش ما لا[

 كنه یازو یجفكنيع (طزعلا) زده از سه تو یک ال رعلا#و و هدننز و موو هلفاق | 2

 هدنزو ناسلبط (ناطسیع ا اهعماح ادا لوألا تابلان م اطرع اهطرع لاش ردهنسانعم كما عاج ها وام ان

 هطلخ اذا هطیسع لاق ردهنسانعم قمردشراق هدننزو هجرحد ( ةطمسعلا  ردعضوم زب هدنسهکل وا دخ | :

 طلسع لاقت ردکلیا مالک طلخ هکر ذنمانم توس زوس زمتبمانمو زساشن هدنزو دجرحد (ةطلسسلا] لا

 طاع یا طاب مالک. لاقت روند هزوس قشراق سنوغر وا هدشز و حرحدم (طلسعلا) ماظنالب ماکت اذا نالف

 نادف ولکوک و قدر زا رد هنسانعس كج بو شب اینا چیر اچ پور اقدر زومتسآ هدننزو طشک (طشعلا]لا

 ردعتشم نننتمهام طشع هدننز و قنشع (طنشعلا» اونم هب ذتجا اذا ىتاتلا بابل نم طاها لایک 3 2 :

 رولکانناشمو نوطنښع یج رون دهب هک فرق ول هومن لزوک لوق لع روند همدآ نوا کوا

 ERNE om الا وهوا ادج لیوط یا طنشع لجر لاق #

 موصل هتقلعت اذا اهجوز ةّأرلا تطنشعت لاق ردهنسانعم ۰ یار بوی دنن لو تموصخ |

6 E ER 



 سی ةل ہلا ءاطلا لصف ]حس

 ہی علا ءاضل | لصف زا
 a ر هعشب دوخاب ردبعما كعون ر ندنشوف قلترغب هدننز و "یونین ("یوطبطلا) ةشلا یا طوبطلا ق عقو |

 و ٩۱ رس

 اض را یھ هلداض ۰ (طنضلا یدنل وا رکذ EET هدننزو ظب رافض
 نیدص تذخا اذا لوالا بابلا نم اطنض ةأرملا تطنض لاقب ردهنسانعم كندا شان وا یکیا تروع 1
 نضاا) نیش دص ةذصمیا طونض ةا ما لاق روند هتروع نالوا یتسود یا هدننز و روبص ( طو: ضلا) |

 ۱ | غامد هلیسامدا تفارظ هکر ددنسانغم فلص و روند هنعاب شد ورحو ردهنسانعم طاشن و شبنج هانی

 | رد هنسانعم قلوا قصعص ینا كنسهدوک كمدآرب و فلصلا یا طنضلا اذهام لاق ردترابع ندنرامظا تو و

 ا راسو هدنشاب یوق هدننز و باتک 6 طانضلا) زتکا اذا عبارلا بابلا نم اطنض ملا ن م لجرلا طنض لاش
 اذا اوطتضنا لاقب ردهنسانعم كلا ماحد زا هدننز ولاعفنا (طانضنالا) ر وند هکلهبلغ و هماحز كي نالوا هدر ل

 قجا (طوضالا]) ج وع یا طوض هکفیف لاق رون دهکلیرک | نالوا هدنکیکه کج هلنیتعف < طوضلا) اوجدزا
 ریغصل یا طوضا لجر لاقت رونیدهمدآ ترک یک او یم هکچ و قجا یا طوضا لجر لاق روند هب هسک |

 ضوحو رونید هربجخ نالوا قلاص و قی ویص هلغل وا قوچی وص هدننز و هنیفس (فطدوضلا) نفذلاو "كفلا

 ۱ همولط كحوک رب بون را هج هلس هلرغاب شیو رچ روند هفای قلا لوغو در هروماپ اینم نال واهدشد |

 ! (ناطیضلا )و هدنز و طبخ ((طب تلا هعچ ادا "یشلا ط وض لاق رد هنسانعم كنم دکیرت ؛ (طروضتل ۱ هلوا شوق

 / ا لاق ردەنسانعم كم رو قرهدان واهو ها یر یتسهدوک و ی یی دراز وم وا هلغل وا قلاصو زوع ید هلناصخ

 زو نایطع (ناطیضلا) ةواخرو م ةرنک عمهدسجو هبکنم رح اذا اناطیض و اطیض هتیشم هشمیف لجراا
 [ زوده هک روت ل رەدىالي اتو روند همدآ ددشو ظیلغ هدننزو دادش 6( طایضلا# ردفص و ندروب نم یانعم

 "قج هلنیتصف (ط رطل )تی ما ءاطا | لصف ج هتيشم ىف لیاقم اذکو د دش ظیلغ یا اا خاور لاش

 | قلوا فیفخ یرلبق كراشاقو كراكپرکكو قج- اذا عبارلا بابلا نم اطرط لجبراا طرظ لاقب رد هنسانعم تهالب وا
 راه روت د هب هسک ق جا هدننز وفتک (طرطلا) 1۳۹۹۹ "فخ اذا لج رلا طرطلاقب ردهنسانعم |

 ۱ جا درنو روند هنال وا فیفخ یرالبق كن راشاق نیبجاحا طارطاو نیبجاطا طرطو قجا یا طر ا

 |( راطلا )اده ةلبلق ئا نيعلا ءاطرطةأ ما لاقت ردی وم6ءاط رطلا لر ونل وا رتاضعبهرز وا فیعض لوق ارسل
 | هیهادهدننز و نیحرب (نیطلطلا) رعشلا فیفلنایا طراطلجر لاق روند همدانال وا هج زا یرالبق كنسهدوک

 ۱ یههدایا طلطا وهلاقش روند هش نالوا تفآ و یهاد كم (طلط لا ةيهادلا یا نیطلطل اف عق و لاق روند هتفآو

 ۱ هجا و روند هثیش نوزواو هنسانعم نطق رونید هغوع و هنسانعم هیح روند هلال هلع كناط (طوطلا)

 | همدآ هموصلنا ددشو رون ده هنسفهدرخ كچ وکو هنسانعم شاخ روند هنشوق هسا ر و هنسانعمقشاب روند هنشوق |
 (طاطلا) رواکط اوطاو هطاط ج هنسانعم جاهلف وونند هند ود شهرا" و روبد همدا عاصش و ردامو روند |

 هس نورز وا یدو هل رسک كناط (طیطلا و روند هود شم رسا و روند هردامو روند هئیش نوزوا دو

 | (طووطلال روند ه هودش دم رسا (طثاطل لرونیدهمدآ رداهن هدنن زو بارغ(طاوطلاا) روند همدآ ق جاو روند ۱

 | بابلا نم اطووط طوطب للا طاط لاق ht E وک بو ما هود لاب (طوبطلا ) وهدن زو دوعف

 | هنسهصا رپ ناب هدننز و نات (ناطیطلا) ردیاب و یواوو سد جاه اذا عبارلا بابلا ن نم اط ويط طاطدو لوالا ۱

 | لاقي ردهنسانعم قو تادس هدننز و د وعق (طوبطلا) ردهناطبط یدر هم رارد جد یکهیس تیا کروند |

 | كناظ < ةطایرظلال چ أا ءاضلا لصف 9 راردبا نایب هللا شوق یرلکدد ینوغزوقوص ینو ردشوق
 ةدح او ةطابرظ ضرا لاقم ردنفلهد ها هم لاذ هد روند هضرا هرزوا تنیطرب و رهوجر یریره هلرسک |

 | عنزادا نیطلا ىف طمرظت لاقت ردهنسانعم كعشود هروماچ هدننزو جرحدت (طمرظتلا) ةدحاو ةنیط یا
 | لات هن وعب زك ةغدر یا دطم رظنم ضرا لاق روند هنغات روماج هدننزو هحرح دستم (فطم رظتلا) |

 | ردهنسانعم كا حذ نکیغو یو راد ی و زوعمو ج رک هدنن و طبح (طبعلا) جک نیعلا لصف ]2
 كلا تمذمو لصف ییهسکر و ة ةف ةنيم“ یه وةلغربغ نم اهرحناذا یناثلا بابلا نم اطبع ةحبذلا طبع لاقت
 8 ردلمعتسم هنسانعم قعوص بوریص ی ییزو كرب راکزور و هنافاذا انالف طبع لاق ردلپتسم هنسانعم

 اردتم هنسانعم كلتا رفح یسهلوقم یوق هدض را شمال وا رفح امدقمو هترشقاذا ضرالا هج وخرلا تطبع

 لوقت ردلمعتسم هنسانمم كلتا ادیب زوس نالپ هډنقح هسک رب و لبق رفح ل اعضوم اهنم رفح اذا ضرالا طبع لاق

 | كمك هکنج ینعب كلی الا كنج یتسفن راشخالا قر هبل وا روق هبکر , و هلعتفا یا "ىلع بذکلا طبع
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 تان دوم نيغ و ىح لداض (طغضلا) هعذ اذا ثلاثلا بابلا نم اطعض ا قان ام مو 2 که
 هرصعاذاثلاثلا بابلا نم اطفض هطغض لاق ردهنسانعم قمصق بو ردشقیص رر هللا هجا ی هنک ر هلیئوکس

 رول وا قالطا دمدآ نانل وا یبعت نیما رظان هرزوا هنسن رب (طغاضلا) قلا ةطفض دنم و یش ىلا هزغو هجزو 1

 یرلنلآ یغتلوق قرهروا یرلکسرید نکرروب كنءود طغاضو هيلع انما اسقر یا هیلع اطغاض هتل سرا لوقت ۱
 هنسانعم بض ر وند هرکو هطبا ف قاتفنا یا طغاض ریعیلاپ لاقت ردهدنلزم مسا هکروند هفمالتج بولپ راب

 (ةطفضلا) ر واک طغاضم یعج روند هضرا نالوا یرایدنقآ وص احتاج روتچ روقج هدننز و دقعم (طغضلا
 تقیض اذا ةطغض ان الف تذخ الوقت روند هکلنا ر وبجو ءارکآ هئیش رب یک اروز بوردشقیص یمدآرب هلع كدا

 (طافض)) ةدشلا یا ةطغضلا هذه انع عفرا "هالا لوقت رونلوا قالطا هتقشم و تذش و "یشلا ىلع ههركتل هيلع

 یسیر بول وا ید یوقرب هدنناب هکرونل وا قالطا 4 ی وق لوش هدننز وربما (طیغضلا) ردعضوم رب هدننز و باغ
 و كوا وو بول وب ذفثم رب eT نود ۹ روماچ" امانی 9

 هجازم هدننزو هلعافم (ةطغاضلا) اوجدزا !ذا وطخاضت لاقب رد هتسانعم :قمردشفص ینیرارب یر
 قلوا وب كس ینرق كنهسکرب هدنزو هجرحد هلاف (ةط رفضلا) اوجاز اذا اوطغاض لاق ردهنسانعم ی

 طرفض لجب لاقت روند هصص ولنرق یریاهدننزو جرب ز (طرفضلا) ا اذا ةر ط رفض لاق رد 1

 وكونوا نور هللاقان هدرهج ردهدننز و روفصع هکردیعج كط ورفض (طنرافضلا) نطبلا

 دلا نيب وکر هو ةرثک ههجو طر رافض لاق روند هنن رار موکو و هراوب یک یک ریچ هدنرلتای ی

 | طفض لاق ردهنسانعم قلوا نادانو یآر تسسو لهاح هدننزو هفاضم (ةلاغضلا) نیظالا دنعو ف

 : یا ملا هنع هللایضر ر۴ ثیدح هنم و حراشلا لاق ه ار فعض و لهج اذا سامنا تابلانم ةفافَص

 ست وهل هطافض و هنطب حص اذا لجرلا طفض لاقي ردهنسانعمقلواولترق لوي و ةطافضلا نم

do,یدد 1 نکتطافضنا هدقدلول زا هحاکن ر نب ربسنا هکر د حراش » روند هغلاح قد لوق ىلع 4  | 

 ریما (طیفضلا# یدنل وا قالطا ندنغیدل وا یثان ندنلفغ و لهج کات وکر دهدنف ا قد دا

 و هب هسک نادان و لهاحو طوبذع یا طیفض لجر لاق روند هب هسک نالوا راهتسب نکردنا عاج هد

  ولیوخنیتچو شک سس و یضمیا طّیفضلج لا روتند همدآ درغا وجو "یس وهدننز و یرکسرولک

 تسس تولوا ناعشیس شو ررپهبم ییدض ن کل رول وا نددادضا هلتهج و هنسانعم سرش لیا رو

 هکرونید هب هسک نال وا ربرفس لوش (طفاضلا) وخز نیم ئا طیفض لعر لاق روند هنهسک نالوا

 (طافضلا) 2 ةقج یاهطفض هيف لاق ردهنسانعم قلقجا هدننز و هطفض (تطخضلا) هل وا ربا ءس

 روند هب هک طئاغلا رشکو نوت وفد راجو روند هیر راکم و هنسانعم لاج روند هب چه ود هد

 روند هبهس 5 هز و لیقث نالوا زجیوک بونوق رار هلیموق و روند همدآنالوا كشوک و قلاص بول

 الاۋ ىئ دو هدننز و راف طفضلا روت ده هس کنال وا قلاص بول واز وع“ دو هدننز و دنه (

 داغ لا طرز را یا طفض لجر لاق روند ةا لود و قصعص ولط هاو روند ه هسک نادان و

 E تتالاق یک هلاحد روند هیس ءانا و ءاففر یالآ لوب رب هدل و و روند هنرهود دلو هدننژ

 < طافصل ]ا دون ا هبام ورف و روند هن راءود لو دوب (ةطفاضل) ةعظع

 2 (طعفضلا)) ملاذر یا مهطافض و سانلا ةطفاض مه لاق روند هلاذرو هنامورف ید وب هدنن

 ندنرزوا و هدشاذا لوالا تابلا نم اطفض لبطاب 9 لاق وسا قلا توکجت ەن

 | رد لامعتسا ید یونعموب و هلازب لف هبکراذاهیلع دنفض ناقعرد اخ یل وا تکاب روم

 هدننزولعافت (طفاضتلا و ردذوخآمندن و یلوق ریللسب ین ض كل وم + نابع ندو ززو

 هدشزو روفصع (طورمطلا) :زنک | اذا هک طفاضت لاش ردهنسانمم قلوا دنوق ا یا كن

 | حودرم (ط ریضلاو هنساتعم قیصم روند هر قحهراط و هتسانعم ام روند هرب ىج هاتف و ك

 یر رامكلا ریشم یا"هحیولا دوو لجو رفا همدآ | قشروو 1  كننزو



 ا هی
 ادراو اشوم ل طبصت هاب راتتعا سنج دوخاب هعیطق هدارو تیوف و یعا لاو تعرساوا الکل انم

 | روت ده هسک نادا و قجاهدننز و یلمنح((یطعبضل ال ردیعما كبعلرپ هدنناب بص هدنن ز و هرم (فطبضلا) ردش 7 ۱

 | (یطغبضلا) یکی حواوی و راردوق روقیراا |یراقجوچ كچ وکه لکنآ کرد هلک ر وقج ایا یطعبض لج رلاقب
 | ناسناددش و " یوق هدننز و یطنبح (یطنضل ۱ رولک طغابض یعج ردیفدا مو هدننزو یطعبض هلا میخ

 ۱ یرللبق كنشاقو فیفخ یلافصكمدآرب هلنیتم# ( طرضلا)ل دی دش یوق یا یطنبض لج و لج رلاق رونیدهناویحو

 هبجاح قدو هی تفخ اذا عبارلا باسبلا نم اطرض لجرلا طرض لاش ردهنسانعم قلوا ها هلغلوا زآ
 "یبارعاللیق رونی د هغروص واهدننز و با غ( طا رمضلا ) ردءاط رض ین قم ردفص وندنآهدننزورجا (طرضالا)

 (طدرضلا لو هدننز و فتك (طرضلا# وهدننز و طرف ( طرضلا 2 جل طا رض یه لاق كن :طبیفةرقرةلاهذهام |

 اطر رض و اط رض و اط رض راما طرض لات ردهنسانعم قمر وص وا هلع لداض (طارضلا) و هدننزو ززا
 ا )ر هدننزورووبص ( ط ورضلا) هدننزو دادش (طارضلا]) قبح اذا یتاثلا تابلا ا

 لاقت روند هب هنسن ذ یرباهدننزوروبص ((طورض) وهدنزو رونس (دطورضو) روند دص ناغروص واهدنزو

al۱ | هل دروآ بود یاینتسا و ءارهتسا ییهسکرب ہل رسک كنزمش (طارض الا ) حص ی و واول  

 008ا شبا قجهدروص واهب هدکر و هب *یزهو طارضلاکد یف لع اذا هب طرضا لاق رد هنسانعم كمکچ هطرج |
 | رض لاقت ردفدا رم هدانعم یکیا هلا طارضا (طبرضتلا) هنم طرضام هب لع اذا هطرضا لاقت رد هنسانعم |
 هم یا ةضب رض ةت لاقى روند هن ویق شید ئارا هدننزو هیج( ةطيرضلا )هط رضا و ا یارو

DSهن رب هکردوب یلصا + فو زملا نم نج |+ لئم ا هنمو رولوا فص و ویدنل وا  

 یتداعقمو واهدنتف و حابص انادكمدآل وا رایدلیا جم يوزر همدا رب قیر نوک 3 ندن رلجما یدا ر را و ران واخ لوط

 | یرکسع نشد بویم ردناب وا نوا كنوب یب یکشاکمدنرقدردنای وا بور وتکح وبصاک | ران وتاخ لوا حابص ره هلغلوا

 ۱ هدکدروک ینفال هن وکو كنو یضعب كنوناخ یدا زل وا اخ ندکلنا ا تعاص راهظا ود زکسردناب وا نوجا

  هدن راقد ردنای وا ب واکه داعلا ىلع هن حابص رب سپ رب دليا تروشم ود فدا 4ب رګ رب یو كلکر زکب هرداهب مدآ وب

 | یدناج بولک ی وا كنم رایراوسنوصهرزوا كاکیدلیا وزرا 1 نوک هتشیا ران واخ هلکلیارارکت قباس لوق هنن
 لاله بوقیچ یناج هدلاح یکیدکج راهطرض كرد ليما لیلنا ندنفوخ طرف هدک دتشیا یو کب رح ژایدید

 | هنقیفر یسیرب هلغل وا ناباع یداوس ریش ر هدن را وش راق بودا تع نع هناباسرپ هسک یکیا هکیدید راضعب ویدل وا

 فوخزو نمهدکد ىد رد رمشعر 2 ییعیردهرمشع ی سیر ل وایددرارول وا دص زر مهزب رم دا و ناتو ؟
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 | نوا مدآ یکیا هاکلیا مھ كمد رد رف :نوا ی نعل هرشع بویمهدنآ لاردا دیه وخ ن ےس هع E ندنشالتو

 ا و یدلیا ناربط ندد ناش چور اط یر هطرنض ندنفوخ ود رولب هد اتم واقم هن وکه نه یار <

 هدقد ر قبح هنسیدنکی سیرب ردرولاج ر هدننب یدک با باک ف و زم هکیدید راضعب و یدنل وا هيم هلا طرمض فوم |

 ا 7 تکشا یربغ ندقمروص وا نعي + اطمضالاریعلا یوا + رخت الا لثما هنعوردا هطرض ندنفوخ
 | ءاضقلاو یطی مس ذخالاو + ر ونلوا برضهدقدلاقینالوا نمار هشبا بولواهب هنسفرب وهسکنالو تولوا توف
 | ردیااهتشا هتتشرهو رون 0 وق هدننز ولعذق ( طع رضلا ]ا یدنل وانای هدنس هدام ط رس یلثم *یطب رضا

 | 6 طاطخ رضالا) ارثاخانبل *؛یشلک یا ناوهشالج ر یا طع رضلااط عرض تیقس هنمو روند ه هسک رس وص نالوا ۱
 ۳ روق قرد هرزوا یرلتا كنسهدوک لوق ىلع قمرابق بّوشیش ندهکی وا هدنز و دادیعما

 | 6فطاغرمضلا) هم شک وا هم ىلع هدلج شنا وا ابضغمفنا اذا لج را طرضا لاقب رد هنسانعم قمل وا قوچ یتا

 | همدادنم ون ویر | نالوا صوف بویا وایت وق الص ا هدنن زو نئمطم ( طغ مضلا )لر ون د هغچلاب ول وص هل رسک داض
 |بوكچى هنسا رب هدنن زو هج رحد ( ةطف رض لا هدنع ءانغال حص یا ES لاق نک نالسرا نک وند

 | یرک ك داض((یطفرضلا لو هل رسک كلداض (ةطافرضلا إل هقث وا و هدشاذا هطف رچنا رد هنسانعم قملعاب کحم
 كمدآ رب هدنز و جرحدن (طفرضتلا ورون دهمدآ ولن راق وب ولهدوک یزبهدنز وب الع (طفارضل او هیت كن

 طق رمضت لاق ردهنسانعم كمروتک هنرزوا كن وب ه رکصندکد رک ندنتلآ كن راعتل وو یراقایا بوس هنسهقرآ

 | هرابرع هدنززو هم رد (نیلطفیضلا) هقنع یلعا هلعجو هطبا ثح 4 هیلجر جرخاو دبکح ر اذا هلع

 | روندهروماچ قیوص ولوص تیاغب هدننزو ریما (طیطضلا) و هلذیتصف (ططضلا]) ردیعما بعل رب صوصخ

 اكو ىف لداض (طعضلا) یهاودلا ىا ططضلا یفاوعقو لا روند هنافآ و یها وذ هلنیتعص (ططضصلا)
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 | نشتوفو اچشفغ بہتا ۱ اذا هیلع طاشتسا لاق رادان یاران قلوا شنآرب ندیضخ و مشخ |

 رد هنسانعم ك رد كناچمو تسج هشیارب و اطیشن راطاذا ماما طاشتسا لاقت ردهنسانعم قج وا هلطاشن و تدح |

 غلابم یا طیشتشم لجتر لاقب رون د هب هسکنالوا راوکهرز واطارفا (طیشتسلا) هل" فخاذا معالانم طاشتسا لاق |
 ه هقان نالوا رروعم كياچ (طایشل )نیم یا طیشتسم لج لاق روند ه هود كکرا یواط كبو كحضلا ف
 هکهدننزو لیعفت (طږیشتلا)و هدننز و مظعم (طیشلا) نعسلا ةعيرمسلا ىا طایشم هقانلاه ردطباشمیمج روند |

 دیس (طیشلا) مول یوشدف ناک اذا طییشت و طیشمم لاق روند هلا شمل وا نایر نوجا سان یک نیت ردعسا |

 ردهنشانعم قمنا ید و هدننز و لعفت (طشتلا  ردبع#ا یراس رف رل هسک مان هلیج ن فاو نادولن رزخ هدنزو ۱

 اما 2 کنم لح اذانالف طّیشت لاقت رد هتسانعم كلا ادب تفاح ندعاج ترنکو ق رحا اذا*یشلا طیشت .ثنلاش |

 (یطیش )ءا أ یف عطاسیا "یطیشرابغ لاش رونل وا قالطا هزوت شجنآ هنا وه هدننز و زص ( ییا
 عر یا طایشلا اذهام لوقت روند هنسفآا رقم شهای هدنزو تانک 8€ اا3 ین لجرر هدننز و یربیض

 هکرونید هب هصع زود یکیا هدض امان ناصص رده ردهدننز و سیکهکندنظفل طبش ((ناطیشلا ) ةة ربع ةنطق

 هدننزو طبض (طبصلا) هي ةلمهلا داصلا لصف عا یلاعت هنوعب زن ردراو رار كجهلیکر با وص هدنربره

 | اطارصذخا لاق روند هلو هدنل ز وباتک (طارم هلا) یک یوا نابص روند هتل آ انال وان وزواندناود|یصتچ

 | کرونلوا قالطا «یریکرب شلروق هرزوا منهجو یدنلو] رک ذ ردتغل ید طارمس هک ارط یا ا

 روند ةا ودول هدننزو ب ارغ (طارصلا و ردننکتس کن روق و ها ندلیق هکر دنیبم نیص و هد تی ی

 هدنز ودغر (طعسلا قرون د هنت وا نور هکر دیفدا رم وهدننز وطوعس (( طوعص) ۱ ردتغل هد هلنیس هدنع وچ لر 1

 ثلاثلا بابلانم اطهص هطعص لا ردهنسانعم كمردکچ یتوانور هب هسکرب هل رسک كنهزمه ( طاعص الا

 هدننز و طیلست (طیلصتلا ) یدنل وا رکذ هکردیف دارعو هدننز و طق( فال )ەل ار هاتف 9

 سأرلاط رعصم لجرلاق ردیف دارو هدننزو طرعم (طرعصلا) هطلس یتعع هيلع هلیلص لاق ردیف دارمو |
 لح یکیدکیر بوقآ كوص هدننزو طوس (طوصلا) ردیف دامو هدننزو طنس (طنصل) هطرعس ,

 هدایرف وو رغ شمرابق هدننزو باتک (طایصلال روند هنسیتلغاح ندا روهظ نکراقا نداروا هلغل وا ق
 هلرعف كنورته و ءلداض ( داضا۱) هه عملا داضلا لصف = ىلاعلا طغللا یا طایضلا اذهام لاق ر
 دیکنم هل رح اذا مبارلا بابلانم اط اض لج را طق لاق رد هنسانعم كم روب قزهداش وا دوکو یر

 لاری دن نسح و تریصب و مزح یهنسفرب هدننز و هما رک (ةطابضلا) و هدننزو طبر (طبضلا )میشم ق

 طیضا وه» لا هنمو مزگاب هظفح اذا لوالا تابلانم ةطابض و اطبض "یثلا طبض لاق ردهنسانعم كلا

 یغاشا ند راقوب هج اکو رروتوک ك ر ەدا طبض بوکج ییهنسن كوي ندندنکی عق هحجنرف هدرخ ارز +87
 رد + معنا ةشئاع نم طبضا٭ هکردندنلاثما كلذکن عرب ویلاص ب ودا طبض ینیش نالوا هدنزغا هن نکا شک

 ه یعاشا یتشادنرف نوجا قمردا وطی هغوق و بوروتک هنشاب بوق نوجا قمراوص یتیرهود نوک رب رو نع
 ندنرایر واب هاک ان هلکلیا ماحدزا راءود هدم رشط غ نکیا لوغشم هغمردل وط هغو هرجا یوق رود زم ید ردنا

 هلغم ر دشفص ه راو د ب وشږاب هنغب رب وق نده رشط بور د كاج هلغل وا عسا و یسيرچ ا كنو وقىدشود هبوب وق ىس ۱

 ندر راقوهدقدرةيح ود منج هل وا * لاله ددم ردارب یا a Dns غ تویم رویلاص هب یت

 e ان اله بوش ود هرز زاافس ىق ياب اوق را | ردکعد قان مک هک عي ةرکبلا بنذ ىلا كاذ ]

 روم: هرز واموج هرب طبض وید راقیچ ب وکچ هل راز و روز را زهبویمر ویلاصندنلا هسیا لاح هل سپ ی 1

 (طباصلا) ام وع نعبد ترطم اذا لوهغلا یلعضرال اتطبضص لاق ردلمتسم هنسانعمقل والم اش هنلح ره ت

 ترابا لج و لجر لابش رونلوا/قالطا هناویحو نانا دنا ىنۈ زواب هدنزو ىا 8
 چیک نال وا راشبا هلبلا ییا شید وب دون ایالت ان راوی قالطا هنالسرا طباض و ددش "یوق یا

 E قالطا هالسرا طبضاو هد لمحي ناک اداءاطبض ةأرماو طیصا لحر لاق ردءاطبض شن ۇم روش

aنب ةع ر ورد نطبرب ندالک یب طبضالا ونو رد هنس ؟ رب فال  

 هلا روز ی هنسذرب هنن زو لعف (طیضتلا  یدنا ردا تدش كب هراریسا کرد همت , ندنس هلق عشا:

 راج چ زاده یشاومو رهقو سدح ىلع هذخا اهن لاق ردهنسانعم قم وط هرز وا هج و كمر

 تلان اد دا نأضلا تطضت لاق ردهنسانعم كفلت وق قره التوا بوشوق کیو اکیوا بو لوق ىلع

 9 * ی +

 سی هل مه داصل | لصف ]و
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 نیا -
  اهطعتا هاش مست ةردق لاقب رونلوا قالطا هنحیاوح هرج هلتبسانموهلا رنک ر ولکطاعث و طاعثا یعچب روند
 | هنسانعم لپ وط روند هثیش نوز وا هلم كنيش (طوطعل ) اهلباوتب یا اهطاعشو اهطاعشا واهطعنو اهطعثو
 | ه هق رفرب وهکولب رب هدران و هل مک رانیش (طیطعلا) و (طاطعش )رون ده هقرفر و هکو لبر ند راس وندسان و
 [  روند ه ویکسا شفلهراب بولبترب و ةق رفتم یا طیطاعت موق لاق روند هسان كولب لولب (طیطاعل ال رونید
 ردظ وملم قلوا طیطعش و طاطعت یدرف» كنو ارهاظ هچرکهکر د ج راش + قمتم قلن یا طیطاعش بوت لاق
 | لیلا تءاجلاق و رول وا ندنلسق قالخا و راشعا سپ ردلکدعوم-یلامعتسا درفم یبکر ب راعشو دیدابع نکل
 رد هنسسانعم قلوا بضغر هدننز و زا ریعشا (طاطععمالا ) ردیعما لجررب طیطاعم و الاسرا ةق رفتم یا طیطاعت
 | لاق ردهنمانعمقل وا هدنک | رب هفا رطا هلتعرس نوجم|قما زا یی هنسنرب سان وابضغ التما اذالج را طعم لاقب
 3 بوشیشوف هلتعرس نوجما بلط یهنتسنرب رایزاوس ردقمرب تاذک اوق رفت و ا ورداباذا بطلا یف موقلا طععشا
 ترشتنا اذا لب الا تطععما لاق ردهنسانعم قلواهدنک رپ وناشب رب یس روس هود و رار د لیلا تطععثا راهسنیک

 یماضعا هکروندهنوناخ لوشهدننزو باتک (طانشلا) ظعفاذا زکذ لا طا لاق ردهنسانعم كلک هماوق رک ذو
 طانش ةأرما لاق ر ولک طثانش و تاطانش یعجهلوا اب زو بوخ یسهرمشب كنر و نوغب وا یمادنا و مع و بسانتم

 مظعم (طنشلا ) هنسانعم روهصنم نام ر ونی د هراقا شهثپ یکی کر کہ دنن زو بنک( طنشلا) نوللاو ہلا ةنسلا یا

 هشاب ر ندشاب رب هلینوکس كواوو یصق كنيش (ط وشلا ا) ءاوش یا اطنشم انلکا لوقتروندهنایرب و هنابکهدننزو

 اف لا رم یرملا وهو اطاوشاو اط وش یرج لاق رد طاوشا یعج ردعما روند هکمت رک سه زکر ههزودرپ

 [ یهتنم هدوسا رج هن قر هنالوط هرزوا یطرش بودا ادتا نددوسا رج هدننرابز فی رش تب هلتبسانموب

 ] طاوشا و طوش هرو نمفاوط ءاهتف ضعب یدنل وا قالطا طاوشاهفاوطید و طوشرب هفارطره هلبهج و قالوا

 ] در كسک و یکیا کروند هب هعطق ل وش ندض را و ردیم "| كناتسب رب هدننایدحا لبج ط وشو رايد ر وکه ب رکی نی ریبعت
 كج هلدیشا سس هفرطر ندنفرطرب یلوط و هلوا ردنا رورم سانووص ندنآبول واعقا و یبک لوب هجا هدنغلارا

 | ردا مضومرپ هدندالب یس هلدبق یط طوشو یدا طاوش یلصا هکهدننز و باتکر واک طایش یعج هلوا رادقم

 [ نوجا یکیدزک هدرههک روند هروناح یراکدد لافچ ینعب ه یوآ نبا هلا هحوتفم یاب (حارب طوش)

 ] رفسیدازوانوزوا هسکر هدننزو لیعفت (طب وشنلا )ر ونل وا قالطا ه ابه و هّرذ یبک لطاب طوس (لطاب طوش)
 1 تاو اهالغا اذا ردقلا ط وش لاش ردهنسانعم قعانیق هرصت و هرفس لاطاذا لجرلا طّوش لا رد ةن انعم كلبا

 عیفصلا طوش لاش ردهنسانعم قحاب بولاچوغاریف یتابنو هجضلا اذا لا طّوش لا ردهنتسانعم كمروشپ
 ] هدرطاذاسرفلا ط وشتلاق رد هنسانعم كمترکسبوروس ردق هج وا یب بات یلآ (ط لا هقرحا اذا تبنلا
 "] هدنزو طبخ (طیشلا) ردعضومر هدننزو نارکش (ناطوشا) رددآ نصحر هدسلدنا (طاش )ل ابعا نا ىلا

 [] طیشب *یثلا طاش لاق ردهنسانعم قلوا قرح هدننزو همانک (فطابشلآ )لو هدننزو هخوصش( ةطو طبشلا) و
 | هدنس هج رد قعای لوق یلع قفلاق بونلوب وق نکرردزص یتیزو یغاب و قرنحا اذا ةطابشو ةطوطیش و اطیش
 | لات ردهنمانعمقل وا لاله و تالوب داک یتح جدن وا تخاذا تیزلا و نعسلا طاش لاقب رد هن انعم قلوب جفن

 [] هیلصای ون هروک ینا رلیدب د ردذوخام ندنسهدام نطش راضعب او زلوفق ناطیشلا هنم و ثالهاذا نالف طاش

 ] رول و كمدتلاهرول وا نالعفینزوو هدناز ینوهروک هل وا و رول وا كعد هج رلانع دیعب هکرول وا لاعیفینزوو

 | یطف ندنابرف نالزغو طیشو هلیس هسبالم یمعیدل وا قولح ندران رایدلیا ذخا ندنسانعم قارتحا راضعب و
 ۱ 3 ٍ بوق هن رب یرب یراناق و تقف ادا روزا تطاش لا رد هنسانعم قلغاط هسکر ه هرزوا یقمالاق یاب رب

 1 كفس هب اک اهطلخ اذا ءامدلا طاش لاق ردنرابع ندکلیا لتق یلتاق یلباقم لوتتم هکرد هنسانعم قمردش راق
 قل والطاب و رده مد ولحمادا صالا ف 04 لاق ردهنساثعم كما هلع هدشیارب و لوتفلا مد ىلع لتافلا مد

 [ قصلاذا ردقلا تطاش لا ردهنسانعم قعئپاب ماعط قنا هند هرجت و بهذاذا همد طاش لاق ردهنسانعم

 كلبا لاله و هقرحا ادا هطاشا لا ردهنسانعم قفل هل سسکح كنهزمش (ةطاشالا) قرع یش اهم ساب

 یتناق كلتاقو هق رفاذا ملا طاشا لاق ردهنسانعم قّععاط هسکره یتاو هکلها اذا هطاشا لاق ردهنسانعم

 ناطلسلا طاشا لاق ردهنسانعم كما لتق اصاصق دوخاب كلتا لع هنک اله لوق ىلع كما رده لباقم هلوتقم

 طاشا لاق ردهنسانعم كا جد ییعب كکود ییناق ناب رف و لتقلل هضرعوا هکالهیف لعوا هبهذا اذا همد همد

 (ةطاشتسالا» هقرحا اذا هطرش لا ردهنسانعم ققاب یدو هدننز و لیعفت (طیشتلا) هکفس اذا روزا مد

ees 



 f 4۸۷ یح ۱ 1

 طاطسشا نکل ردهانعمو ید ططش ندننالث هجرکدعبااذاموسلایف طا لا رد هتشمانفم تاتا یرقو كم

 هناناب قارب او نعما اذا بلطلا ی طشا لاش ردهنسانعم كلا ناعماو هغلابم هدبلط طاطشاو ردژنکا قامت |
 هدص وصخ اس وهدنک دز هدننز لات عطاطتشالال بهذاذآ ةزافلا ق طشا لاق زدهتسانعم کوک و وتیچال

 ندنفابلو قحبوک یلادع "رخ هلماعم هلنیتعف (طاطشل )راج اذا همکح ی هیلع 1 طتشا لاق ۰ ردهنسانعكطنا روج | 3 ك

 قوح ڭىەعىېمو "قلا نع دعا و دحا و ردقلا زواحاذا اططش هتعلسق طش لاش ردهنسانعم كتا دعابتك ۱

 هدنز و باتک(طافشلا ) و هدننز و باح * ( طاط ثلا )د عبا ادااططش موسلایف طش لا رد هنسانعم كسا اب |

 لالش د لاقت روند هننلاحلادتعا لوق ىلع قلن وزومو قلنوزوا نکن هتعورس ناو هدتماق و "دق

 قلقار میز نیمکت طاطتشو هلیصف كرانيش هطاطش و طاطش و لادتعا و ماوق نزمحاو لوط یا دنا ۲ 1

 ولنادیم سام لرانابیکیا هصاخ هدناسنا دوج وو دعب یا طاطشو ةطاطشو طاطش امنیب لاقت رد هنسانعم دعب |

 ةيراج لاق رون دهزیق نالوا لدتعم د وخاینوزومو دنلب یتماق (ةطاشلا) و هلیف كنيش (فطشل) روند هغلوا
 هنسانعم دعب روند هغلقار ا دو هل سک كنیش (ةطا ثلا هتلدتعم وا ماوقلا ةنسح ةل وط یا ةطاش و ةطش |

 "طاشلج ر لاقل وا ولنادیمینلا راكتنبیکیا كنسهدوک هکر وند همدآ لوش (طاشلا)ل ر وني د هن ران رقهلغوطو |
 دح هد هنتسنرب هدننزو لیعفت 6 طیطسشتلا  نیفرطلا نيام دیعبلا یا دناطشلا و ةطاطشلا و ا نیم یا

 "یرقو ططشلا یفغلاباذا لج لا ططش لاقب ردهنسانعم كلتا ج ورخ ندنلادع و "قح هلبا هفلابم بوک بهز
 قلا نع دعبتال یا ططشل نم ططشتال و طاطشالا نم ططشتال وو طیطشتلا نم د ططشتالو یلاعت

 هدننزوی وجح (یطوطشل لرد دآ شوقر هدننزو راثرث(طاشطشل ردیدآ عضوب رب هلص كنهز مه( طاطشالار

 طاطتشاهدنن زوهلعافم ( ةط اشلا ال رولک طیاطشیعج رون ده هقانابق ویر | یک ر واهدنز ور وبص (ط وطشل
 هب یتسد قاربط هدننز و ریما هلفاق (طیقشلا ) طاطتشالاق هبلاغاذا ةطاشم هلئاش لا ردهنسانعم قعش رای
 روند هغاچ هدننزو ءارج (ءیاطلشلا) وهدننز و طلخ (طلشلا) روند هغامم هناق نالوا ندیسقاس لوق

 یا( یسمشلا هدننز و بنع رولک طلش یعچ رون د هقوا ناوزوا ها هلن مک نیش (ةطلشل ) هنسانعم ن
 روند هئیش نوزوا ك هدننزو روفصع (طوصعشلا و هدننزو حادرس (لماصشلا ) و هدننز و رفعج هلبا هلم
 ردناروا یطاشعلا دایز ند عب رلاوبا ندندثدحم ردیدآ هدلب رب ندهعب ر دالب هدننز و لاعزخ (رایشتش

 اطع لجرلا طع لاق رونلواریبعت قوا لغريق هکردهنضانعم عش راق ضایب هنن رللیق كشاب هلنیتف (طعتل
 روند ه یشکلغریف یلاقص و جاص ردفص و هدننزو رجا (طعالا) هسأر داوسضاسبلا طلاخ اذا عبارلا بابل

 لا رد هنسانعم طش خدو هلب رسک كنهزمه (طاعالا) یکنادوسلا دوسو د ودا رولکناطعش و طع

 رارجا (طاطعتالا) هطلخ ادا هب هطعشا لاق ردهنسانعم قمردشراق بوتاقهرخآ یهنسنرب و طعم نعم لجر لا

 طعم لاق رد هنسانعم قلوا لغربق یلاقص و چاص كمدآرب هدرلنو هدننزو راریجا (طاطیعالا) و هد

 رد هنسانعم قمردشراق بوق ه رخآ ییهنسنر هلبنوکس كوم و ىح كنيش (طعا) طعشا ییعع طاعتاو لج
 كنامرخ و ه "الماذا ءانالا طعم لاق ردهنسانعم قمردل وط و ه هطلخ اذا یاثلا بابلان م اطعم هب هطعم لاق

 یراقاریب كجافا ثللذك اهسسب تنا اذا ةللا تطعش لاق لوت لد لا تیل دج

 نالوا طولخم (طوعشم او هدننز و ريما (طیعشلا) هقر و تنا اذا رجلا طعم لاقت ر نان قاتا بولقا

 طولخم هللا لیل تلظ هيَ هکرونل وا قالطا هننفو رصم طیشو ط ول OO ىئ لاق روند
 لوشو هل وا یشید یصن و ثاکرا قصن هکزونل وا "قالطا هندال وا كمدآر و جلا یا طنعلا علط لاق رول,

 یا طبع تابنیعرلایف لاق هلوا لشي هزاتیرادقمرب وب ورارص یرادقمر هکرونل وا قالطا هغلر اچ و هغ
 ضماح یشان ندنعغلش ۷ ونل وا قالطا هدوسلوشو رون دهدروف هجالاولهراقولقآ و رضخا هضعب و چاه هضعپ

 طیف ورود هدوس عقحهدمول وط هرزوا قلتاقهنسکی اکا نیت هتخلوا صبعشت یدل وا نیقحو یبدلر

 كنيش (ةناطمشل ا اه ؤالعشىا یا دلا تیکت رونل وا قالطا هشوق نالواقآیوا كنغب ر وق ینا

 اذا ةناطعرسب لاق روند هنغیروق امرخ هت یسیراپ و ماخ یسی راب لوق ىلع هتخش یفرطرب و ماخ یفرطرب
 نالمتلاناطیش و ریشب نطیشو ردیدآ هقنالپرپ هدانا دنور ز (طشا) هفصنلا نموا اهنم اک ٩
 دج |ندنيدح (طماش# ردهدنز وریماو لوق ىلع رددآ قلموقو هدندرو بالکن هللادبع یاون و ردر

 هتیشنالبردش راف ۵ دتسایفب تا هلنیتصف و جوک اشتر هدنزو طچ (طعشا) رد یعیطقل ناټح نب
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 چک A زقبح

 | فارمقالا یا طارمشالا رم وه لاش رول وا "دض هلغمل وا قالطا هنفارمشا و هدزک كلام و اهراغض و اهلاذر یا

 لح هکر دبکو ک یکیا هدنچرب لج لواو رددآ لمر ندر لزانم دیس هشت كطرش هک تاق (ناطرشلا)
 1 ادع ندرانآ هدینآ راضفب کو دراز ید بکوکرب هدنسیلاعت تناخ ك راتاو رد هدنسنهاثم یرازونو كنروص

 _ قنا اه و نیطرمشلا لا رمتلا لز لا راردنا قالطا طارمشا هلیس هی عججو رارید ردنرابع ندبکوک ی وا بودا
 5 | بکاو ک ةئالث لازما اذه لوقیف اهعم هدعبنم مهنمو ریغص بکو ک 7 یلاعشلا بنام یا هانرقامه و لمطانم ۱

 | رد هنسانعم ثلتمالع نوجا مالعا نعيدل وا قلتاص یهود هل رک كنهزمش ((طارتشالا  طارشالا ای و

 | دعا اذا هلا نم طرمشا لاق رد هنتسانعم قلرضاح هعن ییضعب ندا هنیسدرب و حبال ا عا اذا هلا ط رشا لاقت

 یدنک هکر و هما ادا لوس رلا طرشا لاش ددم اقما كمردوبا یبهتسک نالیردنوک هلحر و عسا اا

 | هنیفس (فطیرشلا و اهدعاو اهلعا اذا اذکل هتف دنرشا لاقب ردهنسهانعم" قلق نیعتو بصن هشيارن یتسفن 1

 ۱ ۳ هدنزغو هکروند هنوبق لوشو روندهراهودقیراب وتو زا رک هکر چ اتام طاق ددننزاو
 ۱  دیلهاحو و هلوا شماقآ یاقو شمالسک یره ن کل تول وا ی کش لروا نشدن هن خو هلوا یرا قاب

 1 |یدا رردا "رع هک یا هدن راند و عطق هد زج یکر نر او ھن ن ضو كنويقر هکیدنا ندنلاعفا

 . 1 تالدنع یهندقو یدا راردا لک ابا یب بودا دع لا ود یدنا شفل غو امذقم هنل وا لاله هل تلعرب

 ۱ لوقت روند هثیش نانا وا طرنش هدننز و هفض (ةطرشلا» ه(ناطیشلاهحص+ذ اهناف ةطيرمشلا نوا جت

 [ نالوا ریبعت ج.هقرج رول وا یدرفم ردهدننز و د راص هک كنظفل طرنش هطرشو تطزشا ام یا كنطرش ذخ
 [] همت و نایعت هت وم نيرا سفن هکایوک هل رايا تردایم ه هلتاقم هلند مدقم ندرکسع راس روندهرکسع همدم
 [ اط ندناوعا طباض وک احو یناوو توللأیهنتو اهدهشن ةبيتك لّوا یا برطا طرش ءالّوه لاق رردا
 | كنهرس هدیتسراف رارولوا عن هلا هص وصخ تمالع نوجا زاسما ندرارناس هکر ونل و | قالطا هب هصوصخ ا

 | هنعومجم كنسهلوقم ناطباضر اس و یسهتسوا رادکساو یسیجابروجقللوف و شواچ شاب و یشاب یسیکفت روند

  ریبعت تیرش هدنزو ریما (طبرشلا) هدننز ونهج ردیطرشوهدنزو "یکرت رد "یطرش یدرفم رونلوا قالطا

 قا ررسلاهب طرشی لوتفم صوخ وهو طیرشلابهدش لاق رلرکو ندفیلو ندنغاربب امرخ رابع هکر دب راکدتا
 ۱ رددآ ه رقرب هدارضخ "رب زج هدسا دنا و هنسانعم هسع روند هب هیکه دوخاب هنت راوط وق بیط كران وتاخو حرمت

 ا هدننزو حادرس (طاورشلا) رددآ كغاسطرب هدننزو روبص (طورش)) رد طس رد هدننزو رببز (طبرش) |

 0 | طاورش لج لاق روند ههود تلکرا هدنورو تسج و لی وط یا طاورش لجر لاش روند همدآ نوزوا
 ۰ ا (طبراشلا) هنسانعم عضبم روند هش هدننزو بارح (طارشلالو هدننزو ربنم (طرشلا) میرمش یا

 ِ 3 كنهنسارب و ردندرفم طارمشم هّلا وا یا هطب راتشم ی عقو لاقت روند هنلئا وا كنهنسنرب هدننز و حجام

 ۱ ۱ یمیدنک ردسقل كن هلبجن یدع (طرشلا وذ) هتبها یا هطبراشم سالل ذخا لاق روند هنمزاول و تام#*

 [ بلت هلکلعا طرش هلیموق هدنناب كمالیا نفد ییهسکرب هکدلنا نبعت یتیربق عضوم كن هسک ندا تافو هسشس

 هنر و لعفت (دنرتشتلا) ط رش عج هيلع طزبشا لاقت رذهنسانعم كلعا طارش هدنن و لاعتفا 6 ط اتشالا  یدن ۳1

 ۱ 16طارمفتسالا) قنات اذا هلع ین طرشت لاق اردد ااا كزانو ب وخ بودا تقد یک نکزک- هدا

 طبضا (طرثالا) حالص دعب دسف اذا لالا رشتا لا رد هنساتعم قلوا هات و دساف نکیا | نهی ولاول

 ۲ زدن دام قرهلوا ندرداون نکل ردندنمانعم یدو لیذر ردلیضفت لعفا و و ردهنسانعم لذرا هدننژو

 الع ردهنتسانعم كعثلطرمش هدننزو هلعافم (فطراسشلال هلذرا یا لالا طرشا تفلا لاقت ردفوب فرصت
 3 ۱ هدننز ودوعف (طوطشلا# و هل دب دشت دشت كناطو یخق كنبش طشلا) هبحاص ىلع نم لک ط رش اذا هطراش |

 اك جوڪ هب هکر بو دعباذا ینالا و لوالا تابلانم اطوطشو ًاطش لزنلا طش لاقت رد هنتسانعم قلوا دیعب

 ۱ | بر وصت دعب زود هنسییق رېن طش و هلط و هيلع "قش اذا انالف طش لاقت ردهنتسانعم كا افجو اظ بودا

 ایر كکرواو هئطاسش یا رہنلا طش یف دعق لاش هل د دشت كناط ىم ڭنيش رولک ناطش و طوطش یعج

 | رددآ ه رقر هددمام طشو هفصت وا هبناحیا مانسلا طش ذخا لات د رواک طوطش یمج روند هنفص د وخان

 ۱ ۱ هدننزو ززا (طيطشلا) ردفاضم هتش راترضح صاعلا یبا نب نامع ندناڪصا هکر دیعما عضومرب هددرصب و

 ؟(دانشال) زاج اذا ینثلا بابام اطیلش همکح یف هیلع طش لاقت ردهنتسانعم كلا روج هدمدامو رک رب
 ٠ | ندنسا رکحد كعاتمرب هدهلماعمو راج اذا همکح یف هيلع شا لاقت وددت ا هلسسک كندز

 (ك) و

EO ۱ O O OE 



 > رو زی ا سست

 هکر دب با زر رهشر ندهیم ور روهش هدنن زوبارغ (طابش) ردیدآ نصحر مدنساضق ها هدسلدنا هدنزو نودک |

 )ر زوم كن هلمهم یاح و یصق كنيش (لیصتلا) یدنل وا رکد هد هلا هم نیس ردیآ هل ره

 اطع رازلاطصم لاق ردهنسانعم قلوا دیعب هدنزو بلطم(طحثل الو هدننزو دوعق «دوصشا و هلنیتصت |
 وص هجزآ هت مش و دعب افا ازا بایلل قم ایش طحح و ثلاثلا بابلانم اطصشمو اطوصمو اطصم و

 طلا ردهنسانعم قلزافو و هاچ نره قزا اذا ثلاثلابابلانم با مش | طش لا ردهنسانعم قمردشراق |

 جنودنا لوق ىلع قلوا غلاب هنتي” تیام كعسم هدقلرازاب : عیاب و ردالعا هلا هلم هدنو هذ اذا لما

 دعا وا هن یصقا غلب اذا موسلا یفریعبلاطص لا ردهنسانعم كلی زواج ودعاب ندقح بزشوا# 0

 ردهنسانعم یتوشقاربا ندنآ بودا قبس نیکی يا لا و ردقلا زواحو "قانع |
 قایط هنراناپ نوجما قمی بوقلاق هرزوا دیورک یرافوبچ كنهعصآ و هنع دعابتو هقبس اذا ان الف طصت لاق |
fقمردلوط و شیرعلا ىلا لقتست ینح ةبشخ انج ىلا عضو اذا ةلبلا طعم لاق ردهنیسانعم كلا بصن  

 قمهنغاص وقمرفج شوق و ملس اذا نالف طحش لاق رد هنسانعم ك لتس هلتنیل و م "الماذا ان الا طش لاق رد هنسانعم

 هتغدلاذا هایا برقعلا تطحش لاق ردهنسانعم ققوص برقع یب هسکر وقسفساذا ریاطلاطص لاق ردهنسانعم ]
 هبوباصا لاق روند هنس شوق: طعشو همامثک اذا نیلا اص لاق ردهتسانسم قق وص قو دو.
 كندصا و هنارطضا یا همد ىف طلا هذخ | لا روند هارطضا نال وا هدنناق كنهدوک و هقرذیا رتاطلا طح |

 هنن راسک و کنی هود هدننز و هرمت(فطصلا) رونل وا ربعت لره هکروند هغایط یرقدابطهننلآیرالوق ویرالاد 3

 هریرب یرلقلی وا دوخاب یرنای كناویحای كناسنا هکروند هن را قیریص لوشو ردیتسا ضرب رول وا ضراع
 هرچا یرد یراکدید الس هدجردل و هدننز و لعفت (طصتتلا رول وا ثداح ندقا غوص بوئروس هش رب یراب |

 غابو هعصآ دوب هدننزوربنم (طصش) برطضا اذا السلا یف دل ولاطصشت لاق ردهنساعم قمادلق بوات وا | 1

 لوق یلعرارز ود یاب ندنآ هکر دج انآ سنجرب هدننزو رهوج(طحوشلا) روند کره یراقدابط هنتلآ كن راقوبچ |

 ردفلتخح یرلبمآ هلیبسح یراتانم بیط ردرجش رب هدیچ وا نایرشو عبو طحوش دوخاب ردعونرب ندنجافا عبا أ

 عب وبشا رار د طح وش هس زب هدرارب روفچ و مدنر بید غاط و نایرمش هسزب ءدنزلکنا خاطو عن هست دن

 هدیس رافهکردب رکذید جاغا ها طحوشو رارز ود قوا و یاب ندنآ هکر دب راکدید اغا شوغوق و یا ناق هدیک رت ۱

 ولم رکو نوزوا ورد د رغم كطح وش هلباه (ذطحوشلا) ردفدا رم هلبا عبن نایرشو رارز ود یایو قوا رون دری | ۱
 بیرف ه هیفرا وس نیم را نیب و ردیعسا هقنالپ رپ هدنع هدنز و طب الع(طحا وش ]رد هدلب ر هدنع (طحاشلا روند هنآ | 1

 (طعش) رددآ هرقرب هدنساضقءاعنص رهش هدنم و ردفورعم طحاوش موب هلغلوا هعق ورب هدنآ ردیعسا كغاطرب | !

 رده رق رپ هدنساضق فئاط هلبرسک ك نیش (طاصش) ردیعما كضرارب هدندروب یسابق ۍط هدننزو طق ق
 طش لاق ردهنسانعم كم هل هناق هدننز و لیعفت یی ا) یدنلوا ر کد هدنس هدام طح" هلا هل هکه تن | ا

 E كعا دیعب ی زمه ( طاحشالا إل هيف برطضا و 4 جرضت یا رووهشف مدلاب هجّرض اذا

E:واتس ازش مپ هدننز و هنیفس (فطبمشلا )و هلن وكس كنار و یصف كنیش (طسشلا) هدعبااذا هطصا لاق ق  

 یبلع فوقوم هلذلوا قلعم اکا هلماعم لوا کروند دیک نانلوا مال و مااا: قز هل وا موقم جراخ هال[
 ءیشلا مازلا ریز ردشلیا فیرعت هلبا هحاسم فلم + رواک طو رش یعچ ردهدنس هباثم تمالع اکا هک وکر ول وا ق

 یعجج كن هطیرش و ردل وأم هلا مّتلمو مزلم نالوا لوعفم مما هکر دشمن نایب هاست رابع هوحن و عبلایف همازتلاو

 كتعفنم كركر دطباض و تالام اکس طرمش تکی دلیا دقع عب * تلل ما كيلع تالما طرشلا + لثملا ف و ر واک طا مش ]

 طرشو رونل وا برض هدناب REECE هدهنابم نوسل وا هنتهج كتررضم كرکو ۱

 الاف هيلع طرش لا هنسانعم قلق هيلع فوقوم ی هنسنرب هدنالماعم ردیل وا یانعم هکرولوا ردصم |

 غر اذا ماجا هط رش لاق رد هنسانعد قلآ ناق ندب وروه ملا و ةف اش همزلا ادا لوالا و یناثلا بابلا نم 3

 لفاس ےئل نود یا سانلا طارمشا نموه لاقت رد طارشا یعج روند ه هسک لفاسو شلو هامورف طرشو

Êمظع ممایف عقو اذا عبارلا بابلا نم اطرش نالف طرمش لا ردهنسسانعم یمارغوا هیظع مارب هسکرب ,طرشو  

 هل ودح و دنسدنفاوصكجوک لوشو رد طارشا یعج نکو رد هنسانعم تمالع و ناشنهلنیتخق (طشلا) |

 كنلصف شی ءاتشلا طرش الثم رونلوا قالطا هنلّوا كنهنسنرب و هلوا رواک ن درب یرادقم نوشرآ نوا هکر وند |

 لالا طارشانموه لاق ردطارشایعج روند هن راک و هننا ودرخ كنيشاوم نعي كلام و ردنرابع ندنتفو لوا :



 چ دعا نیشلا لصف زس

< A4 F- 

 | قان وا نالوا هدر یغبدش واق كن هک لی هالا هل مک نیس (طنسلا )رد ه رق یکیا هد رصم هدننز و هر (هطنس)
 | هدننز ویلویه(یطونسلا لو هدننزور وبص (صونسلا لدعاسلاو ةفكلانیب لصفلایا هطنسرم کل اق روند هننرب
 | لوقیلع ۍکر اغا قآ روند هبهس وک شماغ یلافص چه هدننزو باتک (طانسلا لو هدننز و بارغ ربا
 | یسیرق وب بول وا هدنس هکجتلآ نامش یلاقص یاریلع هلوا شعرا و هندح ثل هس وکن کل بول وا هجزآ یلاقص

 | هسکر هدنزو هحاعس (ةطاتسلا) رولک طانسا و هلنیتمط رولک طنس یراعج كطانسو طونسو هلوا هداس

 ۱ دوج ى لوس ناکااذا نالا بابلایم ةا لجززا شم لاقن ردهنساتعمقل وا طونم
 | هدنز و روبص (طونس)) ردیبقل ك عاش مان ناسحن نسخ هدننزو بارغ (طانس)) ردببقل كئدحم مان دبع

 سوماق ارهاظ هلغلوا موسرم هلنناونع فورعم لجر هدب رعلا ناسا هکرید حراش * رددآ فورعم یاود رب
 4 نداهقف رددآ هدلب رب ندنلاعا یربک "هلحم هد رضصم هلیعط كنيس ( طابنس ردعقاو لق غیز هدن ر ده

 ۱ لوق یلع قمردشراق ییهنسنرب هلیئوکس كواوو یصق كنيس (طوسلاا) ردنداروا "یطابنسلا دعصلادبع نم
 | هطلخ اذا اطوس هطوسب "یشلا طاس لا رد هنسانعم قم ردشراف بوتاق هللا لا هرجا باق رب یبش یکیا

 ردلهعتسم ةا بیصن طوسو رولک طاوسا و هلبرسک كنيس رواکطابس یچج نوید ردش راق دنا یتا

 | ثالوک رب دغلا طوسو ط وسلاب اهب رض ادا هات مام لاق هنسانعم قمر وا هلا یچماق رول وا ردصم طوس و

 | ةدت ین هتاضف یا رب دعا طوس یلع اندرو لوقت هلوا دتم هدنلکش كرولا قالطا هنسهلضف كن وص

 | تبابو دحاورما طوسو رولیکر با هداروا بولک هدنلکش ط وس هکر ونل وا قالطا هرب كج هلیکر یا وص و طوسلاک
 ۱ نایطاعت ام ساسالا نوح راشلا لاق * ادحا وا رما یا ادحا و اطوسنایطاعت املا ردلمعتسم هنسانعم بولسا و

 !دحا و "یش هلکلک و بولپ روا یرلهقاط كط و هک ایوکد حا و قلخ و دحا و زج ىلع اقفتا اذا ادحا و اطوس

 | لا ردفدا م هدل وا یانعم هلا طوس (طدو سلا ردهدحا و رت و یولسا و شور هدکر انآ یک یفیدلوا

 ۱ یشبا رب و طایسلا جرخا اذا ثا کلا طّوس لاق ردهنسمانعم كما حارخا طایس هصارپ و هطاس نعم هط ّوس
 | قجهر دشراق هنسن هدننز و ربنم (طوسلا) هيف طلخ اذا هما طوس لا ردلمعتسم هنسانعم كلا شروم شراق
 ۱ ۳ ۳ : م

 اغا هبضغ و مشخ یمان هکردیعما یدل و رب كنهنعلا هیلع سیلبا طوسسم و یک قتبشاق و هجغک روند هنلآ
 ۳ | دلو وه و طلسم انیلع طاوسسم هلاک هنمو ردا عاشا لالتخا و هتف هن رانی هلئهج ون ردطا سف هکلنا كرو

 | توکر فرظنتیهو اهیلا رظن هنا ال ةدوس ثیدحین و اذکه ةياهنلا فو حراشلا لاق » بضغلا ىلع یرغی سیلبال
 ةيصعلل سانلا ك رع هاكر دقلا طاس نم هب ىم ناطيشلا نعي دڳ ط وسما هنم یکیلع فاخا ىنا لاقف اهانهفءام اهبف
 ۱ لبایچماق کروند هلآ لوشو روند هتلآ قهر دشراق هنسسف یخدوبهدننزو بارح 6 طاوسل اهیف مهعم و
 طوسلابالا هرمضح یطعبال ناک اذا طاوسم سرف لاق هيلا راهظایتسهبام كمرکسنالوا هدنسهدهع هم دل روا
 | برطضا اذا هما طوتسا لاقب ردهنسانعم قلوا برطضمو لتخم و هد روش هدام ر هدننز ولاعتفا (طاوتسالا)
 مهلاوما لاق روند هرلهنسن قشراق هدننزو هنیفس (فطیوسلا) رددرا و هرزوا یلصا یسهلک طوتسا لتخاو

 یعپ یسهرمن و ییوص هکرونل وا قالطا همابروچ لوش هلیعض كنيس (ماطیوسلارل ةطلتخمیا مهني ةطيوس
 یتالوط ذفان هب ورجما ندهرجب و ند هجاب (لطاب طوس) هلوا ریثک یجب اوح یک تابوبح راسو دوخت و ناغوص

 ةوکلانم لخدب ءوض وه و لطاب طوس هدعو لاق راردنا ریبعت هّرذاک | قلخ هکرونل وا قالطا هش عاعش
 كنباص هکر ونلوا قالطا هن رزیلف كنهصارپ هلتبسانموب ردیعج كطوس هلیرسک ك نيس (طایسلا) سعشا یف
 مان عحصم هد ه داب هلیصف كنه زمه (طاوسالا ةراد) هلوا شلکوب بوباز وا یک ییاص یچماق هلا یرلفیل هدنج وا

 بولیقص حور لبس هضرامرب هلاصف (ناطوسلا) رددآ عضومرب هدننرص كعضوم یراکدد قرا هدلحم

 كنيس( ط ویسل تصلقت اذا اناط وس یسفن تطاس لوقت رونل وا ریبعت كمکچ ناح هکردهنسانعم قلوا ضبقنم
 هدنناوخ روهشمرب هدننز و باتک ( طاس )ر ددا هبرقرب هدرصم دیعصهلبا هدوعصم "هزمه طوبسا دوخاب هلیعص

 یدرفم روند هنغلاب ناقلق هدننز و سودقو هدنز و رونت (طوبشلا) سم[ هجا نیشلالصف وه ردیعما ینغمو
 طب راک طیبابش مهیلا اوب رق لاقب رد طب ابش یعج رد راج هدهلیفیفخت كناپ هدنتروص هحوتفم نیش و رد هطوبش
 هبرمسک كنيش (طويبش]) طبارب اهناک س ورا راغص "سلا نيل طاس والا ضاع باتذالا قاقد كع“ یهو

 ( نویدک )



 تی یا

 ۱ ردوا یو یرب و لاا فیفخ یا طیعسو طم لجر لاق ون هند فو ان کف ایسو یا ار ۱

 | كلاب هلکماکید ندنامنه تاق رب نوت هکر وند هنباق قایا لوشو روند هرا هلغوط و هرادیمرک شل وا فتسا بولیغب ۰
 ودهتسانعم كلنا توکس دوت هدننز و لیعفت (ییهشا»ی کاما هیل وا یسام و یسهچراب الصا بولوا تاف
 قماللو یهسک یکجهیمهدنا دز یس هلوقم هلاوح دوغاپ ولج رو دمدآ رب و تکس اذا لجنرلا طعم لاق |

 هقلع اذا *یشلا طعس لا ردهنسانعم قعصا هنسن هراشیاق یک یغاب یکرتو هلسرا ادا هم رخ طعم لاقب ردهنسانعم
 خدو هلیرسک ك نەرم (طاعمالا) اطعس من اذا رعاشلا طعم لاقب ردهنسانعم كلی وس رعش طع و طوعا ىلع

 لاق روند هب هتشر شل زاد یزید هلبرسمک ك نيس (طعا تکس اذآ لج را طعنا لاق ردهنسانعم كلا توکس |
 نوزوا ندهدالق یراکدد قاغو روە هغلصاد رکو ههدالق هنوکر بو مظنلا طبخ وه و ول ول نم طعم هعم

 كلاي زس راتسا یجما نانلوا ریبعت هداسو هنسانعم كاف روند هنغاب یکرتو هلوا شعصآ هنسیرفص كننآ ینآ هسک | 3 نالوا یراوس هکروند ههزز لوشو ةقتسلا نم لوطا ةدالقىا طقس اهیلع و تءاج لاقت ردطوع- یعج رولوا |
 هاب نابن و وک تدا هلغل وا هيا كب بوث یکه دنن سوا دوخاپ هننالوا ندنکلپا قوع لوق یلع ه هماح تاق |

 فص ولوقىلع هلوا اهدوتنطفبحاض و لر ز تیاغب و كالاچ فیفش یعسج کر ویده دکال وش طس و روشدا
 نوز وایک هدالق لمرلا طعسو تلذکدایصلاوا فیفخ هادیا طعم لج رلاق روند هداّیصنالوا هرزوا روک ذم |

 كفيراص یهدشابو ردیعسا یراردب كن رات رطح لب رش ندیاصصا طعم و روند هننیغپ موق حتي یدا

 ردصلا یلع اهنم لضفام وهو هتماع طم لسرا لاق روند هن راجوا ناقراص هرزوا رازوماو هرزوا سکا
 ندکو هلیعض كنيس (طعملا) ردندن هسنک ب ع (طعسلا وبا رد هفت اطو موق رب ندا زاصن (طععلا ون ال نیت

 روند هراهلغوطوهرلدیمرکش لوا فتسا هن رز وایر یر ځد وډ هدننز و ریب ز طبع رون دهب و هنوکر ج
 لاق ر ون ده هقان شمام صاب اغمتو غاد الصا هلیصف كنءهزمش ( طاعسالا )و هلنیتض(طعسلا) ردیسا لجر

 ران و ورون د ځد طیعم هکر ون د هنباق قابا نابل وا یساغ ویس هچراب بول وا تاقثلاب وةمالب یا طاعماو طع
 ندناقرب كلذك هيف ةعقرال دحاو قاط نم نعي اهْنف ةعقرال ىا طاعسا و طیعم و طس لعن لاقت ردندنلسق راشع

 4 مظعم (لععم) ادحا و اقاط نوکت نا وه و ةّوشحم ریغیا طاعما لیوا رس لاق روند هننوط ق
 نم دف كند روک تا عوج بول وا تک ندنایا جاقر یدن ره هکروند هاله هدنح راطص

 3 هلرخا عاشر لوق یلعكثسیقلا ءرما یمن هلج زا رول وا تاد و حب حوا هیلبا عج هیفاقرب
 کر * هلیخ "یا ق دلم یقه تع + هلم قسافس ید تصعب تا ٭ هد رلاب تف تفشکم لتسم و + یک یموم

 ول وا جا هوا | هاشم همظنه طعم هروک ذم تایبا + لایرج حت هباوتا یلع "ناک» هلوح لك ر بطلا

 هدهدحاو تدب عج" قفاوت بودا قالطا رشعم و سدسمو سم ه هلوقم و یسارعش یکرتو یسراف کرد
 هدندات نسح لوا ردن × یک تاب وبشا نالوا زمازجام عبط "هداز الثم راردا قالطا طع اک هسیا رول وا عقأ

 ضازتعا تشکنا عضوبولوا ذفانو مات طعسو + نس سم هدکلازوکهدیدنسپ یراوطا ره »هدندیدمروکن

 رو ایم ییعی طعم كمکح الی اسم یک لوقت ردلهعتسم هدیکح قعبهبلوا تدق هد

 ردموس مدهاشلاب هلن ونع كمکح تل هدساسا هکر اد ح راش + رونلوا لانمعتسا قر هلو| ف وذ ین كاتا درو
 هدلاحره نمهیلیا عانتما دل واو ضاتعا اکس هسکرب لآ یکقح ندنآ راو یتعی اله سیا اطعم هذخ

 ه یزد و هرصهدننزو تاتک( طاعسا) رد راذ وخام ندنسانعم روک ذم طعم لها رنو ردذفان و هلهس

 رونل واقالطا هنن یساهتنم هل ردص یداولا طام*و مهفصیآ موقلا طاع” لخد لاق روند ید هروباط رر

 یدازوا نوزوا ههرفص ماعطل | طاع“ و هلنیثعص ر ولك طم“ یعج هاهتنم و هردص نام یا یدا ولا طاع” ذخ ۰

 دحاو طاعس یلع مهلاق و ردشلنا هحماسهلکلنا ریسفت هلیترابع هيلع دمام فل وم» رونلوا قالطا ها
 لا لیست لاق ردهنسانعم قلاق یلیصآ بوشلیا هثیشرب هنسنرب هدننزو لعفت ( طعس  دحا و مظن
 اذا ح احلا 1 عما لاق رد هنسانعم قنآ هاوه بورابق ز ر وت هدننزو رارطبسا ( طاطعسالا) قلعت
 رددنسانعم ناک هماوقك رک ذو و ایصضع التما اذا لحرلا عما لا ردهنسانعم قلوا بضعرب فا

 (نسلالردیعم دریک فرقرپ هدنساب ض یصم لیت هدننزو روفصع (ط وهم“ ظعنا و لهعا اذا رکذ لا ّط

 دشیم زولوا ندی واوا چم ارو لازا بان هدنواید رال هکر دیعما طرق رج عونرب هلن وکس كنونو
 ردع وضوم هلش رعت فرح لوفیع رددآ هب رقرب هدماش ااو رار د یانآ طنص یرامدآ كرت هداروآ رد



۳ : 4 4۸۲ Be 

  ۱هکر دیفدا رمو هدننزاو تالصم 6 طالقسلا) رد وسلم اک | ةن وط الفس بابت ردبدآ هدلب رب  osسو ۱

 دیدشیا طیلس و طلس رفاح و لجو لاقب روند هن هتسذ دیدش هدننزوریما (طیلسلا )و هلوکسكمال و ی كنيس |
 لیزر یا طیلس و طلس هناسل لا رونلوا قالطا هناسل ندا هد رزآ یسان بولق هلمالک تشرد و دیو ۱92

 دطلس لجر لاقت رونل واریبعت زا ردنابز هکر ول وا قالطا ه هسکندا هدي ریمان هلا راز وسازسانو دن یتعین وز وا |

 هدزغاسسل نیک :نافل زش ون هغاب نالیقص ندنابوبح و روند هنغاب ب نوت ز طیلسو ناسللا لیوطلا یا طیلس و | ۱

 ناسالا "یرحو جو ردشفل وا قالطا نوچهبدل وا لوم هلا غاب ردیف رحم هطیلس ز زم رلکدتا ریبعت هنالص

 ةطبلس ةأ را و ا یا طالس لحر لاقت ردهیمذ هدناوسن و هڪدم هدلاحر فص و و و روثل وا قالطا همدآ

 ردنعما كلجرر و ی دح یا طیلس "ی ۶ شلاق رونل وا قالطا هایش دی دح و رټاعلطم طس و ناسللا ةد دطا یا

 رازالدو نابزد رفز یلد هل مسک (تناطاسلا) و لات (ةناطلسلا ز و (ةطیلسلا 2 ردنعما كن ردب قوا

 (طولسلا) و هدنزو هناعش (ةطالسلا) ناسالاةددخا یا ةناطلس و ةناطلس و ةطبلس ةأ ما لاق روند هروع

 تابلانم اطولس و ةطالس طلس و ةا او لح رلا طلس لاق ردهتسانعم قلوا زازالد و نابزد هکر هدنن زو د وعق ۱

 ناطلس هل لاق ردهنسانعع لیلد و ناهر و تج هدننزو ناهرب (ناطلسلا)ل اطیلس ناک اذا عبارلا و سمانا | ۱ 1

 و  تردق ثاهاشدا و رفلعج هدانعم و هلغل وا ردصم هنسانعم بلغت و رهف لضالا ىف هکر د د حراش + هج یا

 ههاشداب و لاوو یظع ةردق یا مظع ناطلس تا لا ردراخ ی < كمال هلعانا و رونل وا قالطا هنت وطسو | ۱ 1

 و ج هر ردیف انتقال الو هتسابم سیا نهد ارز ردشوم هدانعم و رونلوا قالطا
 كلا رّونم یکلاع اهزوخ هلماقهاو انیضو لدع "هلعش ید یلا وو ءاشداب یک یغیدنل وا هءاضتسا مناستله 

 کف هلا راتعا یتسانعم لجر اضعب و ردو أت بيسو ددو اه ندا ك تج دوخاب یدنل وا قالطا

 1 هفت نم یا مدلا تان طلتم نم نالف 7 ۳ لاق ردنرابع ندننايغط و ةبلغ كنا هددوجو مدلا ناطلسو رول وا

 ۱ 9 e یعجب روند هقوا نالوا نوزا و ا نکنم دج و زای تفرش

 ۰ | هتلیشالاح هلوا شلردلوط یسهلوتمقتیفو نامص و قلت وا هنا هکر ونبد هو لوش وب رسکك نیس رولکطالس و

 __ لعج بوئلاوهو ةطلس هل طسب لاقت رولیاپ هنتلا كشودو دعقم زار د هطلش رابرع هکردیف رحم هطلس زیکیدید
 9 8 دطیولس (طولسلا) روند هن راکوب كرلکما نانلوا ریبعت هدرک و جالزاب ( طثالسلا آل نتتلاو شیشلا هيف

 ۱ . | همدآ فیفخ یلاقص هلتیسانم و ردکعد روهتمو بولغم ردلوعفم سا ردهنسانعم مک و رهف هکندنتنانعم

 رود هنب رشيد را (طیلاسل۱) نیضراعلا فیفخ ىا ةيحملا طلسم لعبر لاقت رونل وا قالطا هيحللا طولدم ۳
 1 اک و بالغت هسان اماد هکر د هنسانعم طلسم هل رسک كنيس (طیطل سلال رد درفم اون ختافلا نانسا

 | (طلسلا) نطبلا مظعلا وا طلبم یا طیطلس لجر لاق روئد 4 هسک ولت راق لو لوق یلع روند ه هسک ندا

 | کسمو و یسیرمو هدنطسو هکروند هنر لوش هدننزو فتک (طلس سلا) ردیدآ عضوم رب هدماش هدنن زو طلخ

 لیفت (طبلتسلاز هطس و ف ءوتنال یا طلس لصن لاش هل رسک كنيس ردطالس یج هلوا زود بويل وا

 هبلغ اذا هيلع هطلس لاقت اهر سا 1ا ل وااو تاج ملتو و رهق قالطا هرزوا رخآ ی هسکر هدننز و

 ك رددآ هدلبرب هدنرانک.تارف رهن هدننزو لاب رط هلیمط كنيس (طاسیعت إل ةردقلاو رهقلا قالطاب هبلع

 ] قشس E قشمدلا “لسا ىع ن دمع ن “لع مماشفلا وا حش نالوا ندننثدح مظاعا و ءاسور ر اکا هدتشمد

 3 | هدنزو حرحدم (یرملا) ردنوفدم هدنآ الاح و ردیفق و كن | هنطاسیم هات نمد ردندار وا یطاسیعا

 هلنوکس كيو یصف كنيس (طعلا) هلّوطم یا سأرلا طرعتم لجر لاق روند همدآ ولشاپ و وس
 ردهنسانعم قلو نبوت تویلشخ هد وص ی ی نوجا كما نایرب یی یزوفو یغالغوا شفل غو

 قموق هصا یهنسل ر و َناطا ءالاب هفوص فت اذا یاشلاو لوالا بابلا نم اطعم” ىدا طم“ لاش

 اهذحا اذا نیکتسلا طم لاقت ردهنسانعم كمهلب یتسهلوقم قاجت و هقلع اذا هطعم لاق ردهنسانعم

 نیل طعملا رد هنسانعم قلاب هغلزوب زونه لوق یلعقلوا لئاز یتوالح هرزوا قمالزوب یمط زونهلدوس و
 نلاح طعم و تکس اذا لجرلاطعم لاقت رد هنسانعم كلا توکسو هریغت لّوا وه وا همعطرغت لوهتوالح تبهذ اذا

 یو زن رلییلشح هدوص یمن (طیعسل )و دم وعما لالا فینخ یا طع" لحر لاق ییک طی روند همدآ هتفو

 هدنسهدام طخ هه روند هنشل وا نایب هلهجو و هکربد حراش * روند ب یزوقو دخالغ وا قجب هلو نایرب شفل و



 دن 2۸۱ ری 0

 روند هکوشود نال وا مامان یتفلخ هلئالث تاکرخ كنيم (طتسلا ) تک اسلاثدحت تکساذاف رخ الا تی وا

 كرا ود روند هرامغق نشود بوباریصص نک زافچ قامقچدنزنا طقس و مامتريفل دل ولاوه و اتیم اطقس تقلا لاق |
 یدثنوم ردرکذ مو و شود بو رصص هنغلا را مدقم ندزلوا مکس یمقاچ زونه هلغل وا ندجاغآ یرقامج

 لا رونلوا قالطا هنرب یکیدلما بولو تیاهن یژکو لف كغلموق مظع یک طقسم لمرلا طقسو رولوا |
 ردیضام ناف هکی دا طقاست یبصا هکءدنن زو لقاتا (طقفاسا) هی عطقنا ثيح یا هطقسم و لمرلا طقس اذه
 لاق ردهنسانعم كمروشود هل رسک كنهزمش (طاتعالا) عفو واذا ؛یثلا طقاسا لاق ردهنسانعم یدشود

 هما طقسلا تطقسا لا ردهنسانعم كمروش ود لوشود مامان ناویح راس و نوتاخو هعقوا اذا هدب نم هطقسا |
 طقس ینعع لوهحا ىلع هدب یف طقسا لا رونل وا لامعتسا هدنعق وم هدف طقس نانل وا رکد و مامتریغل هتعض واذا | ۱

 2 , مدآرب و اهض آخ اب یاتلک طقس ام وکطقسااملاقبردلممتسم هنسانعم كلتا اخ و هلز هدمالکو هدبیف |

 بوش رود هنص وصخ كلی راهظا بیرقترب یرس یکیدلیا راعضا دوخاب هنرودص زوسنالیرب دوخاب اطخ و هلزر | ۱
 (طقسلا) هدنعاع حوب وا بذکی وا ىظ طقسپ نا ىلع هطاع اذا انالف طقسا لاش ردلهعتسم هنتسانعم قلابچ
 روند هنال وا یتداع كمروش وددل و مامتان (طاقسلا) روند هلاویحو هن وتان نر وش ودك وش ودممانهدننز و نسحم ۱

 نیب ورونلوا قالطا هت وط ریس هل وقم ید ووغارق ناغابندکو کو هنسانعممث ر ونلوا قالطاء راق هل كنيس(طقسلال ۱

 مهطقاس و سانلا طقس وه لا یک طقاسرونل وا قالطاه هسک رادتعاین و هام ورفنایل واد ودعم ندناستفرایخ سانلا ۹

 ایلنا طقس یلعدعق لاق ر ونلوا قالطا هنس هیحان رب كفچال ول رداچ هلی مک نیس (طقسل۱)) مهنابتفرایخ نم "دعبالیا 1
 هنن راج وا كد ولب باصسلا طقسو هیحانح یاهیطقسب باطلا قفخ لاق رونل واقالطا هن دانق كشوقو هتیحانیا

 نعي اهفرطیااهطقس ةباصلا تخرا لا روننووکی کشش ودهرب توقراصندقفا کرونل وا قالطا هنراکتاو |
 نوچغيدل وا لوزن و طوقس رادم رونلوا قالطا هن دانق كشوق یدوب هدننز و باتک (طاقسل) اهلیذ و اهبدیه

 نالیروت وکهرخآ لح ندلحمرب و رکذ یساکیکطقسرونلوا قالطا هناطخو هل نالوا عقا و هدنانکو مالک و هدیاسح و |
 لوق یلع هنسانعم هلزو هژع روند هکجروسو رونا وا قالطا هنغروف امرخنالیکو د ندجاغآو روند هام رخ 3 0
 ةطةس عج ىه وا ةلز و ةع یا طاقس هنم عق و لاقب ردهبانعم رب یسیکیا دوخاي ردعچ ندنظفل طقس هدنوب ۳

 لاق روند هثبش نانلوا طاقسا ندهنسن رب هلنبتصف (طقسلا) ةطقسو طاقس هنم عقو لاتبف ىنععاه وا

 ِ یعجرونل وا قالطا ه هنسن نایلوا یتعفنموربخ الصا بویمارب هشبار و هنم طقسا ام یا هطقس وه
 طلا یا طقسلا اذهام لاقت روند هفلیاوسرو سانلا طاقسا نم وهو هيف ربخال یا طعس وه لاش

 a عفاو هدناتکو مالکو هدناتسح و هد ریا عاتلا طقس عيد وه لاق روند هن رکو هنغحلا كعاتمو 22

 (ت"یطقسلا)لوهدنز ودادش(طاقسلا )ادم اور یتیم اتکو مالک و هناسح یفلاق روتل واقالطا هباطخ و |

 "یطقس و طاقس وه لاق رول وا ریبعت ىج کسا هکروند هب هسک یحناص عانم رکو وتوک اياد هدننزو یا

 ربعت یتن وکو د OE FY ندهنسفر هلبعص لزا (طاقسلاو (ةطاقسلا) طقسلا عياب یا ۳

 صقان هاه (ةطیسلالو هدننزو ريما (طیقسلال “ىلا نم طقسام یا طاقسلاو ةطافسلا طقتلب لاق رونلواا __
 ه وغارف و ه ول وط ناغاب ندکو ک طبس و لقعلا صقا یا هطیقس و طیفس لج ر لاس رونل وا قالطا همدآ لثعلا | 3

 طقسام و دیلجا و دربلا یا طيقسلا نم هضم ضرالا تعا لا رونلوا قالطا هراتوطر یمهلوقم دو 0 ١
 هکلب ینیرس نال وا رضم د وخاب هغمتوط ینبذک ای یتسادطخ رب كن ER هدننزو لعفت (طق تلا اهیلع یدنلا نم | 4

 تینا هام اذا االف طقست لا زونلوا ریبعت كەروكودو قتننکک رب او بوشرود | ی

 كلتا ذخ دخا اثتیشف اّببُش هتسج هتسح یرخر و رده ریش فرح ءاف هدارو هدنع ام حوب وا ب ذکی وا ین ا

 كمروتوک بول | امرخ هدنحالطصا زاج لها (طقاوسلا# الیلقف اليلق هذخا ادا ريا طقست لاقت ردة

 یعاشا ندرافرط لوا ییمز كن هماع رونل وا قالطا ه هلفاق ندا دورو دنسهکل وا همام : ندهماهتو زاج نوجا | 3

 کز ونلاواتقالطا هلق لوش هدننزو باص (دباقسلا) و دزو داش انا ۷ یدنلوا قالطا نوچ غيل وا |

 لاقل واررابولو ردق هد و هنس هسک | یئیشنالیر وا لوق ىلع هلوارنياهرب ا بوچ یه قدر وآ | ۱

 هب نضلا حظنا راا یلا زوم یتح اهعطم و ب طلا ءارو نم طقسب ناکاذا طاقس و طاق فیس

 لقشمییارق مون هدنلحاس رزخرح و رددآ هدلپ رب هدن ًاعرح لحاض هدننز و دعقم ا

 | هدنس هکل وا | مور هدننز و نوطالفا (نوطالتس) ردا یداو ۳ هند , جابت هلبا ه هرصب و ردیعما كناضق رب

 ۲۰۱ ) * ی *



 لطم

 و

 هی 8
 1 ۱ وب نده شا لوت ع ےک تلعن ارا ش هل وا جرم تو نب اکر وک دادنسم ریش مڑ وا لوش |

 ٤ | یزوک هنروط هلک | باور وص یب طفست شیرانلوا ظیلخ نمی یک كن زپوک ریز روند هنفطلا كب كنەداب

 3 1 هنساتعم سفلا ببط هکر دذوخ ام ندنظفل طیفس لوق لع ردفج هل وا و طنفنا هکرولاق نالوا قاتم و یروط |

 ىلعاوا ةب شالا نم برضوا بثعلا ریصع نم بیطلا وهو طنفسالا ءاقس لاق ردیم ور یظفل طنفسا هکر د ح راش

 | اطتس و اطوقس "یشلا طقس لاق ردهنسانعم كش ود هدننز و بلطم (طقسلا )و هدننزو د وعق (طوقتسلار) رجا
 ] هما نطب نم دلولا طقس لاقي ردلبعتسم هنيبانعم كلبا ج ورخ ندننراق یسانا دلوو عق و اذا لّوالا باسبلا نم

 دلولا طقس هدقدغوط ولوا دلو هکیدد یرمشخز هکر د حراش × ردلکد راج كد دلولا عقو هدنوبو جرخ اذا

 | لبقا ادا را طفس لاق ردلمعتسم هنسانعم قععاب یترارح كنا وهو روند دلولا عقو هسضوط یریدرک او روند |
 : هی 0 € و فا اذان رب اطقم لوقتز ول وا نددادض | هلغلو | لمعتسم هنسانعم قلوا نکاس اوه رحو لزت و |

 لو بطقتسلوق ملجم ق4 هلو ًامخا اذا )الکی قوت ام ناتمام عملا اطخ

۱ 

 HERE رت سپ رول وا اف طو قسم یدب هلتهجوب نیل وا AR اا

 | طوقس ردشلوا دنسم هنسس هلک مدنا یف یلعف طقس هلففلق ل وعقل یتبم لعفو بونل وا فذح لعاف هدعب بولوا
 ۱ ۱ ورد نده هتک دارا درج و بول وار طدان مزایا رنا نم ن د د نمم کیلا ف
 | ردشلوا ند هانک باب هن هلغل وا هدنکبس مهدبا ف ضعلا عفو هروک اکا هکر دشم لا تءارق هلیس هینب لعافالینبم
 ۱ سفت ارز ردغلق ند هیلش# *هراعتسا هلکلت اریسفن هلس رابع مهسفنا و مولف یف یا دا ق مدنلا طقس جاحزو

 8 | نبا هرکصندقدنل وا هییشت هنتلاح كن هنسن نالوا دوج وم هدد هدقتح و روهظ یتلاح تمادن نالوا هدرعضوا

 ىلا دک نال واربصم و مدان ارز ردشطیا ربسفت هد هلتمادن ید هدن ودا كب ب فل ومو × ردشفل واریبعت هلا طوقس

 ۱ ا یلاعفا یکمروط نوح و لولم زی وايل هنپ هک لاو قرصا یلاو قاب هرزوا یرلاو قمردشغوا
 1 ماکتمروکذ م بب کرو ردشلنا تءارق هلیناونع طقسا قر هلوا د نم هل بع یا نیا و یدنل وا لامعتسا هد هرو نم تلاح

 1 زا ردشل وا دراو هدنعارمصم × ید یف اف تطقس ةوشنرو ۽ وبشا هکهتن رونو ادا را هدننا و نع ید ق تطعس ندنف رط |

 ا اا و رول وا دارا هد هلبناونع ېد طقسریعضالب اضعب نوجما هظفاحم ندربثکر یغت یرویزم لئموا
 ]اس )لرون وا نفت مولعمو الوهم هرزوا روک ذم هجو رانو و رونل وا اقلا هلب رانا ونع ادب طقسو كدب

 قالطا هب هسک رابتعایب و هام ورفو یند نایلوادودعم ندنابتف رایخ طقاس وردرافص و هدننز وروبص (طوتسازو

 ۱ | طاس رد طقال نب طقام نر طاس لبر هکر د حراسش « نیا رایخ یف عیال ناکا دا طقاس لجر لاقیرونلوا

 | نالف لاقب رونل وا قالطا هب هس < ندبارخأت ام اد ندسان طقاس و روید ههلوکشلوا دا زآطقالو یسهاوکت بقا

 1 ۱ روند هر كجهشود ردرلناکم مسا هدننز و لازم (طعسلا ) و هدننزو دعقم (طقسل۱) سانلا نع رخأتم یا طقاس

 [  لمزا طقسم و هدلوم یا ةينالف ةدلب هسأر طقسم لا رونل وا قالطا هرب یکیدلیا دل وت كمدآرب (سآرلا طقسم)

 2 | تطقسلا) رونلوا قالطا هندانق كشوق ریاطلا طقسم و روند هنرپ نادا بولبسک.عبعج و یتژک كغلموق |

 | هكا طاقسا ندنرظن كسان یتالف شیاوش الثم روند هئیش نال وا ثعاب هکمزوش ود ین هنسفرب هدننز و هلک

 ۱ بولیکو د دحند زا یر یر هدننز و لعافت (طقاسلا رار د سانلانیعا نم هل ةطعسم | ده هدر كج هبد دشا

 هدننزو لادج (طاقسلارلو هدننزو هلعافم (ةطقاسملا]) هط وقس عباتت اذا *یشلا طقابست لاق رد هن-سانعم كش ود |
 یعسفتاو هطاقسا میان وا هطقسا اذا اطافسو هطفاسم هطقاس لا رد هنسانعم تایر ۇق ودا ردب دوخا كمروشود

 ___ | كلتاهلاکم هوان ابو ایخریسم ءاح اذا اطاقس ودعلا سرفلا طقاس لاقت ردلعتسم هند انعم تی رکس كشوکو شاو |

 ۳ |توکس ماکت بویلب وس بطاخ هدعب ب ودیا توکس بلاخم نکراپوس یعالکرپ ماکتم هکر دلپعتسم ةنسانعم |

 ثدجب ناب رخالا ىلع للك نم طقس اذا ثیدا انالف نالف طقاس لاق ردنرابغ ندکلیا عاتسا و



 طارش هللا نیس و ردع الم 1 هلغلوا هاشم EE داص سال هام نیز i ر والا ندنآ طارص را داص

 یدنلوا عسر هدنسهدام مت ردا 3 وق راند رداطخ طارز هلبا هضحت یاز و رد هد ندنیسداص س ردلصا

 انمعطا لوقت نویعغیدل وا علب كناچ روند هبهذولاب هدننز وریپز (طیرسلا لو هلنیتحفت و هلنیت رک( طارطرسسلا
 زدیشآ خالو ولردر هی دابر وچ یرلکدد هری زخ هدننز و ءالیتر (ماطپ سا اذ ولاف یا طب مو اطا رطرسس | بت

 ( هطسقرسا) طارتسالا عین یا ةطرس لجر لاق روند همدا نادوب كاج ید هدننزو هز (ةطرسلا )|

 جرح دت (طم ر تلا) ردندآ هدلب رپ هدنسحا و مزراوخ و ردیدآ هدلب رپ دو نا هلبعص كفاق و صف كنا رو كنيس |

 هدننزو ر ونص (طمورسلا# "فخو لق اذا هرعش طمرتست لاق رد هنسانعم قل وا فیفخو زالبق ەدەد وک هد

 لمبحت ز (طیطمرسلا)ل و هدننز و حرحدم (طم رمل )لو هدنن زو طبالع (طمارسلا و هدننز ورفعج (طمرسلالو

 اقلطم و روند هنسیرد نویق یراقدراص یمولوط بارش طم ورسو روند هه ود كکرا ولعرک نوزوا هدننزو
 روند هراهسک راکقش و ملاظ هلنیتعص (ططسل۱) هلوا رولیراص هنر ک1 هکروند هنسهلوقم سالب و ملک

 (طعسلا) نیلج لا لیوطل ایا طسا لجر لاقت روتند همدآ نوز وا یرقایا 6 طسالا ) نو زنا ةلظ یا ططس مه
 تلاثلا بابلا نم اطعش ءا از هطعس لاقت اا كم راو ۱ ۷ ور ۳ رب هلی و و یصت

 هفنا یف 4 هنعط اذا خ رلا هطعسا لاق ردلیعتسم هنسانعم ا چ س ا دک رو و اا

 هدننزو روبص (ط وعلا ) طفتتاف ءا و دلا: هطعسا لاق رد هشام كفکج ا ود هن ور و0
 ثیدطا قو ri لاق + طعتش یذلا ءاودلا وهو ط وغ لاب كيلع لوقت روند ها ود كح:

 ینفیدل وا صم هلفلوا طوعس هیفنا زكي دک هنو ر الاح سپ چ هطعتسا و ءا ودلا ترش مالسلا هی
 ینوخ لوش هدننز و رنم (طعسلا رب و هلی كننع و كم (طعسلا ) ردلکد ندهدام قحهدرابق ن نور

 دف رذا ون هکر دندتل [نالکم سا هلع لّوانز و رارکو د هن ور هلکن آبو وق یت وا نور اکا هکر وند هفرظ,

 بارش هدننز وربما (طبعلاإل فنالا ىف هنم تَضیو هیف لمحاموه و طعسلا و طعسلا ىف ءاوتلا ,

 دار كئیشره لوق ىلع نوسل وا كن هلوتلواو رخ روند ه هڪ ار شوخو هنسانعمرخا یدردرونده

 نابلانهد رون د ځد هننهد كنآو زار راتیچ یتنهد رونلوا ریبعتی.اضآ نوقرو هکر وند هنجافآ ناب ورو.
 كنهار یخدوب هدنزو باغ (طاعسلا# روند هئدشو هنکلربت كنهصارو روند ید هتنهد لرخو رد

 بویلقوف یتلو كن هقان هود (طاعشسالا)ءاکذو ةر یا طاعس و طعس اهحم را لاق روند هتد شو

 كنافو كنيس ( طفلا إل هفنا ىف لح دف ةقانلا لوب مش اذا لحفلا طعستسا لاقب رد ةنسانعم امك هن
 رد طافسا یعج ردیف رحم طقس تیس و رد ر اکدید تبسو هل ه دکر ردق رظرب هیس هب ر هغق دوځاب هل وب

 رد هنسانعم قم راکو ا یضوح هارخ هدننز و لیعف (طیفسللا را روند وزش ناۋا هرزوایسیرد

 لجز لاق روند همدآ تنیط رکاب و مرکو ی هدننزوریما (طیفسلا) دتطال و هحلصا اذا هضوح
 رول وا نددادضا هلکع د ه هسک نایلوا یتیلیح و ردق الصا سانلانب و هنامورفو" ىح سفثلا تبیطلا

 ههافس (ةطافسلا )ل روند هنغب روق امرخ نالیکو د ندنجاآ نکیا لشي زونه و هل هردقال لدن یا طیفس لج

 اذا سمانا بابلا نم ةطافس لج را طفس لاقت ردهنتسانعم قل وا تفیط و سفن هریک ابو درمناوج مد 4
 ردبحمت لعفو و اما ام یا كنع سر امو سفنلا طیفس وه لا و ةطيفس هسفن لاقت و

 هب هيا تالک هلبت وکس كنافو ىف کنن طنش هنشانعم تیبا عاتم روند هنسایشا وا هدنن ز و همام (فطاغ
 بيرلا طفسو رودقلا طفسو ءافرعلا طفسو ی رج ییا طفس هلج زا ردت رام#ا رله رف هصن قروه

 هتشااذرکء نم و طلت طقساو بار یا اوسو زیا فتح و ناله ساواک
 هدنسهکل وا مطم یلهلا طفسو ایهن طفس و ةرامحا طفس و نیتشز ظفس و مودیم طفس و ناشیلق
 كما "فلج ی هنس نالوا هداق هدننز و لاتعتفا ( طافتسالا رده رق ید نوا یوم هکر ذه

 هب هنس شلپاب هداتلبه تیس هدنزو مظعم (طفسلا ]) هفنتشا اذا "یفلا طفتتسا لاش و

 هلبعتو یک كن م یا O سآ زا طفسم لجر لا



 | هدنزو قنع (دضلا» و لینوکس كن هم یاخ و ی كنيس ( طلا هد اهکسمال لب تح اهنع دناذا
 | هکشج وک هلقمال وا دونشوخ و یضار هکردیلباقماضر هدننزو دعقم (دضسلا ) و هنزو لیج (دضلا لو

 | بونج وک یغاشا ندرقوب هلیببسقمالوا دونشوخ بویفکب نهنسنرب 4 هلرابک هلفلوا مزاتسم یضغ تلاحو روند |
 | دونشوخ و یضار هرز وا روکذم هجو هلنیتصف طه“ و ردسخا ندننوهفم ك.ضع رونل وا لامعتسا ةدکتسرا

 | دیلع طس لاش .ردلعتس ید هدنسانعم :قلراط اقلطم و ردنسانعم :قلراط بونج وک هلتهج قمالوا
 هضر مل اذا طل لاق ردهنسانعم طح“ هدننز و لعفت ( طلا ل بضع و ضرب م اذا عبارلا بابل نم اط“
 ی هیطع یکیدرب و كمدآر و هه کتاذا هطحمت لا رد هنسانعم كمروک شوخات بوب کی یهنسا رو بضغتفا

 دندي 6( طوحسما )اعقوم هنمعق او هلقتسا اذا هءاطع طحت لاق ردهنتسانعم قلوا نون ريغ رخ

 بو ردنچبوک هلیرتسک ك نازم ( طاس الا  هورکم یا طوعا لاقم روش د,هلوبتمان رها نایلوا دونشوخو

 | روند هن واق نالوا و وسو هدرخ هدنن زو هچرحدم ( ةطب رسلا رز هبضغ اذا ہما لاق ردهنشانعم ققلراط

 | لوهعما هاب لع ةحطبلأ تطب رس لاقت لذ رجا لا ىز و تو روده رخ دا( ةطبرسسلا إل

 | هظرس لاق ردهنتسانعم قوب هتاف € ناطرسلال و هدنشزو طرش ( طرمنلا إل الوط ةقيقد تراص اذا
 [] لعنت (طرسنلا )و هدننزو لاعتفا طا رسالا هعلتا اذا عبارلاولوالا بابلانم اناطمسو ازم هطرسو

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 

 | 6 طرسلا ) الهسا ريس راساذا هقلح ىف ماعطلا طرسا لا زد هنسانعم تک دنیا زب بوش هدزغو
 | هلبیرممک كنيس ( طاورمسلا ]) روند هغلتضوب كچ هل ماسعط هدزطوب هدننز و لارنم ( طرسلا إل و هدننز و دعقم

 | روند همدا لوک | دوب هلیرسک كنيس ( مطرسلا ) لوک یا طاورنس لج و لاقن روند هب هببک ناهنیا و لوک ا

 | هل وق نیید ۱۵ تاوخ امن هما مدام ةط رخ هلیس هدابز كعماسبلاف ردشطا تدث ید هدنناب میلو فل وم * هحر ۴

 ۱۳9۶ مایا لب لس لو لایق روند من هک رون * و غیلب ول هقطان مط رسو ردشلفآ میر سد هداروپ ییبم

 | یطارم هنآ هدنود و رکو تیاغب هلتیسانمو روند ه هسک لوک | لاقتوب دوب هدنز و واش( ارل

 | تیا فب ۍطارساو هددشیا یرطا ۍطارمس سرف لاش ردنا غالتا یکمر کس هکابوک رونل وا قالطا یرطا

 عاق یا طارسم و "یطاربم فیس لاقت هدننزو باغ روند ید طارس هکهتن رونل وا قالطا ملف نیکسک
 | یطب رسم ذخ الا + لثلا هنمو ردعما هکرونند هغم وپ هلارصق و یصقف كنهددنشمءارو یعص.-كنبس ( یطبسسلا )

 | هطراج هلب نغآ لد هننید هدکدلیا هبلاطم یحاص نيد بودا غلب یتید یغنبدلآ یتعی + طير ءاضتقلا و

 | قنیلخ و هد هل رابع ایر رة اطرح لا نیدمشتو هد هلیاونع طی رض ءاضتلاو طب رس ذخالاو ررو

 | رد ورم هد هل رابع نايل ءاضقلا و هد براین ءاطبرض و ءاطیرس قرهلوا دودع و ففخم و موعضم و ید هدننزو |

  لوا و ردشت وب نفرطرب كنع روب هک ایوک هلک روب ناب ناب ردیعما كروناج نانل واریبعت ر هلنیتصف ( ناطر )ل

 ! دل وا لوک هرجا باق زسیالقرب ردریثک یتعفنمرارب د يني وصول هکر دره ناطیس یرب رول وا عون یکیا ۱
 | بلک یی رش کیف لب ادم هلا هنایطنچ ییزو فصن دوخاب بارش دوخابوص ییلاق چ وا بودا قارحا

 | بیسالبیغایاو عفان قلعت هنالوا ئا نيکو زد مغل جم نوجما عفدیتنیع 4ب هسک شمسصا هناود

 ۱۳ sue < نی زکد هکرد یر ناطرش ین هر و رددیفم قیلعت هجاغآ نالنک ود یسه ویم

 | هدکلف ناطرس و رولوا قآ تیاغب یعسقرب وا راردا لاخدا هنافوفسو هراهمرس ینق ورح رول وا رس" هدقدقیچ

  هدننیه كچ وک ندناویبک مدابادتنا هکر دیعسآ كشيشرب رولوا ضراع هند كناسناو ردعبار جرب هکردیعسا كجربرب
 | بولافاص ردیا روهظ رلرمط قتمارقو یزمرق هیبش هنیرقیا کنی هدنرزوا بوب ویب كرهدیک ب ودیا روهظ هلبرغآ
 ۱ ایرو نوجا قمالوا هدابز نامه ءابطاردادوس قرح یبس زلوا دیما قلق وح هدنسلوا عفدنم

 4 قد و هل رکو تیاغبو رردنود ینغنرط هلغمتر وق بول وادب هدنس هک ءاراوط هکر وند هنشاع

 میظعلایا ناطرس لجر لا روند همدا 1 نادوپ و كوب نیم و یر دیدشلایا ناطرس شرف لاق رونلوا

 جدو رادع دینا )روید همدآ نادو یربا یر را یی ی دوب ا دہ اباد ا

 هکر ون د هلوب قچآ لوق لع هلوماقلطم هل رسک كنيس (طارغنلا) روند همدآ نادو لوب نەمل قل رکو نك

 | یدنل وا قالطا هلکفک تولو اتنا یک یغنیدل وا باغ كن همقل هدرغآ یکلاس كلوب لوا رونلوا ریبعت هارهاش

 | بولوا هلقتسم تغل هرزواروک ذم هج و طارس هچرک طا و لیبسوا قیرطیف یا معقتسم طارسیف برمض لاق

 ۱  ماعط هدننز و لاعفنا ( طارسنالا إل هعلتا اذا ناف و هطسا لاقت ردهنسانعم قمت و هدرلن و هدنز وا
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 | كمدآر هاب رسك كنيس ( طبسلا إل عشت اوك اذا سماسطنا بابلا نم ةطابسررطلا طبس لاق ردهتسانعم E7 وا ۱
 | طبس و هدل ودلو یا هطبسوه لاق نود و دادم رادم كنعورفرنا وایت نوزوط روده دلو دلو |

  ردهدنس هات لیععسا ینب لئابق ق خا ییب طابس ارد هدنل تم یس هلسق كب رع رد طابسا یعچ روند هنس هلق دوب

 | نسخ ثب دنا فو ردلکد ریت ردل د یظفل اطابسا هداروب چ امااطابسا یاب مهانعطفو  یلاعت هلوق هنمو |

 هيلع ةعفاو ةمالاو ةمالا ییععقاو وهف لنا نم ییعل مالانم مایا چ انیسح “ےلف یبحا ن نم طابسالا نم طبس

 زونه لوف یعردهنسانعم كم روشود مامان یتدل و نالوا هان راز ناو هان ویق و دقان .دنزو تنیس

 تقلا اذا ةحلا و ةقانلا تطبس لاق رد هنسانعم كمروش ود نیزسقل واز ذی روص ینیعب نیبتسمو رهاظ یتقلخ |

 هب هقان نروشود هرزوا روک ذم هج و نسير واب هدننزو ث د (طبسلا ) هقاخ نیبتس نا لبق و امامت بغل اهدل و

 | قرف تکساذا لج ر لا طیسا لاقن رد هنسانعم كلغ ا ت وکس ی شان ندوقروق هلب مسک كن زمه (طابسالا و روند هنویقو

Êدتماو ام قصلاذا ضرالاب لجرلا طبس لاق رد هنسانعم كلرس بونا زوا ب وشباب هرب ندنن دیش هک شاروا و " 
 قلنادانو تل لب هکر د هنسانغم كما لهاحو ی اغتندصوصخر و ضغاذا همونیف طبسا لاقت رد هنسانعمیع و زوکو |

 هک وش رد هن انعم قمنا توناز وا ت وشود؛نذقلناوتانو فعضو هنع یاغتاذا سعالانع طبسا لاق ر دكه رسک |

 هليحف كنابو كنيس ( ةناطبسلا إل كرينا رده لف عقوو طسدنا اذا لجرلا طبسا لاش هيل وا رداق هغمادلق |

 | هنیشنو هب هطوا یریکولناواتلوش ( طاباسلا )ردح یالطا هدن کت فر وقایلاح یک هناطبز ر وند هنکفتزفا |

 0 ! طاباسلاق تدعق لوقت رولکت اطاباسو طیاوس یمجهلوارک لو ندنتلآ و بولیابهنفلاراكن هناخ یکیا هکروش 3

 |نوچا ناورشو هد 3 وانادمو ردیدآ هدلب رب هدرپنلا ءاروام طاباس و قیرطاهتحم ن راد ني ةفيقسوهو | 3

 |« دیبا ما نم ,غرفا» لثلا .هنمو ,ردشلیا ارام مان ندالب کردم رم دایآ,سالب وهدآ عضومرب شبا
 | هشارکی ناسحا بودا تمانج هدرفتس یاشتا هناورشون هعفدرب یدنا راو ماجر هداروا هکردل وقنم

 راضعبو یدلوا لثم برض هلغلوا خراف ندنتنحم بسکو راک ی بم هنفیدل وایرب ندجادتحا ورقف هلغلوا رهظم |
 بودا تما هبقنادرر ه یسهر و هدند وع تق و هرلندا اضتفا تما ند نکنه اوا هنب زوا هکیدید 8

rey 

 تلاطب هدنسانلا قلشو لوا یدنا رولاق شوب دمی وا بویماغوا هکر هتفه ییاورب هکیدبا رولوا تقوو 0

 تایح هدام كنسهدلا و هل رهدیک یدبا ردا تماج بوراقیچ هرمشط اس هبلارو نوا یمالوآ مالم هلتم

 ۱ روند دن هام ابو زو ماطق ,hl) )فیل وا شم تنم نیغل وا توف اخ نوک هلغلوا مات ید نالوا |

 مدقم ندرزآ رهشندهیمور روهش هدشزو بارغ ( طاس ا 7 مج اذا لوعفلا ءان ىلع لج رلا طبس لاقو| ۳

 | فرصنمریغ هلتیلع و هچ رول وا د فرصنم ردفرصنمریغ واو ردفرراسعتم هلا هم نیش هکر دیعما كن نالوا

 روند هکلیدنروپس هلیض كنيس (ةطابسلا ل رولوا ندنهجو ینارصنا ر دکر ک ق لوا برعم و ارهاظ رولواا
 | هیطسبس ) ردندلاحز ءاعما هدننز وریپ ز میس و هفت كناب 6 طباسم ) ممتسانکی ا موقلا ةطابسف لاب لاق " 

 یرادقم كنيراترضح مالسلا امعلع و انسن ىلع یحواترک ز یک ندنلاعا سلتا هدننز و هیدج |

 | نمسا هل دد شت كمال و یرسک ك وجو: كنيس ( طالخسلا ) :ردیسا كن روناح ازد هن وکر (ط واس ) رد هالا
 وتو وا هرز وا یراجه وه انف ینو هبهدرب هن وکر شغل وا مچ ندکوب یک لاشو روند هک یراک د

  هلیسهدایز نون (طالحم لا ) رول وا هدنلکش متاخ ی قن هک روند هب اهن شقنم ول زود زب ندنزب ناتک لوق ىلع زارا
 | | كنيس (فطاص )و هلن وكس كن هل یاحو یصف كنيس (دصا) رد دآ كچچ وبش وخ هناوکر ,ورددآ عضومرب
 05 لاش ردهنسانعم قلزغو كياچ هدننزو بلطم (زیصا اچ و هلبصف كنيس (نطاصسا) و هلی

 یزغو بوروط هوب هنسنرو NYS هد اذا ثلاثلا باسبلانم اطحم و هطاحصمو ةلماصم و لی 2

 بازمشلا طح لاق ردهناساتعم اقص جارو هصغا اذا انالف ماعطلا طح“ لاقت ردهنسانعم قماقیط
 هلسرا اذا لعسا یم لا ردهنسانعم كمرویلاص هجهلپ هلیسانا هناب یعالغواو ییزوق و ءالاب هلتق اذا «

 لوقت رونلوا قالطا هغو رولوا ناکم سا و ییا یارک کن کیر یی هدننزو دعتم (یخسم) هماعم ۳

 غاطریاب ابق كویب هایس راب هردرباب هبرق رب هدننزو لافیق (طاصم هقلح یا هطحسمیف جلا لثم هل تشک
 هدننز و لاعفنا ( طاصعلالا إ) روند ه ورشم شلتافوص نوت ( طوحسا إل ردیعا كضرارت دوخاب یمه
 جافا و طقسف یملعا اذا هدب نم "یا صفا لاق زد طانعم كعشود مرب نوش ویب ندا یک نو ۱
 اهریغو ةلثلا نع طا لا ردهنسانعم كا بوتلاص ندرب بوبا قرهتوط لب لا ندنبلوقن ماطوا



 ب دیتا یاززا لصف ید

 ہما نیسلا لصف عبح

e 6۷۹ = 

 | راج هکر دهتسانعم هطبر (فطیا راز ردراهباسصص ثراا تن ةطيرو هشم تل هطدرو ردیدآ عضوم رب

  هطبار و ردهلا هدحوم یابو دوخاب ثراطا تن هطیارو هللادبع تش هطبا رو نایفس تن هطنار و ردروک ذم |

 ۱ءارلازعت ردشلنا اطخ یسیدنک هلکع در داطخ ةطیا ر هلفلا و ردةطبرهدنا وسن"یعاساد رد ن اورد رهیاعص نایحتن |

 ۱ | بودلاغوج یهطاعشو اغوغ هدننزو تاتک هلا هزه (طا زلا) ) عملا یازلا لصف = ءالالایذ:نوعب |

 ۱ ۱0 دو ندهد ناو اا ی اور وا انا تلال تنبل: اح ٤ر :لسب زا أز لافنرذ هنسانفم قه رابق
 ردهنسانعم قمضاب یم زاق هدښزو طبر (طیزلاوو هدننزو طبر (طبزلاز) روند هنراقارقنج و هن رالو |

 هکر دیفدا مو هدننزو هناطبس هلنیتعف ( ةناطبزلا ۵ حاص اذا یناثلا بابلانم اطيز و اطبز طبلا طبز لاق

 یاح ویعضكناز (طولح زا )رار ر وا هجرسبوروف وا هل رل غا ندلا بو اب قلا وبهدرخ هدرخ رود هنکفتنغا ۱

 لیدنق (طیرخ زلال وهدننز و جریز هللا هم یاخ (طرخ زلال روند هب هک سیسخ و قچلا هل وکس كن هلم
 | رددآ تابن رب طیرخزو طرخزو روند هکوعتو هرایلاس ناقا ندنرلن ورب و ندنرازغآ كنعس# نوبقو هود هدنزو ۱

 | هدننز و طولح ز (طولخ زا مره نسم یا طورخز لج لا رون ده هود كکرا هج وق ك هلبعح كناز (طورخ زا )
 | ردهنسانعم قو هدننز و طرف 6 طرزلا) ردقل وا هلباهلم#*یاح نالوا باوص د وخان یدنل وا رک ذ هکر دیفدا مو

 اا روند هلو هکر دتغل هدنظفل طارتم هسک كماز 6 طارزلا و اهعلتا اذا یناثلا بابلا نم اطرز ملا طرز لا

 ۱ | دزو 3۳9 رق طلا )یک رتو كرز رود یاد کنارش ىکا قلوا هلق یک یلصا نالواس او هلیصف

 | یا "طزالجر لاق روند هب هسک نالوا قریصو زود بویلوایرمو ینا كن زو ویدنل وا رک هکر دیفدارعو
 | لوالا بالا م اطزتايذلا طز لاه ردهنسانعقمهدرز و تنیس هلي كنار( طزلالرون ده :هسوکو هج ولایوتسم ۱

 | هقنخ اذا ثلاثلا بابلا نم اطعز هطع ز لاق ردهنساعم قغو هل وكس كنع و یصف كناز 6طع زلال تّوص اذا |

 | طعاز تؤم لا روند همول وا نشیربا ریت (طعازلا و تّوص ادا رام ا طعز لاقت ردهنسانعم قمریکا كشاو

 [ یشماذا یناثلا بابلانم اطلز لجرلا طل ز لاقت ردهنتسائعم كعرو كياچ هدننزو طلخ (طل زلال یو عذیا
 ندیک بوک هدر ند غو باول وا قحربص یک غاب ندماعط یمهلوقم هدیصع هدننزو هنیهج (فطیل زا اعیرس
 | هتروعرودو و روند هنرکذ كمدآ یییهدنزو هب ذیذک هلیعص كمال وكناز (فطقلل زا ردهدلومو و روند هب هک

 | طنزلااذهاملاق رد هتسانعمماح زو تک هل مک كناز (طفزلا و ردقوب یریغندهلگیکیا و هدر وک ذم نز وو روند

 | 6ع وهز ال اوجس ازتاذا موقلا طناز لاقت ردهنسانعم قلق هچما نم بوشقص هدننزو لعافت (طنا تل لماح زنا یا
 ۱ هل رسک كداز 6(طوبهز) اهع اذا قلا طوهز لاق ردهنسانعم قمردلاق كوب یه هدننزو هحرحد

 | ردعضومرب هدننزو بارغ (طاوزال ردقلوا هبا هم لاذ نالوا باوص دوخاب رددآ عض وم رب هدننزونویدک

 | هفشح وبا مظعا ماما هدننزو یلس (یط وز ) رددآ هدلب رپ هدننیب هرصب هلبا طساو هدننزو یراکس (یطا وزال
 | ردهنسمانعم قمردلاق كوب یی دتل هدننزو لیعفت (طبونلال ردیعما یرادج كنم راترضح هنع یلاعت ها یضر

 | لاق زدهنتسانعم قمرفیح هدننز و باتک «طابزلا)لو هدننزو طبخ (طیزلاو ةمعللا مظع اذا لجرلا طوز لاقب

 ۱ | ردهتسانعم كلعا هع زانم لرهدا هطاعشو اغوغ هل ر یرب طایز لوق لع حاضاذا اطایز و اطيز طیزب لجرلا طاز

 | (ظبسلا سه نیسلا لصف بح حایص یا طاتز لجر لاق روند همد | ناغرغاج هدننزو دادش 6 طانزلا)

 ۱ | طبس رعش لا روند هچاص نایلوا قجروبق هدننزو فتک (طبسلا و هلنیتعق و هلبوکس كنابو یصتف كنيس
 | قچآیلا اندرا ک ن ديلا طبس رکذیساک رول وا ردصم طبس و دعج ربغ یا طبس و طبس و ۱

 FP نوزومو هداشک یدق یک یهس ور مسجا طبس و یھ“ یا نیدیلا طبس لحر لاق 0

 روپ نسقل ارآ طبس و فرطل "دا نسحیا عسجا طبس مالغ لاق رولاوا هنانک نالوا نفی وا یمادنا و |

 ۱ هدننز ودوعف(طوبسلا ز و هلن تص?( طبسلا)لوهدناز و طب ری طبسل 77 تا یا طبس رطم لاق رونلوا ق ةالطا هرومعبا |

 لاش رد ةنسانعم قلوا زود تو وا قحروف حاص هدننز و هما رک (ةطابسلا زا وهدنز و دم وع (فطوبسلاز و

 ۱  هلنرتصق طبس و لوح اط عبارلاو سمانا بابلانم ةطابس و ةطوبس واطویس و اطیس و ًاطبس طبس و رعشلا طبس

 | بول و کوک ردیسدیزکنخات وا راوطرول وا دیش هاب یادی روند سه زان كنت وا ق ادغب

 . | فتک (طعبسلا)ل دحا و اهلصاو ةرثک ناصغا اهل تناکا ذا طبس رجش لاق ووسد هحامآ نالوان اوارف و روک

 | ناوارف روم هدنزوهحاعم (ةطابسلا)) لیوطیا طبس لجر لاقب رونلوا قالطا دمدآ ولیو نوزوا هدو

 ( قلوا )
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 هجال آلا لاکن ضای هلن وکن كفاق و یم كنار (ةطق را ردیدآ عضومرپ هدن ز و بار هما همجم نیغ ( طافر

 ضای طقن هوشپ داوسوهو ةطقر هيف لاش روند دغلقا نالوا هجالا هليا راکش هایس نوفیلع قلهراق نال وا

 ردهنسانعمقل وا هدکنرنانل وارکذ هنسن رب هدننز و راریجا (طاطبقرالا) وهدش ز ورارچحا ( طاطق رالال هسکع وا

 هدنف و یغنیدجآ یرلقاریپ زونهكنم رالادكنجاخا هشيم یراکدید عو طق را نک ادا دات ران يلا ٌطقرا لاق

 تیر اذا طاقرا ومف رعلاد وع طق را لوقت ردلمعتسم هنسانعم كمر ولب یرانکیتقنرطقن رط ندن رار م وغب و هدنراقلارآ
 سکعرب دوخاب هب هنسه راق نالوا هجالا لا راک ضای ردفص و( طقرالا ر ریفاظالا لثم ه وغکو هنادیع ق رفتم

 | مان كلام نبدیجو رونلوا قالطا هن ويقول هراق ولف آو ر ونل وا قالطا هنالق طق راو ردیشنؤم ءاطق ررونید ه هنسن نالوا
 | هلالتخاو شروشو .هنتفو ردش وم كطقرا (ءاطقرااإ) نويد وا قلەجالا كنم كن هدنسهرهج ردسعل ل عاش 1

 هل هروب نم كنهبعش نب ةریغم هکر دسبقل كنوناخ رب ندنسس هلدبق لاله و ةننف یا ءاطقر مهنیب لاق رونل وا قالطا |
 | یغاب نوتزو ةشقربم یا ءاطقر ةحاحد لاق رول وا فص و هغ واط هجالا كن كن و ریشلوا عقا و یمهصقوپ

 | ردنداعماو باتلا هلیسهینب رغصم (طق رالا) تیرا ةربثکلایا ءاطق ر قدر لاو وا فصو هد رت نالوا قوچ |
 .هلبراتمهدخ قلا وخالق دن اتم هب هن دم كن رات رضا تواصلا ياع مزار ا

 اتا ےص ربهکل یسهلوقم بکر ع هطقن هطقن متن تو تو هدنزو لعفت (طقرلا) ردشلوا بایفرش

 كيسو قلا ار (طمواا) ههجش وا دادع طقن ةیلع ششترت اذا م وقطر لاق رد هنسانعت قلبوا ك كن هک أ
 ۱ | هبلع نعط و ه اعاذا یتاثلا بابلا نماطمر هطمر لا ردهنسانعم كل عینشتو نعط بویلسع ی هسکر نوک

 ادق وا هلمهر نالوا باوص مدنوب دوخاپ روند هنغجم و هنغل وروق كنم راج انآ هشيم كوب یسهلوتم اف 0

 | كنك بوچاق یکر ونغص ی غ وطه رباب و 4 هبنروناجیشحو هدننزو طبخ (طبراالو هدنزو طوس (لطوراا) هلباه

 | هغمرا هلیمط كنار (ط ورلا)) اهب ذ ولب هناک اطزر واط ور طی ربو طور ةکالاب "یشحولا طار لاق ردهنتسانعم

 كناهویصتكنا ری طه را )رددآ عضومومبدلدنا هک نا (یطو ر ردي عم یسراف دور هنسانعم رېن روند |

 | طهرو هتلسقو هموق یا هطهر مه لاق روند هنس لبق و موق كمدآرب هلنیتعف نوجما قلح فرح و نوک
 | لاجر یم هلجج هکرونيد هصاڪشا دالوا نایت ندرف نوا لوف ی ع ردق هنوا ندد دوخاب ردق هن وا ندرف جوا

 | یعجب ردعجمسا یک ر شعم و موق یتعب ردق وب ید رفمندنظفل ردعجج ناک یهو هیلوا تروع هدنراګا بولوا
 تعج هدطهر ردعج ندنظفل طهرا کار نیت طبهارا و طهارا رولک طیهاراو طاهرا و طهاراو طه را |

 | ند رد ص وصخ ها رعا طه رو رددآ عض ومرب و ودع یاهطه ر وه لاقت رونل واقالطاه ودع طهرو هلل زاتعا |

 | بورابنوجا قوا نکم كءرو یتیرلبناح یکیا كنف رط اشا نایک وک هکر دما یس هکر ب هدنزرط هبجزمسل وق |

 | رولیسک رام رص و راشباق ندنآ و هنر لی وفا تیز یا ۹

 وب ی دهه طه ر و یک هسبلا و سابل ردهطه را یعج رددرفم ید طاهر لوق ىلع هل رسک كنار ردطاهر عجب[

 | لاقي راتيان كع كب كيو ةيظع اهذخا اذا ثلاثلا بابلانم اطهر ةبقلا طهر لاقب ردهنسانمم قلا
 |باتک (طاهراا) نون یا اطهر وذ نت لوقت روتلوا مانکن اقا ها دنهرو دیش لاب یک ا

 لاقب رد هنسانعم قلب یی همت دنن ز و لیعفت یه )هنسانعمتییلاعاتمرون دهن اما ترم ترخ كوا هدننزو
 هلی كنات (طوهرلا) اددش لکا اذا لجرلا طه ر لاق رد هنسانعم كع ك.ك و ةيظء اهذخا اذا ةمتللا طهر ق

 | دنناز وادی ۵ (نطهر الو هدن وو هالیخت (ءاطهزلا ون د هندسک نیا لک ب یماعط و نالآ كوين ی

 ا هدنزو یر (یطهرا)هلوا رردکیرب بووراقیچ ندن آ یغاریط یفیدزاقهکروشد هثسا و لوش كنناشوط برع

 فیقث هد هفاسم هلح ره ج وا هب هکم هدننز و باغ( طاهر ژردعض وم رب هلي ےف كيم(طهاموذ)لردیدآ شوقر

 اە لۆ ,هدنن ز و مظعم( طه ر لا زار دعض ومر هدنسیق رش قشمد(طها رج ]رد دآ عضومرب ضصوصح هنس هلق |

 ندتهج و ردلیعتسم هد هنس شلاق ال | هلتسانم لوا ردل وعفم مسا ندطبیهرت نالوا رد مانعم لآ |

 | (طابترالا) هح یا هج ولا طق رم لج ر لاقت رووا ةالطا هج ولا طق مهمدآ نالوا ن هکشیئوابق یناكن زو |
 تابوا كنار (فطدرا) نوعقج یا طابترا وذ نع لوقت ريا هنسانعم عاقجا هدننزو لات وتقا

 | رارونوزوب رلنوتاخ هیل وا یرب شکي هکهلوا شفتوط هرزوا دحا و مچ ندننارب کرا لوش توک ق
 بھ تحرخ لاق رولکطابر یغیض عجیب ر ینتعب عج هلوا نش لوا وا چ ) عالم و هی :کدنبلدلوق ىلع |

 هدهءونش ضرا هطبرو قنقر نلبوث لکوا ةدحا و ةعطق و دحاو جد 2 اهلك ن بقفل تانغ المیهواهتز |

۱ 



 : < رس

 ۳ رز یا ۳ هددحرسو دندرد ندنهجو یتح ردهنسانعم قلاب نی رات 1 لباقم هت رب یرب قرهلوا
 ۱ | برطاب کودع داهجیلعاویقا یا هک اوطبار وا وریاص و 3 یلامتهلوق ةنمسویدل وا قالطا ظابو هنساقارکسعو
 ارقا نق هصنام طاب را کل ذف عم السلا و ةالصلا هيلع هلوقلةالضلادعب ةالصلا راظتنا هاتعموا لیلنا طابترا و

 ۱ | <تاحردلا هب عفر و ایاطمنا لا وام یلع یکلدا الا نو هلع هللا لص هللا ل اوسر لاق لاق هلا هدع ها یضر

 | ءالصلادعب ةالصلا راظتنا و دجاسلا ىلا ءاطحلا ة تم جا ءوضولا غابسا ال لاق هللا لوس راي ىلب اولاق

 1 اباطخ و توذ وع یرازس هکر یدروب هناعصا نوکر لا لوسر ترضحب ینعی 4 طابرا مکلف طابرلا م ؟لذف

 ءوض و غابسا نکیارا و یتقشمو تجحز هدن رلکدت | زاینیخدران آ یم عهدنا تلالد هلع نالوا اپ المرا رک ۳

 ِ رايدر وي ردطابر زلت و هتشيا زدکیا تم وادم غلاوا EE EI رکصتدزامر و ددرت تژکهدجاسمو بودا

 ندناقعو باذع یتبحاص نکردن اس: نداق غاب طابر هداروب دوخاب رارد هدنل زنم هللا لیبس ف داهج ینعی

 1 TONE رولوا كمد ردنا عنم ندم را و یصاعم دوخاب ردکعدردبا منم

 ۱ ۱ | کوک ك زانو فیطل لوس هطد رم و ه تطب رامیا س اهطب رم هب ادلا تعطقلاه روند هغاب قج هیلغاپ |

 ۱ ٩۱ هدننزو رم (طب رلا) و هدننزوددعقم (طب زا ) زونلغاپ بولیروتکندنرزوا كنالاپ هکروند هنال وق
 ۱ a | ارخاو عنم نداد سفت هکرونلوا قالطا هفوسلیف و هدهاز و هبهار لوشیخ دوب (طبار لا روند هرب قج هیلغاب

 اجاب رز ایدلان ءهسفن فلظدق ناک اذا طبارو طیبر ےکح و دهازو بهار لاقب یک طیب ر هلوا شما طبر

 | ندییهمو لوهمالصا هلغل وا شغلغابکروب هک ای وک ر ونل واقالطا همدآ رداه و ریلد بلقلا یوق (شأ لا طی را) و
 | رولوا تفصو هغولوص ولنادیمو لود طبارو عاصش یا هطیب رو شالا طبار لجر لاقب زل وا ضرام ناقفخ

  طبار سن لاقبرول وا ردازوا بودا طبر هن ربیرب ییرلازجا هکایوکب رولوا یلقولوص كب ناویح و ناسنا ضعب ۱
 | ةطاب ر دتا طبر لاق ردهنسانعم قلواتلعلا ئوق ورلد دسکرب هدننز و هباتک (ةطابرلا)ل ضي زا عساو یا |

 لاق 5د انام قلق بلقلا 7 یوق هلبماهلا و ضيف تاب و ربص هنلکو ک كنهسکرب لاعتم یادخ و هبلق دتشا اذا ۱

 ۱۱ سم (فطی را ةيالا + مولف ىلع انطب رو  ىلاعت هلوف هنمو زا فتو ملا دما یا دبلق ىلع هللا طب ر

 | هدنساضق هت دنا (طو مزا ةطو سیا ةطير با ودو ةب اد لاش روند هبه اد شلنلغإب هو ر هدننزو

 1 مدار هدننز ولاعتفا (طابترالا)یدلوامدوهشم را هسکه چین ند رانا دهب ردنکسا رار ولوارم مكب قلخ رد هبرقرپ

 ازا طاب رال ہذا اذا اسرف لج را طبت را لاقت رد هنسانعم كم دنا تآ نوجا كمغا كنج هلنشد هددخرس
 | حزیال ماد یا طبارتم ءام لاق هلوا رروط یماد هدنرب هلغمافلا تلک زکر ه هکرونل وا قالطا هبوص لوش

 -- | هرزوا هجو قال ربا ندنرب هدننزو دوعق هللا هثلثم یا (طوثرلارا رددآ هدلب ر هدنلحاس دنه رګ )طاب ما

 |[ ره (طاترالا) مزلو تىلاذا لوالا بابلانماطوث ر هدوعهقیف طثر لاق ردهنسانعم كلتا د وعق و ثکم یاد
 . | «دنرزوا بوکرع و هدرب هدننز و نسحم (طث رمل ا) طثر ینعم هدوعفیف لجرلا طرا لاقب رد هنسانعم طور هلیرمیک
 ِ ۱ | (نوطاسرلال ه وک رو هدوعفف خرتسم یا طر: لجر لاق روند هب هسک نالوا رروت وا لوپلس و قلاص اماد

 3 کرد ن دشلزا لیخرد هرم مالک بول وا مور لصالا ف هکمردنا نظ روند ههداب و رخ هلیصف كنار دا

 | ردبیفم هلا بارش ولردر بت نم ندازجا ضعب EE لسع وی وص مزوا نوطاسر هدنس هجرت دفع

 | تهالبو قجو حايصلا و ةيلحا یا طیطرلا اذهام لوقت روند هدایرفو و رخ و هطاعش هدننز و طیطا (طیط رلار#

 كنار زولکط اطر یعج قجا یا طیطر لجر لاقت روند همدآ قجا و قج یا طیطر هل لاقت رد هنسانعم

 | قج ادا اطاطرا لجراا طرا لاق ردهنسانعم قل وا قجا هل رسک ك نزم (طاطرالا) رولکطثاطرو هلی رسسک |
 ۱ كتقاج كتعفنمو ريخ كنس هک وا ثبات هک اتیلن یاییعی* طیط لا ف ريخ نا یط را» لثلاهنم و ۱

 | هدقدل وا كجهدا تکرح ارد مارا آنونس هل نام ملک یخ طی

 1 | لب مدآرب طاطراو ردطاغ یره ناف هلفلوا نوزوم روزم لثم رونلوا برض هدنقو یغیدلوا م ورح
 1 ۱ زیر لا اذا هدعتمیفلج را طرا لاقن ردهنسانعم كلا د وعق و ثکم یم اد ب ویل را ندلحم یغیدلوا ۳۹۹
 ۱ | هلا سراف هلیصف كنار ( طرلا روند هنس هیش وصنالق هدض وح هرکصندکد ګا راه ود هدننز و راثرث (طا رطرلا»
 ۱ | ةتعمنها یا هتططتسا لوقت رد هن_سانعم كالا ادع قجا یمدآرب (طاطسالا# ردیدآ عض وهرب هدنش زا وها ۱

 | هدنسیتمپ رد ما هلبا راهظا تن روص تقاج تعب هلبا قماح ر دیس هی رآ ةلیفیفخ كرااط و یمض دلار عطر طر))

 رد ب خلوا ناال ا لاا: نخ لول نکا انو هردو هک ل وا قجا یکرنو

 (طافر)



 أ زی لاق نود 2 ۳ یر بدو هدننز و "صا 4 "طذالا) دفا اقرا نچدنسانهم

eهایم اف رجال قلطو زت لوق یلع قم خوب يوك« كنیم ی ثالاذ (نمنباژ كفلا  

 قلا اذا ۱ تایذلا طفذ ۳۹ ردهنسبانعم قمصص نیو دفس اذا یناثلا بابلا نم الفذ شياو الا طف لا

 روند هصض نویزو فیعض هدننز و روبص (طوفذلا ردقلوا هلغاق نالوا باوص هدرلن و لوقیلع هنطب
 اطقذ ستلا و ر اطلا طقذ لاقت رد هن رلانعم طفد هلع و یصف كالاد (طقذلا )ل فبعض یا طوفذرمعب و لج ر ل

 هدننزو فتك (طفذلا) و هدننزو نارکس (ناطقذلا) عو اذا بابنلا طقذ لاق و دفن اذا یناثلا تاسبلا
 روند هکنیس قف وا عونر هدننزو طقس ( طقذلا إ) نابضغ یا طقذو ناطقذ لجر لاش روند همدآ نیغر

 طقذت لاق ردهنسانعم قلا هجزا هجزآ یهنسنرب هدنزو لعفت (طفذتلا) هدننز و نادرص زدنا

 لاق روتند هک تیبخ و نعازب هشنزو ریما( اق خلا او هدو همه نادا
 طقذ هیف ناک اذا طوقذم ماش روش ده هنت شم كنیم € وقنا ثّیبخ یا طیقذو

 | هصذ اذا ىتاثلا بابلا نم اطمذ هطمذ لاق ردهنسانعم قلزغو هلي وكس كيو ىح تالاذ (طملا

 علب ناک اذا ةطمذ وه لات روند همدا نالوا ردو نب زسکفیچ هدررغآ یەم هدنشزو هزه

 عی رس یا طمذ ماعط لاش روند هماعط نالوا ردیک بونا كیاچب ندزغ و هدننز و فتک (طمذلا

 ید ییهسکرب لین کس الوا او وصف كلاذ (طولا) ین زا کد هکر دتعل هدنظفل طایمد (دایمذ)

 یس هنح (دونالا) هناسلب علد یتح هقنخ اذا اط وذ هطود هطاذ لا ردهنسانعم قو ردو ههفبچ ندب

 كحروا عونرب هدننزو هرم (فط وذلا ۱ نفذلا صقانلا یا طوذا وه لات روند هناویح و ناسنان

 ط وب ذع (طویهد) ردیدآ عضومرپ هدننز وتو رعنا طه د )ار خا وا ج رول وا یراص یترص

 رد هنسانعم قلاب هدننزز و طبض طب ال چک[ 2« ءا را لصف و ردیدآ عضومرب هدننز و روفصع

 هب دنس شفلغاب هدننزو ريما طب رال و (طوب زلا) هدش اذا لوالاو نالا بابلا نم اطب ر <یشل طو
 تولوق هفجراغط هکرونل وا قالطا هامرخ یروق لوش طب رو دودشم یا طب رو طوب رم یش لاش

 دوعیف ءالا هيلع بصي و بارطا ىف عضو رت وهو طبر هدنع لاقت هلوا شک ود وص نوا كغ هزات هن ر

 هدهاز و هبهار لوش و نودوم یا طبر رسب لاش رونلوا قالطا هنغی روق امرخ شلدالصا هوص و
 طیب رو رک ذیساک یک طبار راهلوا شا طب ر هارخا و عنم ندایند یتیرلسفت هکرونل وا قالطا هفوسلیف

 هسا رولاق مدل ورب دعب نه.رکا هلکمالنا شیعت یدال وا امدقم كنسء دلا و روب نم ردسقل كندحط نرم

 رشت ود عهدنا طو ره یتعی طبر هنتمدخ ههظعم ےک ۳ توقا یمهجراب لو نوا. تمال

 الولد هغ ولب بودا مداخ هشرش تدب هلبا افو هن رذن هلکلتا شیمت و دل وت مود ثوغع کاو

 قج هنلغاب هنسنر هلسیدنکه دننزاو تاتک (طابرل ال ردشل وا بقلم لبا طیب ر لكلا عانا هدعب اش

 قالطا هکرو طاب رو ه طب رام وهو طاب رلاب هطب ز ر لاقب هنیتعض ر لک طب ر یعجج رونل وا ریبعت خاب هکر
 ا كلتا دارم لکوک هلا داّوف و تام ادا هدا ٌوف یا هطاب و نالف یضرف لاق دنم و نوچغيدل وا ند طا ۳

 هشیا رب یک هطبا ره رول وا ردصم ندهلعافم طاب رو نوچتیدلوا ها هنطاس را هسفن كتابا رولوا

 "دعرس نالوا هدنغآ نجد ةصاخ و هلع بطظا و اذا اطاب رو ةطبا رم نمالا طبار لاق هنسانعم كات ۸

 هتسب روس تآ طابر و ودعلا رغ اومزال اذا شیلا طبار:لاه رد هنیسانعم كلا تمزالم هنن تظفاب

 نالفل لاق ردعما طابر هداروب نوچ دل وا هطبارلا اپام رونلوا قالطا هبهدایز ,ندناو سد شب
 نوچا دف ا ةالطا و کاو هان راک طابو اهقوفاغ ا نا لیلا

 ی املا. ارا لصف ]ا



 سم لا دلا لصف ]و

 ب عملا لاذلا لصف زيب

 ۳5 هم ناب وهو اش الخ هللا اش ۳ هدنماشم لا صا هدنننع قلوا یک

 هد ر هدننزو لعفت (طولا ردظوملم قلوا ففخم مما ندنسهغیص طخ نالوا ددشمو هکر د حراش
 ۱ ناب او یک كناخ (طبلنا)ل نیطادعب نیا هانا اذا هط ون لاق ردهنسانعم كلک هنن هرکصذدکدلک هدنقورپ |
 ۳ ۳ ر رولک طویشو طایخا عج تاسلا یا ایلنا طیلنا كلس لاقم روند تلت كجا هلینوکسا
 | طبخ نع نالف شحاح لاش ردهنس نوزوا ض اب یرلکدید كيلیا رادرم نالوا هدنوب هبقرلا طیخو هلاه

 ۲۱۶ اف یا 06 شکید اول وا ندد ةمیو رد دآ کلغالب ضوزمهزب .طیخاو عاضتلا وهو هتقر
 | بولیخاص ند یععق نالی طیخ و هنسانعم شکید رد هطایخ مسا ندنوب اطیخ طیخ بوثلا طايملا

 دوخاب هنشوق هود یروسرب طیخو ضرالالع تباسنا اذا ةيللا تطاخ لاقب ردلمعتسم هنسانعم كك
 | هدنلکش طیخ هدقفا هدنروهظ رگ (ضیالا طیفنا )هلن رسک كناخ رولکن اطبخ یعج روند 4 هکرکچ كولبر

 | هدا وس نالوا رهاظ هدتفا كلذک هدنشع سعت بوض (دوسالا طلا رونل وا قالطا هضاب نالوا نایام

 | داوسنم قفالا نیل ضای یاد وسالا طیفنا نم ضی الا طیلنا مکل نیبقب تح یلاعت لوق هنم ورونل وا قالطا

 | روند هکولب ر ندهکرکچ دوخای ندنشوق هود هدرلنوب هلرسنک لا (طیلن و دو یرکس (یطیمنا) لیللا
 _ | فا طایلنا)قنعلا ةلوط یاءاطیخ ةماعت لاق روند هنشوف هود نالوا نوزوایئوی هدننزوءارج(ءاطیلنا)
 3  قالطا هبهنکیا و رونبد هنسهلوقم مشیرباو لپا كج هلیکید باوثاهلیسیدنکهدننزو فعع (طیخلاا) و هدننزو
 | ردرا و هطقس هده رابع هلغل وا یمانعم تاطیحزکلایانعمو هکر د ح راش * رد هنسانعثللسمو ر و هنسانعم هر ارونل وا
 | طفاخ و طاخوه لاق روند ه یزرهدننز و دادش ( طابلنا لو هرز وا لصا (طامنا) و هرزوا بلق 7 یطامنا»

 | طبخ بو لاش روند هلو شملکید هرزوا یلصا (طوبلا) و هدننز و ليكم (طبخلا) بوثلا طبخ ىا طایخو

 ا زانا لن لث لوف یبع كم رسرق هلاقص هچاص هدننز و لیعفت (طنسنهاا ) طبخ دق ناك اذا طوبخم و

 قمرا آلت لت لافص و عیاص هدننز و لعفت (طیخل ) طوبلناک راص وا ادناذا هسأر یفبیشلا طبخ لاق ردلمعتسم
  ندهجاب لوق ىلع ه اوه هلتفاضا (لطاب طیخ طوبلناک "ضیا اذا بیشلاب هتنأو طبخ لاق ررلعتسم هنسانعم

 ءوض وا ءاوهلا و هو لطاب طبخ نمی دا لاق راردنا ریبعت» هذاا سا هکر ون د هش ماعش ندناوفن هب ورجا نده رو

 [ ةطبخَم لاه روند هنافر واو هپاو هنسانعم دنو رونلوا قالطا هفیزاق هدننز و هرم (فطیلنا) ءوکلانم لخد

 ۱ ا ییاولا لوق ىلع رول وا ولغاب هبا یتیدنللوف كن هسک نافاص لاب هکر وند هکلیا لوس و البح یا

 | هسانعم كلتا رورم هلتعرمس دوخاب كلنا رورع هرکر هب هسکرب رول واردصم هطیخو روند هکلتسوا ییدنرو
 | طاتخا لاق ردهنسانعم هطبخ هدننز ولاعتفا (طابتخ الا میرم وا ةدحا و ةرم هبلع ماذا ةطیخ هلا طاخلاش

 ا ر دشا دبات ینآ هدنسهدام وطخ هک ردب ولقم یطتخا هرز وا یاب كحراش + هیلا طا ینعم یطثخا و بلا
 | رونل وا قالطا هبل اطیخهرب یکیدنکب ولیغاص كنعسق نالی هلتبسانمو یدنل وا رکذهکر وند هب ی

 | كلاد (طثدلا) ی[ لادلا لصف ]قم اهفح نم یا هيا طیخح اذه لاق هلهیبشت هن رب شکید شماکید هرصرب
 | اهطب یا لوالا بابلانم اطثد ةجرقلا طثد لاق ردهنسانعم كعد ینابج و یهراب ed كنەثلثم یانو یف

 اذا لجرلا طلحد لاق ردهنسانعم كلا مالک طلخ مدیا و را هلبا هل یاح (ةطلحدلا و اهیفام رعقناف

 ۱ اضفد رب اطلا طفد لا ردهنسیانعم نلیشلتفح شوق هلن وکس ناف و یف كاد د (طفدلا# همالک یف طلخ

 ۱ ورم هلا هم نیغو یعف او (ناطاغلد# ردهلفاق و دوم لاذوب شضعبلادنع دس اذا لوالا بابلانم

 ۱ باک یطاشرلادحوا طظفاح ردندار وا "یطاغملدلا ے ها ربا نب دم نب هللا لضف نداهتف رد هن رقرب هدنساضف

 کرد د حراش + ردهف ورعم "هدلب ا ضم هد لاب رج ( طایمد) ردشلنا دسقت هلبا هڅه لاذ هدناسنا

 لوق ىلع ردنراشا هنن ردق نیرصل | مجج کان وک رد هنسانعم هنر تردق ردهلبا هت یلصا موج امد

 | ردندآ هدلبرپ هدرصم دیعص هدننزو روفصع (طورهدا) ردشلوا امم هلا وانب میا مصم نب سعشا نب طایمد

 اطآذ هطأذ لاقب ردهنسانعم قلزغو هلیوکس كنهزمه و یصف كلاذ (طأذلا) می( حل ا لاذلا لصف

 هناسل علد قح دینح اذا هطأذ لاقت ردهنسانعم قعو ردق ههقبچ ندنررغآ یلدیدآرب و هصذ اذاثلاثلا بابلانم

 6 ةطلحذلا التم اذا ءانالا طأذ لا رد هنضانعم قلوط و« الم اذا ءانالا طأذ لاق ا قمردلوط و

 نالوا هدهدحا و تنبط هللا هدحوم یاب و هروسکم لاذ (ةطابرذل او یدنل وا رکذ ار هدننز و هطلحخد

 | نیکر ح هدنن زو هجرحد 62 اطرذلا ةدحا و ةنیط یا ةطاب رذ ضرا لاق هیلوا فالتخا هدنرب رب هکر وند هضرا

۱ 
۱ 
۱ 

 ( نکرج)



e ۱ س ۱ 

 دنا ی آ لرفیآ ( طالفتالا) بلا یف هلخدا و عب هبیضق ددسف لاخدالا ی اطخا اذا ۳ راد طلخا لاقت
 | طالخالا لعف اذا لس طاضتسا لاق رد هنسانعم كلا لاخدا بودل غوط یسیدنک هن هلکلطا اطخ ندجرف |
 | سیلد هدلب و ردلکد راج كعد طالخا رددآ هدلبر هدنسهکل وا هینیمرا هدننزو باتک ( طالخ)) هات ام

 ءالصف هجن ندنآ ردهارخ الاحو ردشل وا بارخ هعفد ج وا بول وا رهشر فیطل و یمدق زدعقا و هدن رق

 دف و اتع لج لاق روند هه ود ولواطو زوم” شعم راق هنا یمصت هلی هی لعافمس (طلتخلا) رد ہیچ

 | هات لوق یلع كما ایک: وا از کش كيمو یحعف كناخ ( طلا ) ملاب ےحشلا طاتخا یت عح ان اذا تخم |

 | بدذو یتسیرد كغالغواو هعجضتی فو هاوشاذا یناثلا بابلانم اطجخ م للا طخ لاق ردهنسانعم كلا با
 نیل طخ لاقب ردهنسانعم قموق دوس همولوطو هاوشف لس اذا یدیلا طجخ لا ودهتسانعم كلا نابرب نوت

 | لوق لع ونا روند هدوس نالوا بیط یسهحشارطج و ءاتس ف هلعجاذا یتاثلاو ل والا تابلام نا 3

 .دنزو دوم طوبخو طج و رکذ ساک هلوا راقوق یک الا و یک قب هکر وند هدوس شلغاب یرادحار الا و قب | ۱ ۳
 | لاق رول وا دض هلغمل وا هنسانعم قل وا شرار هتسانعم اوا شوخ یسهحار كنمولوط دوسو دوس "

 ۱ یثکاطجو هح ر تّريغت اذا طخ لا و هح ر تباط اذا لّوالا بابلانماطوجن و اطجخ هءاقسلا و ناللا طخ
 هجنزآ كخاغآو روند هنبننالوا قرجنآ یدادو موا ضماح یا طخ * شال رو ۱

 زسنکی اقلطم دوخاب زدی دآ رجش كان رهزو لتاقرب و ردیعمآ رصشرپ هش هنجاخآ ردتسو روند هنشع شوط ۱ 3

 راربد ید عبضلا ةونیف هکر ددآ شع عونر و روند هنشع كنجاغآ لاوسمو روند هرجش نالوا زسیلاح و ۱ 1

 | زدکو ک یراکذید نویطارقس هدیناتو هروک هراسو روند ی جد لبعق ردندنع ون راته عضلا هوش 1

 |نوزف روند هتنایرب قالغوا نالوا ځا نوت ه هرکصندکدلزوب یسیرد هدننزوریما (طیما ) رول وا ردق فلش[
 هنسپرد مرکصتدکدلزوب یسرد رک ر وند طیقم کا هسیا شلوا نایر هلیسبرد بونلو ترک او یک تر بس

 نیر هوا بویلزو یسیرد كرکورول وا همی وب یخدینایرب روش کی کی ابکن امروا نوسل وا نابرب بولیراص ل
Eهنسانعم ءاوشروند 4 یحایر هدنزو داش ( طامآ ) اطیعمام و و اطیجاموانممطلوقتردینایرب یودب هکت وسلوا  | 

 ول ار قوا یفکا لوف یلع 4 داب یلوققو روند تن رانا نجات ا ح

 | كمولوطو روند هدوس شلاب یسهحار حافتو قبل دوخاب روند ءدوس یلوتق شوخو روند هتنالوا
 شضرا لاق ردتغل جد هدننزو هحرف روند هضرا ولقاربط یلوقف شوخو ردتغل هلناصف هدنوب روند هنس هار

 | قلزو یسهحاروقلواشوخ یسهحاركمولوط ود وس دوب هلنیتخق( طلا ای یاهطجخ و ةط 3 7
 هنر تّریفت اذاطجخ لاقبو هع ر تباط اذا عبارلا بابلانماطجخ ءاقسلاو نیلا طجخ لاش ردنددادضا هیات "
 بضغ اذا لجرلا طخ لاشه ردهنسانعم قلراطوّیکت اذا لجرلا طخ لاق ردهنسانعم كلیاریکت هسکرب و 1

 رک ذاک هطجخ و طخ نیل لاش ر روندهدوس شلغاب یسەګار حافتو قب لوق ىلع هدوس وبشوخ جدو مالا ق

 كفلکو ب خدو هننزو لعفت (طمضلا طماخ ءاقساذکو حافتلاو قبلا ع رک اعر ذخاوا جی زا بیطیاطماخ و 2
Enمه و بضغ اذا لجراا طخ لاق ردهنتسانعم كلک هبضغورکت اذا لجرلا طخ لاق رد هنسانعه  

 اذا رهلا طخ لاق ردهنسانعم كا شورخو شوجایردو رده اذا لعفلا طخ لاق زد هن اعم [

 همدا كانمشح لوشو راهف بالغ یا طمخم لجر لاقن روند همدآ تسدربزو بلاف ك.هدننز ورک طلا ۱

 (ا ) هبضغة دش نم ةبلج هل بضغل دیدشلا یا طعم لج رلاش هلوارغاببورغاج ندنبضغ تدش هکر وند | 0

 یصف ك ناخ ( طنا )اهمط تام یا جاومالا طخ رحم لا رولوا فصو هبایردنالوا ردا شورخ و شوجهدننز وت 2
 (طیطانلنا) ه رک اذایناثلا بابلا نماطنخ هطنخ لاق رد هنسانعمقمردنل هصخ بور وهات ه هسکر هل وګس كونو

 تاماجیا طیطانختءاج لاق ردق و یدرفمهرز وا ینای كحراش × هنسانعم هق رفتم تاماجر ون دم رها 1 1

 روندهعوبج هزاناقلطم لوفیلع روند هنغوبچو هنلاد جاغ آقشموبو هزات قالیرب هلبعص كناخ 6( ط وللا ]ةف رفتم

 تیضف لکوا ةنسل معانلا نصغلا یا ط ومناک دو لاق یدا ناطوخ یبصا هل رسک كناخ رولکناطیخ ی ۱

 نسح فیفخ مسجیا طوخ لجرلاش روند همدآولناج ولتا قرهلوابوخ یمادنا و ندو حورکبسو تسجو

 دلو لاخ(تیناط ونا لو (تناط ولنا هلفاقرار دید طوق هکر دیدآ هرقرب هدنساضقرط وردیلع لجررب طوخ و قلم ||
 ةياطوخو ةناطوخ ةيراح و مالغ لا هلواندهزانو رت و دنلبالبیک لاهنهزان هکروندءهزیقو هنالغوالوش هلی ا

 رزانآ نرم لس قمادلاهلقارزم ین هسکرب همدآ ر هلی راخ (دخ طخ ةمآو الوط نصفلک نکا | 3 ۰



 | روند همدآ نفشاش و قجحا و ج وعلا یا طلفنا سوقلانع طلا مهسلاپ یجرب لاقب رد رتاج هددلممک كمال رول وا

 | نالواقشراق ندعون ره و یک یسازجا بیط روند هثیش نالوا شعش راق ه هنسرب و قجا یا طلخ لجر لا
 [ بسنلا طلتحم یا طلم طلخ لجر لاق روند همدآ قشراق یسنو یوصو رد طالخا یعج روند هبامرخ

 | ءادوسسوءارفص رددعپ را ٌهجزعا نالوا یسانبم كند ین هکرونلوا قالطا هن رب ره كن هعب را طالخا طلخ و

 [] یا ةطلخ ةأ ما لاقت روند هتروع ندا طالتخا هلسان ام اد هلبرسک كناخ (ةطلنا) ردن رابع ندمغلبو مدو

 هد هیکلم قوتح لوق یلع یکیرش یا یطیلخ وه لوقت روند هغاتروا هدننزو ریما ( طیلمنا )ل سانلاب ةطلتخحم

 ۱ طیلمناو طیلطنا نم یلوا كنرمشلا $ ةعفشلا ثیدح هنم و یک یسهصح لو و یسهصحوص روند هنالوا لراشم

 دارسندکیرش و ردنال وا لراشم هد هیکلم قوقح هرزوا روک ذم هجو دارصندطیلخ هداروب هک را نم یلوا
 1 چ ةو لاب ا ناعجازتیامعاف نیطیلخ نم ناکام ‡ و ردنالوا ل راشم هد هصح نایقل وا مسقت ینعب هدعویش

 كنعس هود الثم رد راکی رش نالوا طاتحم بویل وا عسقنم یش اوم نالوا هدنراندب دا رم ندرلطیلخ عقاو هدنشدح

 | ردق هشب زوت وا ندشب یمرکب و رولي رب و نوبق ررب هدشب ره ردق هشب یمرکی ردقلوا غلاب هرفن شب یتاکز باصن
 1 بول واهود رادقمرب نالوا نویف یناکز هدنرانب الثم تک ش هجو رب كن هسک یکیا سپ رولیر و ضاحت تف رب

 .  نالک بجا و ندنآ هلففل و هدند كښ رب تاکی رش یعومج هدنر دابم هناکز  بولکی ق دصم ه دنفقحت تاکز ط رش

 3 كن رال وق ناعجارتی و ةِیوسلاب کرد حراش+* ردنا عوجر هرزوا یکیرشر وا هو سلا ىلع هسلیا ذخا یتاکز |
 سهل ا نم دبن ام یا چ اذبف نا نیظیللنا نع یهن هنا 9 ذیبنلا ثیدح فو ردح ورشم هد رثا نیا ةیاہن یرلهتکن

 | ندامرخ هلیفیروف امرخ دارم ندربطبلخ هدنوب ذہن ام ثلذوحو رقلانمو هنم وا ببیزلا و بنعلانموا اعم رقلا و
 | عاونا ارز ردرانانلوا ذبل طلتح یکرلنو و ندامرخ هلمزوا یروف دوخاب ندمز وا یروق هلهزوا شاي دوخای
 ۱ | ثیدح رضعپ هکر د حراش * رولوا رکسمو ریفتماعی مس بونلت دش ریت یسهریش هدقدنل وا ذبن قر هلوا طلتخم
 | هندح راکسا بول وا هريش زونه ردقنره رایدل وا بهاذ هنم رګ كنب ذیبن نیطلخ اقلطم هلبالع هنن رهاظكموف رم

 ۱ | کیا ا برمث هل ثودح دعب و رولوا مآ ندهدحا و تهج ندا برش ینه وکو سپ هد هسیا شمال وا غلا

 1 1 للعم هلاراکسا یم رع بودا صرخ رت راضعب و رول وا ندنب رش رکسمیرب و یب رش نیطلخیرب رول وا من دنهج

 1 یا اهطیلخوه لا رونل واقالطا هع نا و هنج وز كنوتاخ و رونل واقالطا هسان سانجا قشراق طیلخ و رلیدلبق
 2 ۱ دحا و مسج هل واناسکی یراتحصم و صا تانس ەلج هکرونل واقالطا هموفلوش و هعنا یا هطلخ وه و اهح وز

 ۲ ۲95 رولک هاطلخ و هلنیتجخر ولک طلخ یعج رد هنسانعم طلاح و ادحا و ممه ما ناک اذا طیلخ مه لا رهلوایک

 1 ۱ قشراق هلا هک و دوخان هلا ناعص طیلخ و ةطلخ مه و هٌماطلخ و هطلخ مه و هطلاحیا هطلخ وه لاههدنزو

 | < ةطیلمنا ژرون دهغابیفاصقشراق هلا تاو هلاشب ورج و روند هدوسولتط قش راق هلا دوسیثک اوروند هروماج

 هن رز وایدوسیگدوخاب رولوا شم راقهن رب یرب هکرون د هند وس هود شلعاص هرز وایدوسنویف هدننز و هسفس

 هسان شمکبرب ند هفلتخم سانجا هلی كنم مه (تیراع ارز هنال وا سکعلایلع دوخاب هن دوسنوبف شلعاص ۱

 یراد رفم ردهنسانعم طالخاهدرلن و هدننز و یھ” (یطیلطا# و هدننز و ربما (طیلحا) ةن انعم شاب وا روند

 لاق ردهنسانعم طارلتخا وشروش قلنقشراق لفيف و د دشت یطیلخ و رددرایز هد هژف شخص هدنظف) یطیلخ ردق و

 0 مهلام لاق رد ردصملصالاق رد هنسانعم قشراق هذن زو باخ (یطیلما) ط راتخا ف یا یطیلخ ف اوعق و

 ندا طالتخا هحاصم و روما اعاد هدنن زو بارح (طالخحا) و هدش زو رم صا 3 طاع یا یطیلخ ما

 إً طلخا قتاف قنار لاقب لب زم طا وه لاقبو رومالا طلا ناک اذا طالخخو طلح لجر لا روند همدآ
 یسوغرو رکل ود امد هکروند ه هسکلوش هدننزو قنع (طلغنا وال هدنزو فتک  طللنا لو هليکق كناخ
 ه هسک لوشو هلوا ردبا ماسنلا و هنهادمو قلمت هم رشمو جازم كسکر ه بولیقوص هنا قلخ یک
 ] روعشلا لتخم و قجا هدننز و فتکطلخو هلوا ردنا اقلا سانلانیب یتعاتموناوسن هلغلوا برشم كنوز هکروند

 [ ن دک نکل ردردصم هدننز وهمارکهطالخ هداروب قجا یا ةطاللنانیب یا طلخ لج ر لاقن روند هن هسک |
 قشراف بوبر کس زود هکر د هنسانعم كلعآ ریصقت هدکترکسس تآ هلن رسک كنهزمه (طالخالا) ردقو فرصت
 [ طلخا لا ردهنسانع»یعشآ هب یشید رغیآو هرج یف رصق اذا سرفلا طلخا لاق ردترابع ندکمترکس هدب روش و

 | 1 غبار ىنالا ىلع هبیرز اذال اما لا طلخا لاقن رد هنسانعم قمردشآ ه یشید یرغبآو یتنالا طلاخ ادا لحفل
 . [ رول وا ریبعت قلیخ اطش هکر د هنسانعم كلعا لاخدا یرغ وط بوتوط هلبلا هسک نکچ هلکطنا اطخ ندجرف یتلآ ۱



a <4 ۱ 

 ۱ ردیدآ تر صوصخ هژرمآ ا ل هبآرق لاق رددنسانمت یاد ونلج و ما

 | منع نالوا هرزوا حاصمو روما و رول وا كد یزای شازاب کی که طقن ندطقن زول وا سا ندنلتفا طخ هللخو 1

E۱ نیضعب +ةطخاهریخ یزفم هل + لثما هنمور دیم كنيگزنکرب هطخو مادقا یارومالا یلعةطخ هل لاقى رونی د همادقاو  

 ۱ ردیدآ عضومرپ هدننز و ثدح (ططخحم)) رونل وا برض هدنرقح رارشا و لذارا نانل وا تبسن .هتلیضف ىدا

 | هش نالوا یلطوطخ و لیجیا طط مالغ لاق رونل وا قالطا هنالغوا رلدو لزوک هدننژو ماعم (طلضلا)
 هل رسک كوم ( طلا ) روند طط درب هبهجالا یلقوبچ و ططخم ؛اسک هچلک شفلشبا لوب لوت الثم روند

 هدننزو هز (ةططا) ولر زج: هن راشیا هلکنا هکروند هتل آ یرلکدبد زابنج ءلراهالج لوش
 هلرءرب دکو چو الالک لیامت اذا هزيسیف طخطخ لاق ردهنیسانعم كم رو كرەدنا لیامت هفرط یکیا ندقلنغرو
 ] دشیشرخآ یهتسنو هلبنوکس كمالو یصف كنا (دطلمنا) بیر اذا هلو طفطخ ناتج دمت اتم به
 ینو هد اصب: فلوم » هج زم اذا یناسثلا بابلانم اطلخ هراغب هطلخ لاق رد ةنشانعم قمردشرات بو

 مر ود زدن رابع نکا | عج یس یرلازجا را هنن .هدایز دوخاب یکیا .هلصرصت یتغیدل وا معا ندج

 قعتراق هدننز و لاعتفا  طالتخ الا هطلخ ینیعع ه هطلخ لاق ردهنسانعم طلخ هدننزو لیعفت (طیلتل ) ردشطا ۱

 ندن رادتقا "هدهع بودا ثالتسس هدکم و ىع تاو جازما یا طاتحاف هب هطلخ لاق رده ۱

 یروعش ولقع كمدآر و ه رجیف رصقاذا سرفلا طلتخالاق ردکمرکس قشزاق دارم هکر دلی عتسم هذان
 :هکردلمتسم ةنسانعم قم وات هود هلقع دسف اذا لجلا طلتخا لاقم ردلیعتسم ةننانغم قلا هاب
 «لبانلاب لالا طلتخا و + باتلبلیلل طلخ «لاثمالایمو نعس اذآلمبا طلتخا لاق رول وا لنت هیت

 ءرنانا قوا هسک ندا بضن غآ هدیص و هغارپط ءزوت هک ینعپ # داب زا رانا طلتخا و « لمهلاب عرملا طب

 مهمو هدیروش بونل زراپچ هدامرب لثم تردو یدشراق هنغاب هزکدساف دوسووقو هرابیسم یروس ولئاب
 قعشراق ه هنسنرخآ دنن ر هان رول لاج( الدا روم دت وان الو رونل وا ب زض هدقدل وا هبت

 كسان طالخ و رول وا ځد یدعتم هرزوا ینا كحراش × هج زام ادا اطالخ و ةطلاخحم هطلاخ لاش ردهنس

 سانلاو لبالا طالتخایا طالفنا اذهام لاق ردترابع ندنرالوا شروم شزاف هنر یرب كنبشاوم راس و«,
 ىغامد كمدآرب و اراض اذا ةقانلا لصملا طلاخ لاق ردلمعتسم هن انعم قعشآ هیشید رغیآو

 تاکزو "لتخا اذاهلقع ف لجرلا طلوخ لاق ردلمتس هنسانعم قلوا هد روش یروعشو لقع بول
 ینا هجو هسکیکیا الثم دارم ندطالخ نالوا یهنم هدننئدح هلع طار وال و طالخال نالوا رداص هدنص
 یتوبق ددع قرف كنهسکر غی ردفرف ییاصن كنوبق الثم ردنرابع ندقمردشراق هنر یرب یییراهماس هر

 هر زویکیا ررب و نویقیکیاهدرب یمرکیزو و ردقهر یعرکبز وا رر و نوبفر هدکدلیا ققح تاکز طرش ب

 رزو هرکصتدنآ رر و نوبق ترد هدزوبتردو ردق هزوینرد رر و نوبف چ وا هذرب زویکیاو عرب و هنس

 هدنناب طیلخ یکیایدما ارج رج اه رر ویلا هدزوقلا و شب هدزویشپ الثم رربو نویفرر هدزو ره رونلوا

 هسکنال تاک رلهسا واهدرب رب قشراق و بول وانویق یمرکیزوب هرزوا قلواینویق ناک هک
 هلیس هصح ثلث كن ويقرب هنبحاص قرق یحاص كنویق ناسکس هدکدتک بولآ نویق کیا قالطالا للع

 نویقرب ندیمرکی زود رو نم رکا و ردقلواداعثلثیکیا هن رز واكنا وثلث هلنویقوب هن رزواكنوم هلکلثا
 كنویفرب هن رز وا كنا هلکلتا عوجر و دریتسهصح ثلث یکیا كنویقرب هنبحاص قرق یحاص ناسکس هسرول
 عج ین قّرفتم طالخ هدناکز هکرایدید راضعب و ردقل وا اع یتلثرب هنن رزوا كن رب لواو یسهصعثلث

 ردبجا و كمرب و نویفرب هن رب ره باصتلا بسح هسل وا یرانویق رقرق كرامدآ رفن چ وا الثم هکر دن رابع
 كمدرب هدنسیمرکی زو هک ایوک بویلپ وط ینعومچ هلکو لس هب هلیح هدقدل وا ب رفتم هراروب نه هدوب و نالآ

 هن وکر نر وص عقم قیرفت هکر د حراش * رول آ نوبقرب نامه هضیرفلا بسح جد هدوب و هل الثا هدنتر وص
 هدک دلکقدصم رول وا بجا و نویق چ وا هتعومجم هسلوا ینويقرزوب كن رب رهٹاکیرش یکیا الثم هکر درا.

 هد روش ینیروعش و لقع كمدآرب هنسنرب طالخ و هطلاخم و + یهتنا رولکم زالن وبقرر هن رب رب ره رهسلیا
 لاق ردهنسانعم كمش رک د روق هنسپ روس نویقو هرعاخ اذاءادلا هطلاخ لاق ردلبعتسم هنسانعم قالق

 كناخ (طملا) انهعماج اذا ةأرملا طل اخ لاقي ر دلمعتسم هن انعم كلنا ع اجب و اف عق واذا مغلا بئذلا هطلا
 شلنراچ هن هرکضتادق شاخ ول هلغل وا a هدنتاذ یراجافا روند هاب یرک او اا 4



 | هک کک فٹ کرا و هلو شمار وا هنتلع ط رخ نانل وارکد هکر ون دهد وس ل وش هل رسک كناخ (طرنال روند هب هقان و

 هجو لاق روند هزوب و وسو ةيحللا لیلقلا یا طورخم لجر لاق رون د همدآ وللاقص هجزآ (طورضا) روند
 | ؛لربسیرالبقناق راص هدننلآ هکچ و فیفخ یفرط یکیا هکر وند هلاقص لوش (فط ورا ) لوط هيف ناکاذا ط ورخ ۱
 " ] هدننزو زا ولجا < طا ورخالال لاطو اهنونثع طبسو اهضرام ةفخدق تناک اذا ةط ورخ ةي لاق هلوا نوزواو

 | 3 راکت قازودو آو "دتماو لاط اذا قبرطلا مهب طّورخا لاقب ردهنسانعم كمك بولیکچ یدازوا نوزوا لو
 ] هلفتعاف هيلع تبلقنا اذا ديصلا لجر ىف ةكرشلا تط ورخا لاقت ردهنسانعم قم وط بوقیص هلفمابق هنغایا ۱

  قمازوا لاتصو یضم وریا ف عسسا اذا لجرلا ط ورخا لاق ردهنسانعم كقک بویرو یک لی هلتعرسو |
 ندیریغو ندنیشیم هکر وند هنادماح هدننزو هنیفس (فطیرطنا) تلاط اذا ةيحلا تط ورخا لاقب رد هنسسانعم |

 یس ەچ ايه راناتو یرا هسک واب ورتفدهلوا رونلغاببولی روک هل رب یرب یرابل وق هرکصندقدن وق هتسن هنا بول وا
 رکد هکردهنسانعم قما غوا هنتلع طرخ هقان و نوف هل رسک كنهزمه (طارخالا)ل رونل وا قالطا هد هنس هل وقم

 |( طرا )ا هج رشا اذا ةطب رخ ا طرخا لاق رد هنسانعم E ر یرب ینیرابل وق كن هطیرخ و یدنل و

 . |[ كالا ذخ |یغاب بو راچ هنادغاب قج هیلغای هلن راج وایرلکلپ نکیا راغاب بید كن رلکلپ كنق شوق هدننز و لعفت ۱
 ا | نابل واق هکر دبعج كطارحم هلبعف كي” (طبراخلا) ءاکمزب هنهدم نم نهدلاذخا اذا رباطلا ط رخت لاق ردهنسانعم

 »۹ | ردندآ تابنرب ندنعا وا صج هل رسک كنهزمه (طیرخ الا روند هن لب نالوا یتدام قمل واق هنسرم لوق ىلع

 اه دنزو باصم(طارفنا) و هدننزو باغ( طا رانا ردقج هل وا توا یراکد ىد یکه یس تیا و یس هصا ر ناب هدیکرت
 هدننزو یتابز 6یطارلناا) و هدننز و یناعس( یا رطنا )و هدننزو یهیعس (یطی رنا )و هدننزو نامر (طارلناووا

 [] یرادانق هل رسک ك ناخ (طیط رنا )ر اقیچ بولیربآندنکو کنن وا ریصح هکر وند 4ب هنسن یکیزوا ك وکه زات لوش
 | ٤رط یا طخ هیف لاق روند هک یج هلد دشن كناطو یحصق كناخ (طلنا ) روند هکبلکن الوا شقنم

 3 | لا رونا واریبعتیغلج و رغیج هکرونل وا قالطا هلو فیفخ هجزسرولب وللبنالوا هدر زودو ةلیطتسم ةيقتسم
 ۳1 نالوا هلادیدرت فرح هرز واینای كح راش»رولک طاطخ او ط وطخ ىعجج لهسلا یف فیفلنا قیرطلایا طلا مزا ۱
 | بتک اذا لّوالابابلا نماطخ هریغو للاب طخ لاق هنسانعم قمزای وزاپ رول وا ردصم طخو ردطلغ رهن
  لاش ردهنسانعم كم هجزآ یکم و عاما نمابرسض اهعماج اذا هت راج طخ لاقب ردهنسانعم كلی عاج هنوکر و

 ص اخ كنتلابا نیرح و قيرطلا ىا طحنا مزلا لوقت رونل وا قالطا هلوب اقلطم طخ و الیلق هلكا اذا ماعطلا طخ

 ۱ ۱ نایلرب هدنزکد نیرح و رد دا عضومر هدهماع و هنسانعم ریل ا فیس روند هنسیلاپ رک دره لوق ىلع هنسیلای زکد

 | بولک ندرالح رباس ردیوسنم هروک ذم عضوم رافارزم یرلکدید هیطخ حامر ردزناج هد هلل رسک ك ناخ ردیدآ
 | قالا بودا عضو تمالعورونس هز ر هسکرب طخو ردلکد یتبنم هسخوب رونل وا تبسن هار وا هل وا عیهداروا
 9 | هسفنل اهذگآ اذا هسفلل ةطنا طخ لاق رد هنسانعم كلا زامتحا نوهت یدنک هدننن صوصخ یسهلوقم

 | ادا هيلع تططخ لوقت ردلمعتسم هن انعم كلعا عنم ندرخآ یبهنسنرب هلیعض و تمالع ر اقلطمو الع لعاو

 | نالغوا هزاتو طوطخ هیفراص اذا ههجو طخ لاق ردهنسانعم قلوا ادب رایکر یچ هدننزو كن هسکر وه رظح
 ] دو (طیلقاا) هراذعتین اذا مالغلا طخ لاق رونلوا ریبعت هدروآ طخ هکر دلمعتسم هنسانعم قلوا تلزم
 | كغاطیکیا یراکدید نامشخا هدهکم هلی كناخ < طحنا ) البلق لکا اذا لج را ططخ لاق رد هنسانعمكم هچزآ
 | طلنا یفكلسلاق ردتغل هد هلق هدنو روند هلوبول وا و روند هنهاک رارق كنهلبق طخ و رونلواقالطا هنسیر |

 | هکر اکا هکرون د هضرا لوشو روند هضرا نایلا تباصا رومغب هلبرسكك ناخ( طلال عراشلا قذرطل ایا

 ۱ ۱ هلن اه(قطلنا) ردتج هل وا ضرا یراکدن دنا ذر وب ادنالرلپ ود هلوا شمال وا لزان هک مدقم ندندنکب ول وا لزا

 [ هنسیدنکب ویلا ضعت رابربغ هضرارب یخدوب هدننزو لاعتفا (طاطتخالالروند ههروک ذم ضرا دوب
 | فل اهذخا اذا ةطِنا طقخا لا ردهنتسانعم كاما عضو رونس هنفارطا نوچما كمردلی یتغیدل وا ص صحم

  ههجو طتخا لاق ردهنسانعم قل وا ادیب رایک یچ هدنسهرهچ كنهسکرب و ردشلیا رارکت یتوب فلؤم + اهیلععا و

 | هنیفس(فطیطلنا) هراذع تبناذامالغلا طتخا لاق ردهنسانهمقلوا طخوت نالغوا ءزا و طوطخ هیفراص اذا
 | لوقىلع هوا یروق شمافق وط رومی هنسیدنکب ول واهدننب ضرا یکیا شوط روم هکر وند هض رالوش هدننزو
 [ (ذطنا) اهضعبرطم ىتلاوا نيتروطم نيب رطع مل تناکآذا ةطيطخ ضرا لا هلوا شفثوط روم هنلح ضعب

 | ةطخ هیلع ضرع لا رونلواریبعت راب و راکر وند هتمفصمو هشيا وروند هتلاح هیبش هناتساد و هصق هلي كناخ



 سگ GV حس

 كالس هدهرهچ و روند هنسهیش ماعط نالق دو ەن ایه دوس نالق هاب و فک رز وم ا

 قالطا ه هنسن هجزآو ةليج ةصسیاةطبخ هيلع لا روناوا قالطا هناشن ورثاول رباب ز وفیطل نال وا هدنزرط
 هوا لولبر هل رک كناخ (ةطبلنا) روند هرومغب واشخای فیعض ندا تباصا هنر قوچ كضراو رونل وا
 یا ةبطخ ةطبخ اوتا لاق روند هرامدآ لولبرر و ةعطق یا توسلانم ةطبخ امف لا رولل واریبعت ه وا هکر وند"
 كمولوطلوفیلعروند هدوسهج زا دوخاب هغل راج هجزآ و روند هکولب ر ند هك و ةعاجج ةعاجج وا ةعطق ةعطق |

 ( طابا )لهدننز و بنعر واک بخ یعجرون د هن وص نال وا رادقم ل وا تلل وک ت الذکر ون دهد وس ردق هنفصن ندنشلث |

 م هل راقایا یرب (طبخالا) یدنلوا ناي هدنسهدام دعنکو روند هن رایرواب كغلاب یکیدد دعنکه دننزو نامر |

 تی اب قلخ هدنزونسح (طبغلا) هیت رولک طبخ یعهب روند هناویح و ناسنا نالوا رانکح بوروا |
 قاریبندنرل دكجاغا هللا لاهدننز و طرف ( طرا )ق رطم یا طبحملج ر لاق روند همدا "۲ نال وا یتداع قاب هرب ۱

 شلسکو اباذتجا هنم قرولا عزتنا اذا یناشلا و ل والا بابلانم اردن شالا رخ لاق ردهنسانعم قم ریص

 ار یا ان Pe طرخ لاق رد هنسانعم كقل زود بوب وص تغ وبق كلاد و كجافا |

 هو فاش یأ رال × هنع هللا یضر رع لوق هنم وامهسرا اذا وبلا یفول دل طرخو یعزملا ف لبالا طرخ لاق رد هنسانعم |
 | مزواو اهسکت اذا هت راج طرخ لاق رد هنسانعم كلنا عاج و لسرا یا لوهحا ءان ىلع + مالتحالا انیلع طرخدق |

 هبف ق هعض واذا e زدهنسانعم قمربص هزایکی یراهناد نالوا هدم وج بولآ هزغا ندر
 رد هنسانعم كلا لاهسا وراد لهسمو قبح اذا هتساب طرخ لا ردهنسانعم قل هطرض و ایرام هشوشع جرخاو

 هسکر و هلسرا اذایزابلا طرخ لاق EAS یشوق یراکشو هاشما اذا ان الف ءا ودلا طرخ لاق

eاذاسانلا یلعهدبع نالف طرخ لا ردهنس انعم قق بسم بور و روتسد هنسهلوک هدناب كليا اذاو ضر عت هسا  
 ریس اذاریعبلا بط راا ط رخ لاق رد هنسانعم كمروس کر رو ل راوط یسهلوقم هحنوبو رباچ زانو مهاذایف هلنذا ۱ 53

 زن وستو رشف نانلوا رک د هدننزو دا دش( طا رنا )اطو رخ تراصاذا ةبادلا تطرخ لاق رد هنسانعم ق لوا ط ورخ راوط و
Eرون د هنتف رح قلیق رثچهدننز و هاتک (فطارطنا ]لرد هسک ن اپ یسهلوقمهیلاو خرچ رون د هب ی رقچ ردن دنسانعمد وع  

 د وقنعلا طزنخ لاقرد هنسانعم كلکان بو ريص هرابکیهدزغآ ینپوج كنمتلاص مز وا یخ دوب هدنن ز ولاعتفا( طارخ ال 1 ۱ 1
 بودا لاهسا وراد له سم جدو سرلا )هلت اذا فلا طّرخا لاق ردهنسانعم قمرص تو هطرخ ینعع ۱ ۰

 یسهلوق» هحن و ور اجهزات هکر د هنسانعمط ور( ط رانا لهاشما اذاءا ودلا دلم رخ لاغر د هنسانعم قمریص یورجا 9 ۱

 شکر س هکر وش ده هنادلوشهدن زو رویص (ط ور ) طور یا ط زاغ بمب لاق روش دهه ود شما ضوا هلاهسا هلک# : : 0

 ط ورخ باد لاق هلیعط كناخ رواکط رخ یعج هلوا ر دیکه تمس ر بوکچندنلا كنبحاص یتیرالو ب وديا قلقىزهلغلوا

 تفرعمو ةرجافیا طورخ ةأر لاش رونل وا قالطا هتروع وبس ور و یضع مناهکسعد نم انس بذتحم حوجج یا
 ط رب ناک ادا ط ورخ لج ر لا رون ده هسکنالوا ردا ترشابم املا ىلع هشیا ر یکیدعب هلقلنادان زستروشهو
 طارفنانمكيلاتئرب ةبادلا عیابلوش روند هنفاق زن و شکر سكن هاد ردمما هدننز و باتک (طار نا الهج سای

 رد هنسانعمكلنا ترشابمایملا یلعد وخد وخ زس هر وشم هشبا رب یکیدلعا هسکرب هدننز و لاعفنا (طا رخنالا )حامی |
 لوقت رد هنسانعم قلواریک شال ر هیلي وسد بو ضف هرزوا هکر و الهج هسأر بکر اذا مالا ف طرا لاق

 ندو عرسا اذا ودعلا یف طرختا لاق ردهنشانعم كمتركس هلتعرسو لبقا یا یاب انیلع نالف طرح ا |

 یتسانعم كلسلا یف ةزرنا طارطنا فلم هکر دحراش + *قدادا هیمج طرضنا لا ردهنسانعم كجا بونلز اچ |
 هل راما ضوا هلاهسا لوقیلع هرلکشاهدن ور و تسج (طرا ولنا) ردیسانعكلزید یتحنوم هکلبا هکردشلنا لاها

 یفلغ هک دنک و قلغا هلا هفلابمو تدش كب (طارعالال روند هراکشا نالوا نمروط فلع هدنرلتراق

 تّدش ردعسا هدننز و یم" (یطب طناز هژاکب شا و هب دف اذا ءاکبلایف طرا لاق ردهنسانعم كمردنلتدش |

 ندنکیدلیا تباصا رظن هنسهع هلغل وا ولد وس ك. هقان دوخاب نویق هلنیتهف ىز روند هفلغا لا
 وصیراص رار هلدوس یشانندنلع دوخاب قمعچ قرهلوا قشو وا هراب هراب یدوسندنغیدناب هدر لات دوخاب | 1

 داش ]ا تب ر وانعلا اهعرض تیاصا اذا عبا رلا بابلا نماط رخ ةقانلا واةاشلا تطرخ لاق ردهنسانعم قمل وا راقچ

 لاق ردهنسانعم طرخ هلبرمسک ك نەز( طارخ الا رفصا ءام هعموا ادقعنم نیللاجرخف یدن لع ةقانلا تک روا

 هنتلع طارخاو طرخ ناشلوا رکذ (طزالنالو هدننزو نسحم 6 طرضلا و تطرخ یتعع ةقانلاو ةاشلا تطرخا | ۱
 | هنوبق نالوا یتداع قمارغوا هل ط رخ ( طار اار ولك طب رام یجب بازم روند هب هقانو هنویق شما غوا



 بچ نوح اءانا لصف زب

e 1 مس 

 ES ر هدننزو هلعافم (ةط واهلا رردهدنسارحم مسا ۍراژاابساو ردنوا عابتا یرنک كن
 ۱ | سا قهر واداذاا الف طواح لاق ردهنسانعم قمردشلوطهجربارب رتولصم ر , نالوا بولطم ندیدنک ها رکلاعم

 | یرارب یچماق و كنکد نالیروا تود وک دا زوو طحن (طبحا) هبحاص طوح ایهنم الک ناک با وه و هنم هدر

 1 | نراق (طيالاإ) طایسلا راثآ ن م فتن اوهدلج مرون 0 سا نمرد اا لانس ودان اتعف قخرا ټدول
 دجوو یزد باتک هداموب هچرک نطبلا هنم خمتلی ناک اذا طیاح ماعط لاق روند هماسعط نالوا ررشیش

 ۱ یک دل انا لصف زس ردقلوا هلو طباح و هلباهدح ومیاپ طيح رد رفع اوا مب ن نکل ردموس ر هرزوا

 اد دد هن رض اذا یناثلابابلانم اطبخ هطبخ لا ردهنسانععقمروآ هلتدش هل وکس كنابو كناخ (طبللا)
 د 6 هک یادش واهب لض اذا ىح زرالا هدي یعبلاطبخ قاق رد هتسانعم ق لاج هرن هلزالا هود و
 رد عتسمهنسانعم كکو د بولاچ هلا ملف هسرولکت سار ےکر ه هنک وا و ادیدش هئظ و اذا هطبخ لا ردهنسانعم

 هلا قیربص هرکصندقدلغاب نوجا قمالوا ناب ز ینیرللاد كجاغآو مهدلج اذا هفیسب موقلا طبخ لاش
 | روک زسلو وللو فو هصکو اهترو ضفن م اهذش اذا ةرضشلا طبخ لا ردهنسانعم كمکلس ینیرقارب
 | غ لع هیفراساذا لیلا طبخ لاقت ردلمعتسم هنسانعم كقک بو رو قرهصاب هسرواکه ین ندلروک یک یشیدیک

 | ناطبشلا طبخ لاق رونلوا ریبعت قعراج نج هکرد هتسانعم قفقوط "نج ییهسک رو ءاوشع طبخ هنمو یده
 1 ۱ ردلمعتسم دنس اتم كلا! تلط نانیحا ندمدآر نکیغو هلیس و یسهلوقم هفراععو تبارق و یذاب هسم اذا انالف

 ] ردهنسانعم كلیا ناسحا ه هسکنایتسیاناسحا تبارقی مدآرب وتصاریغ نم فورعلا هلأس اذا اد ز طبخ لاقت
 [ طابخ یهودو ماق اذا لجرلا طبخ لا ردهنسانعم قمشلاق هغایا و هاطعا یا ری دز هطبخف ادز طبخ لاش

 [ قمونوا هلفصاب وش وا ییهسکرب و طابناب هعمو اذاریعیلا طبخ لاقب ردهنسانعم قلاغم هلا افت یرلکدید
  حرطاذانالفطبخ لاق ردلمعتسم :هتسانعم قاب بوقارب هناروا یتسیدنک نامه نوسلوا هسرول وا هرین نوجا

 ۱ | ریغنم هيلع منا اذا الف نالف طبخ لاش رد هنسانعم كلنا ماعناهف راعم ؟هلیس وی ههنسک زن مدارب و مایل هسفن

 ۱ لا اذکو  اددش هب رض اذا هطبخت لا هاتان اونا هلتدش دوب هدننزو لمفت عطا اهن دف رعم

 : ۱ تم ام كلبا هات یتعامدو لتعو قع راج "ن رج یهسک رب و اهد رض اذا شرالا هديب ريعبلا |

 | نونحلا موش اک یا دز "سما یمناطیشل ا هطبم؛ یذلا م وا یلاعتهلوق هنم ویذاب هسماذا ناطیشلا هطبخ لاق ۱

 ۱ هطشخا لاق ردهنسانعم قمروا هلئدش یدو (طاتخالا) هدسفن دطب وا طقسف عرصاذا هونج لاح ف

 ۱ یفلا اس اذا ادز طعتخا لاق ردهنسانعم كم هەتا ناسحا تبارف هلن رس وی ندمدآر و اددش هر اذا

 سرفلاق روند هت 1 نالوا وابا امادهدننز وربما (طبملا )و هدننزو روبص اولا 2آر خم

 | لوا شل وا بارخ هلکلتا لاعاب راد ود هکر ون د هضوح لوش طبخ و هیلجرب ضرالاطبح ناکاذا طبخ و طوبخ

 ۱ ۱ دوسهزات هن رزوا هکروند هناربآ و وق شفل آ یغاب لوش لوق یلع روند هدروغو و هلنبتعط رولک طبخ یعجب ۱
 هقیریص كج هکلسس قاریپ ندجاغآ هدننز ورینم (طبخل ال روند هبوص هجزآ نالق هرجا ض وح و هلوا شلغاص
 هکروند هراقاربپ شماکلس لوش هلنیتحف (طبلنا) قرولا اهب طبخ اصعلاب یا طبخلاب قرولا طبخ لاق روند
 هرکصتدقدناق وص رادقمر بوردشراق هللا هنسن یربغ دوخای هلا نوا هرکصندکدنا درخ یکنوا بودروق

 نحو ففح و طباخلاب ضقت قرو وه و طبلنا هلبا فلع لاش رارکود هنن نغآ كنود بورافیچ نتج وزا
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 هثیش لوشو ردل وعفم نعم لعف روند هغاربپ شملکلس اقلطم و لبالا هرجوتف ءالاب فخو وهریغ وا قیقدب طلخ و

 یمهلبق هنیهج هد هفاسم هلح رم شب ه هندم طبخ و هلوا شعافوا بونکجاب بوروا هلیغابا ینآ راوط هکروند

 نییعترکسع هرز وا تعاجرب ندهنیهج هکیدل واعقاو هدنآ طبطنا هرس نده وبن یایارمم ردیدآ عضومرهدندرو

 ندنرلکدلبا لک ارلقاریب شملکلس هلکنکدراجان هلغمالاقیرهربخذ و دا زالصا كمالسا رکسع ضعبلادنع رلیدروب

 بارغ (طابلا) هنسانعم رابغ روللوا قالطا هزوت هدننز و باصس (طابلنا)ا ردشفل وا قالطا طبلنا ةیرس
 هکردهنسانعم بارض هدننزو باتک (طابطنا) رها ابتو لتخ غامد هکرددآ تلعر هیبش هلونج هدنزو

 هدعس یب راراصبیروفرا هن زون د وخاب هنغلی وا كنه ود هکر ون ده افتنوز وا هن وکر و ردقعشآ هب یشید راوط تلکرا
 (طوبح ا روند هغماغوا هنتلعماک ز هدنمابا شيق هدننز وهرمت (فطبطنا) یک ب تک رد طبخ یعج ردص وص

 لصق یف کز اذا طوبخ وهف لوهحا ءان لع لجرااطبخ لاق روند همدآ شمارغوا هنتلع ماکز هدنمایا شیق
 رواکطبخو طبخ یعج ردراح هالات اک رح كلاخ هدنولو روند هنس هی وص نالق هدناقو هدل وک هطبخ و ءاتشلا

 (بنع )



 سگ 410 =

 | طنح لاقت رد تانهم كاللا ربضت و قجاص طونح هننفک كيم يکذطانحا هد لیعف کیت ) رول ۱

 ردقفا وم هاش جد دو راش لوا اعقاو ردشللا هئط ىسەچەئ ینالث هدانعمو حراش هطنحا نعم تیا ق

 هطیلع (ةئطنلاإ) طنحف تيملا طنح لاق ردهنسانعم ا هلبا طونح یتفک ك تیم هدننزو لعفت (طنصل 1 |
 طنحا لجر لاق روند ه یشک وللافص كوي و روک هدننزو رجا (طنحالا) یدنلوا رکذ هدشاپ هزمه هدننز و |

 یکكمحما وص هدنناب یدنک كلوا بول وااور یو ولتآر ج همول و هكر (طانخسالا) اهثك ة يللا ميظعلایا

 فدنخ هلفاق (طقنخا) هسفن هيلع تناهو تولا ىلع أجا اذا لچرلا طنسا لاق ردهنسانعم كلک یالوق

 كناح (طوخا# ردیعما یسهجوز كن هبذاصقا نب دز و روند هنشوق جا رد لوق یلع ردیعتا شوفعونرب هدننزو
 ردهنسانعم قففاص ب ود هزوک بوروک یی هنشنرب هل رک كلرااح (تطایط)و(ةطبخ و هلن وکسل واوو یه

 و ناو لاپ و کرم و ماکو اودا

 هایس هکر وند هب هتشرو هناطبق لوش طوح و اهعچچ اذا هتناع راج ا طاح لا ریل هنسانعم كکج و

a۳ بودا هسع و ربنچندشموکه نسهن ر واو بوز د قوا ارتد وهب ولير واند تم  
 نالوا ینذؤم كن هشنتم مان حاصو رددآ هرقرب هدنساضق هلبج دوخاب هدنساضق صج طوحو رارونلغاپ هن رالب 9

 نب طوحو هرم نی طوحو دب نی طوحو ردندنیعبات یدبعلا طوحو ردیعما یدج كنهسک مان قراطنبهبنج

 رایدلبا دع ندیاصعا راضعإ یی رد و رددارعش شاورف نب طوح نب شاورف و رد را هباعص یزعلا دبع

 | ودعابتیا +اصقلا ان وطاح*برعلالوقتو ردرا ویتیا ور هدشدح هکر د هسکرب ندندال وا طساق نرم زاظطا طوح و[

 قارا ندز نکیا هدزغا رطا مزب نعبر دند هطابح وطوح نانل وارک ذوبانوداراول مهندعبلابانک امو انلوحمهوانع[
 بودا تیاصا هئداحرب هب هسکر دیا لکددیعب ند رایدنکز رلهسل وا شع ادا رم اذهعم رایدزج رانک بوشل وطا 3 ّ

 كج هد رلیدفلوبهدزتاماوو رایدلک هزماب بولنا مهمالصا نکر دنا دیماتنواعم ندراهسک یرلکدلیا ذاا تسود
 هدننزولیعفت (طیوحلا ردهنسانعم دیعباصق رار د اصقلا وطاح هلیهج و ءازېتسا ه هسک لواو رونل وادار اهدا

 هطاحاذا هط وو هط وحلاش رد هنسانعمقغقاص بود هزوکب وروک ی یهنسنر ند رانو هدننز و لعفت (ط وحلا و
 مزح هدهدام رب هدنزو لاعتفا (طاستحالا) هلع اذا طئاخا ط وح لاق ردهنسانعم كمرب وچ طئاج طب وکو

 (ةطولا) مزخا ف ذخا اذا لجرلا طاتحا لاق ردمزاتسمی هظفاح ییسفن هکر د هنسانعم كلی لع هرز وا تریصبو ۱

 (طناخا) روند هکلبا لع هلتریصب و مزح ردرلعما ندطامتحا هلب مسکو یصق كناح (ةطیخالو هدشزو هرم |
 هيض كناح یدا قلوا ناطوح نالواسابق هلبا رسک رد طایحو ناطیح یعچج هتسانعم رادج روف ءراود 1

 نالوا راد امت ارناد طئاح سپ ردشفل وا قالطا هل رابتعا ظفاح طاح و هلبرابتعا زجاح رادج هراود کرد حراش
 هدننز و باغ طاوحا) رددآ هیحانرب هدهماع و رونلوا قالطا هناتسب ازاح طاح و رونلوا قالطا هراود ۱ 3

 هکروندد هناکم لوش هلبصت كم (طاحلا روند دن رحم هجول را ود هدنزرط لیغآ كنسهشاط نیشن ےشح ۱ 1

 هه ارادا دز رز ی EE لر یرلفدنابیرایشاومو باود رابو |
 یی وا ور رخت هی نا نا و 1

 لجرر هدننزو ریبز (طیوحرل طوطاب هنتزیا*"یصلا اذه طح طح» نولوقب راردا لامتساهدنماقم لق نیو ا طوحنانلوارک ذ یراقجوچ ی دهعت یا» طحطج» برعلا لوقت رونل وا ك ۰"
 هاد نک هدک لتم ک ادقا قجەلوا دیابت ات كج هر و هب هسک رپ هدننزو بنو ( دیو و ردیعا 3

Eكنات (طیحصل )و هلع نا (طوعلا )و (طوصت) وهنرمک كنا (دیحت)و ردلبتتیب لمف ندهطاسا هک لی ۱ ۰ ی ) تصقاد مهار هو ها ردلا طوح هلوقتهنمو رول وا قالطا ه هيا قجهنلوا ماما  

 ه هنس نالوا قاروفو ط كن ردر هلک فرصتم ندط وخ و هطاحا هلیص# كناب (طیحم )و ردف عم یکیاوب کلي
 هدیعنکیا و هتل و لعف نزو ردرافرصنمریغریخاو یکل واج وا اهكلهت و لا ومالاب طيح هب دح هنسیف یا طیصلا و 0 طو اةنس فوط وجت فو طيحتو طرت ناوت ولا هيل ال الها و هطاحا هلم یتعسف یشا ومو باودهکرونل وا قالطا

EEES6 6 ۸ رب  GCGمی سر رب خر و مد اب  

) ۵4 ( RS 



۱۳۳ GS ره 

 | درو تا اذا هطلحا لاق رو دنا قفا را یعدآر و ةکلهم راد لزت اذا نالف طلحا لاق و هتیناتعف |

 | ودهتسمانعم قلق دل ابم عل كما دهح و دحج هدکلیا نيم و ماقا اذا لحرلا ااا لاق رام كما ت تماقا

 | لاق ردهنسانعم ققوض هنجرف كنهقان ین 2لآ هابلا ن کج وون ملاش دهتحا اذا یعلا ین دل لا
 را رد وا هلا چ نالوا تباوص ردفڪڪ ٣ هدانعم و نو ىلع ةقانلا ءابح ف هببضق لخدا اوبا نالف طلحا

 ٤ | قالا بابلانم اطج هطج لاق رددنسانعف كييك یتغوبق كن سن هلبنوکم كوم و یحضق كنا اا9
 ۱ | قلحذخالوقترد رسک و ا راچا هکر وند هتنوشخ و تقرح نالوا ضراع هوا هلیصف كناح(فطام) هرمشق اذا
 یربحا غاط لوف یع ردا ظح كب ندنآ ی د نال هکر دیدار مش عون ر هل هرڪا هطاج و ةقرح ىا هةطاچ |

 یسنج عج ندان یراکدىد یربخا ناتو یزبحا نام هکر د رجب دوخاب یماغآ ریجا هام كحوک دوخاب ۱

 کا یهتنا زواوایربصا هدرخهدرخ ردیحاآ ینا تجعوک ی رکد ردریشک هدف اط رجش و هکر د د حراش» ردطاج
 هداونسیا یبلق ةطاج تاصا لاق رونل وا قالطا فلقلا ةطاج هن هطقن هایش ییمد هداوس نال وا هدکر وب اهییشت
 | كن ا دغب مصم ةصاخ هطاج و رایدلیاریسفت ردیسهدام تاکروب کا باقلا ےعصک راضعب و تلقلا مدراضعب هتبحو

EERE [1 كيمو كناح (دیبطحا ) رول وا ولت وشخ ی ہللا كنو نکل ردیعما كنوار دیس هن وا یو  

 ول وا هرګا رات وا هدنع وم راهب هکر دیعما زفحن روق هن وکر و هنسسانعم هیح روند هنالی و ردیسا كنوار هلبح

  عضومر هدنن زو باصم(طاج) ردیعما لبجار دوخای ضرارب د وخاب عضومرب هدانهد هلک كناح (ناطاج.)
 | یراعج رول وا هرجا راقلتوا هکر ددا كج وب كچوکرب هلیعض انا 6طوطحل او هل رنک نا( طاطا )رد دآ

 كن رلترمضح مالسلاو ةالصلا هلع ز زم ربع مدنا ار تک٤ یراق كفلاو ۱ 7۳ ۱۳۱و

 | ردیدآقلموقر هدانهدردیرفصم طیج (طیجا)ر ردنا رع هرو های كراك × ارد هنسانعم مرطایماح زدندن رلاعما

 : | ود هتسانعمقلقهزتسیب لاد لر رب نوجا هاج ندشن وک هنرزوا كا کت و كند رو لیعش(طیمصلا)

 ۱ رب و هرغص اذا هطج لاق ارج ایم اقا کی دیس و ین رم هننکی | ریش هبلع لعج اذا دم رک طج لا

 ۱ 1 هدنتو كنیدروان دز *طمح الف تبرض اذا*لثلا هنمو رد هنسانعم قمروا یر قزهیمآزفا ی ودیجآ اک

 | لج رر هدننز و رفعج (طننح) هل وا والب كغيدروا هک هلا لائدر رد بوروا کپ + هکلب بویمر وا هج هتسهآ

 3 | یادفب شهانیچ هدزخآ هکر دندصاوخ لا یا ةطنطاب یتا لاق روند هبادفب هل رسک كناح (ةطنل ال ردیدآ
 | + یکاصیادغب هدنزودادش6طانطا هدنز و بنع رد طنح یعچج ردعفان تیاغب داعض هرب یتیدرصا كن وک
 1 دن نیسح روند هننفرح قلیحاصیادغب هدننز و هباتک (فطانطا ) روند د يانج ءا روند

 2 | هادغب وینادغب هل رسک كنا( یطنل الرد راب ودم 4 هر و نم تفرح ردن داهتف هکرصن و ای دن ز رفو یر د و یطانطا

 | زلواتوفهدنج ازم كنم لا لکا ییادغب ارز ردق هحروعم بونلت و روند دمدآ ندنا لک ا قوج ی هنسن قلعتم

 ۱ رش ورون د همدا ق وچ ییادغبلوق ىلع هنبح اص یا دغب( طاطا تنم یا ی طنح لج ر لاق روند همدآ نامی و

 | هلا برعلا لوقت و "یناقیا طذاح رجا لاق رول وا كام دیرمرق كم هکرول وا دیک ات ییظفل رجا و روند هنشعاضغ

 ۱ | دارا هدر كج هد ردن وغل وط یسهسلک قوج ی مدقا كن الف ی ہہ مها ردلاریثک ةرمصلا ےظعیا ةصلا طناخا

 | ورد رکا بیل كنالفو ردشلوا رشک ی س ها EEE وکر دند هی ولت تابانکو ور ونلوا

 هبانک و هنسانعم ءانح و ةوادغ ليم "یلعلئامرارد "لا تكسو “للا طناحنالفهدر كجه درد راو یتوادعو هک کی

 | (طنل) رولوا لئام دفرطرب نیک !هدنقول و | هکر وند گیت یر اوت یر کام یکی ندط وذح هرو زم

 | اطنحلجراطنح لاق ردهنسانعمقلآ قولوصلرءروچ سکوک نددسات و مغ دکر هلیوکس كنون و نم
 | طنحو رجا ادا دالا ظنح لاقت ردهنسانعم قمن ابو هی نه رق ییعب قمرازق نابتصس و رفز اذا یناثلا بابلا ن

eهاب بولکی فو مع كنیکا هدنن زود وعف ((طون اڑ للاب یا طنطان هامر لاق روند هقوا ىراقدنللوق  | 

 قعراغآ بولو یلاک توا یراکد د ثم رو هداصح ناح اذا لو الا بابلانم اط ونح عرزلاطنح لاق رد هنسانعم

 قغاچ بواکی فو مچ كنیک ایس دوب هل سسک كنه زمه 6 طانحالا ) لرداو "ضیا اذا ثمرلا طنح لاق ردهنسانعم

 هيلع لعحاذا تملا طنحا لا ردهنتسانعم قجاص ط ونح هم و هداصحناح اذا عرزلا طنحا لاق رد هنسانعم

 را ترش توا یاد سا دوب هلنیتصف (طنل ال تام اذا لج رلا طنحا لاقت ردهنسان همكلواو ط وني
 مد ؛زو باتک (طانط الو هدنن زو روبص((طونلا ) ر داو ضیا اذا عبارلا بابلا نماطنح ثم را طنح لا رد هتسانعم

 | بکر ند اس ولدنم وروفاکز ونل وا ریو رولیچاص هزز وا یک هاتف کو ون د هعیط بکس ندناهننفوبش وخ

a(رولوا )  



 یک A زح ۰ ۱
 را ود ینعی رار د طاطا تحت سیم طیاطب طباطحام هکر دندن رایج احا كمرض نایبص یتح ردح رص مهو دلکطا | ۱

 (فط وطما ) رد ردح رق كچ وک ییعی رد هریغص "هر دارم هکر دن طثاطب و طاطخ نزک بونلاص هدنرابد |
 (صلا) اهل كأم الا ةليوطحم ةيلا لاقن رول وا فصو هغانیف و هب یرغط نالوا قربض یبویلوا یسهج وا |
 طصمتکنم لاقت رای توانو تونل وا ققبح هکرول وا فص و هزوما ولقشقاب. هلیسشهیش , لوعفم مسا

 3 كنا ارامش كنشاب رک ذ هکروند هراټج رابق هدرخ هدرخ هیبش هن هلع ويس هدنن ز و باس (طاطا) نسا یا
 روشن زا ودنا تروا ید هدهرهچ اضعب و ی کی رلقح رابق خشادزوف ردا روهظ هدنسهروچ دوخای هدنزوب |

 دز یا اناک اف طاططاب اناتآ لوقت روند هفیق نالوا هدنزو دوس طاطح و رد هطاطح یدرفم زلوا نابج ن کلا

 هدنسسهرهچ ثكمدآ رب یخد وب هلب مک كنهزمه (طاطحالا) روند هت ریق كنشاب رکذ هریکلا طاطح و نیل |
 اد رد ەن اغم قان وقام ول اکو رایو وا دوخا قمتبچ را هل ویس نانلوا رکذ یراکدند طاطح :

 هرزوا یار , نکررو هود هدننزو باتک ( طاططا) مچ و هه و نع“ وا طاطا ه ج رخ اذا ههجو طحا | 3 ِ

 :هرزوا ماعط و هیفُش دح الع مامزلاف دقعا اذا اطاطح ريعبلا طح لاق رد هنسانعم قمنابط بور و روزه 1

 | هد زسو سبك نود ًاطص+ینعب هلکا اذاماعطلا طح لاق رد هنسانعم كم لراه فراخوان ولنا

 قمرا ندنرکوب قره دشغوا بویغیص هلیس هیکلیب یتسازوا یب > اص هلی ھنن رکوت بولی روب یرکج یآ
 ی تیز درذح نع ل لا طق هک هو توتلاف ییط اذا اطاطح لوعفلا ءاس .یلعریعبلا طب لاق رددنسانعما ۱

eنود یک ماطنو طعخاف هرم لاتی ردا ص رای كنس هلک طح ( طاظخحت الا ال تنا ن 3 لصفش قح طلا لابحلب  

 هیقش دحا یلع مامزلا دقعا اذا ریعبلا طا لا ردهنسانعم كم رو قرهناتط بوكو ج هرالو هرز وا یارب

 هاک  اذا ماعطل اف ططحلاقن ردهنسانعم كغ لراه راه ب وکو چ هرز وا ماعلن یدو هدننزو لین ا
 بوسعي( ط وطح زز ةثیبمنا ةحا ایا طاطخ اا ذهام لاق روند هب دارد هدننزو با غ( طاطا )اط یھی

 | هس نانل وا راغصتسا :E وند ها كىلا هاه (ةطاطلا ردب سا یدا و فاورعم ر هدننزو |

 كليا تعرسو طحا یتعع *یشلا طعطح لاقت رد هنسانعم قلراو یعاشا هدننزو هلزاز (دطسط ۱ رون د ِ

 a نادا لاق روند ا مال و هژدیتعص (ططحا) دیو اذا لج ربا طعطح لاق رد هنسانعم 

 فش کرذقل وا لفسلا بتارم نالوا باوص دوخاب هنسانعم لفسلا بک الع روند هراب هکر قچلا و عات یا

 ةطبططا هنم بلط لاق روند هرادقم شل او یغاشا ندنساه كمدبمرب ءدننزو دیس (هطبط۱) ولو

 كناحو كەز هنسانعمهفرس روند هندروق جاا هلیس هی رغص»(فطیطط ال نما نم طعام ی ۱

 |7 نا نم یا طحا لجر لا روند همدآ نالوا شام او زود یرابناح یا تتر هرم

 روبص (طوططا) قزت یا مو لجر لاق روند همدآ ناوق لب نیکمت یب و فیفخ تیاغب نزا ۱
 ۱ هن رقرب هدماش هد زو نج (نیطح) تیپ زت ةن یا ط وطح قا لاش روند هب هقأن هدن ور و یوصكی هان 0

 و تاک دی شرافت لوح از انين ىلع ین بیعش هکر ددا |

 | یری روب زم ىلغتلا سنخا ردندارعش ف وعن ناطحو ردیعما یردب لاش مات نارع ناطح و هتسانعم سان 1

 Se دشت دنر هش#٭ بتاک ق زلاف ناونعلآ شقراک« لزانم فوعن نامح هال« وبشا هلال
 دغل وا هکرطارشک و سجا فقخ هسکرب ر لر كفاق و كناح (طقحا) روند هب هن سل هدرخ و ترک هدننزو ۱

 ةفيفخ لوق ىلع روند روع روپ دد دوم زر

r:هلض رح هکر دیعما جا رد هلیعط كرافاق و یصفلرلاح (ناطقبخ ا )و (طقبخ )روند هنن الو | كالاج و تسجو  

 نیس تا هلن مک (طقح) هل اه روند هناطقبح هنسیشید روند هک را لوق ىلع ردشوف نانل وا ربعت جاروت

 هت روع رود و هلیسهدش ها رلاط و یرسک ك زافاقو ك راح (ةناقل )ناطق ردندننالک رازآو رجزصوص#

 هنسير وس هود نالوا هدایز ندراهمزو هدننز و ةطبلع ( ةطبلخ از ةریصق ی اةناطقح و ناطقح ةأرما لاق دو

 رد هنشانعم كلغانیم هدننز و طلخ (طلا)هسیا رولوا ردق ژویکیاو زو نویق وارد هطبلخ نأض لوف لر 9

 | قلراطو "اذا لجرلا طاح لاقت : ردهنسانعم كلتا دانعو حو فلح اذا لوالا پالس نیز اک لا ۵

eرد هنسانعخ کلا تعرسهدشبار و بضع اذا عبارلا و لو الا ب تابلانم اطاح طاح و لجرلا طلح لاقت رد  

 | (نالتحالا)و ىك كنه رم( طى الحالا) ملا ف عرسا اذا نی رو زملا نییابلانم اطلح طلخ و نالف طلح لا

 | قوق هب هکلهم رادر طالحا و طلح عع طلتحا و لحرلا طلحا لاقت رد هن رلانعم RUSE لاما |



 2 سا

 (لیابح ال لردهاذا لشقلا مذطبح لا ردهنسانعمقلوا اد ثلوتعم ولطب اذا یتاثلا وعبا رلا بابلانم

 | كني وق و هلطبا اذا هلع هللا طبعا لاقي ردهنسانعم قمت هد وهي و لطاب ینباو كنلع كن هسک رب رب هل رسک كنهزمش

 .دوسال ایاهذ بهذ اذا ةيكرلا ءام طبحا لاق رد هنسانعم لک سولیکج هرزوا هجو ,كمالیا تدوع وص

 1 هدضضوح هدننز و هرم (ةطبحا) e اذا نالف نع طبحا لاق ردهنسانعم كما ضاعا ند هسک رب و
 رودو هلنرعف 2 اطتبخبا  ردقل وا هلبا رم کو هلا هم یاخ نالوا باوص لوفللع روند هتسهیه وص نالق |

 | دوخاب هلبضغ ورمثخ هلی صق كفلا وی كنابو كناح(یطنبل رونبد هنروع لو ینراق ونیکرچ و زمهةشقای و

 | طب وااظبغ یلت<یا یطنبح لجر لاقت ردتغل ازوم# و روند همدآ شعثیش بولط یک مولوط هلکم قوچ كب
 "یطبح هدنتبسن رونل وا قالطا تاطبما ون هندال وا زدسقل ورع نب ثراح هلبتصف و هدننزو فتک (طبطا)

 ندطابیبحا (طب وبما ) یدیشلوا بلقم هلبا طبح هلکعشیش یک هود شماغ وا نتاع طابح هدرفسر روند

 | طبوبحم لجر لاق رونید هب هسک نالوا بضغلا عیرس و برشم ریت بول وا نادان و لوهج قرهلوا لعاف مسا
 | (یاطنبح الا روند هثیش رچا نال وا ریغص وربح هدننزو هصیصج (ةطبطبحا) بضغلا عبرس لوهح یا

 ثك شل ) هنطب ا اذا لج زلا یطنبحا لاق ردهنسانعم قمل وا ناعشیشیتراق كن هسک رپ هدننزو ءاقتلسا |

 افا ( طا) هطشک ینعع اطثح هطشح لاقب رد هن سانعم كمردیکی نالوا هدنزوب كن هنسنرب هکردیفدا معو هدننز و

 [  لوالابابلانماطح "یشلا طح لاقب رد هنسانعم كمردنایعاشا ندیراقوب ین هنسنرب هلیدیدشت كناط ویصف كناح
 1 اطح اطح رعتسلا طح لاق ررا و یغاشا یتساهم هکر ذلمعتسم هنسانعم قع زوجوا خر طوطحو طح و هعضو اذا
 | رجارسو رایحه وباب و لفس ىلا ولعنم ردح اذا لج را طح لاق ردهنسانعم كا هشسا و صخر اذا اطوطج |

 | هشقن و هلقص اذا دل لا فاکسالا طح لاقب رد هتسانعم كالا شقن وزو تی هشیا نالوا هدن لا هل هم

 یقملاق تولاموط هلکمروع یزو لوف یلع قمقیچ راد وی بس ی راکدید طاطح هدنزوب كن هیبک رو ةطعلابا

 [ هل طح هدننزو لاعتفا (طاطتحالا) جک ههج و نموا طاطا هب جرخ اذا ههج و طح لاقب ردهنتسانعم

 7 ا راجا رسو كراج وبا هللرسک كراج (ةطحم لو (طحا) هطح یتعم "یشلا طتحا لا ردفدا مهدل وا یانعم

 [ 3تاحام هلفرح رولوا ندجاضاو ندرومد هکر وند هتلآ كج هیلبا شقن بورب و لقیص هنرلشبا نالوا هدنرللا

 اسا لاقب رد هنسانعم كم هتسیا یتسهردن | ینکوب نالوا هدنسق رآ ند هسک رب مدآرب (طاطع-الا) رار دیاریبعتا

 اش د هنگ نم :ییلصسا لوقت ردلمتسم هتدیانعم كم هتسیا صیقت ندنتعف كعبم و هنو طع نا ا اذا هرز و االف

 یاسا یونس رب رد راما هدشزو یصبصح (یطیططا) و هلبسمک كناح (دطحا )ز هینصعنسا یا

 ۲  اتلثسوا ان وذانع حول و یا ایاطخ ر کل رفغل ةطحا ولوق و یلاعتهلوق هنهور وند هکم ردنا وب ند هقزآو

 1 لج قح ی ےعر ءارج هةطنحیا اناهعم اطه و الذ ریغالوق دویهلا یتعی اولدبف انب ونذ ان طنا یا هطح |

 یبهروب نم لک نالوا نعصتع یتسامدتسا ب ولد وفع هلرب راففتسا وه وت یتعب هل رام دیس هلک هطح هم ارسا یب العو

 | یدادفپ لزق العاهدنتفل یطبنیلدن هطح ءازهتسالا قیرطب بوی لاثتما هدنراقدروی را هدنباب یرللوا لئاق

 | كم ترد یهرکی هدتعاتسر و رهظم قاقخسالاب هنل وزب باذع و زجر هلب رامد ااه اطه نالوا هنسانعم

 | رافغتسا هکلب بویلوا ملکت اهنیعب ییهرو نم لک یهلا ما نیرسفم ضعب یدلوا رقسیوس مزاع یرلسوفن
 | هدا و و رایدد رد زاب یسهلوعم انع فعا مهللا و كيلا بوت و لرفغتسن ن .مصنم یوند وفع یاهدنتاوا

 1 ۳ ار یدنل وا لونج دزو چ اتات یانعم بول وا بوصنم هرزوا تیردصم لصالای یمهلک ةطح

 [ بودا رامتعا ردصم حسا نیّزسفم عب و لیدلیا تعارف هلبصت لصالا ىلع راضعب و ردهدن دقت ةطح ان وتذ انع |

 ۱ | هلا ینرعو یارع یظفل ذطح مر وک هل وا لوق و ار ولو اربخ هف وذح یادتبم هکرلیدد ردهدن رب دقت دطح انتلئسما

 ] زو هباص (فطاطلنا) ردیعا كننآ ناضمر هدهقلاس بتک اسو هدلیخنا هطحو رول وا شلوا لتشم
 [ یاطب طیاطح و هنتسانعم ریغص روند هب هنس تار زوم (طیطط او هدننز و طبالع (طباططاو

  كلکجوک هدنموهفم كطیاطح نکل محط یا طیاطب طباطح رح لاق رولوا فصو هجرف یربا لعاب

 1 نکل یدیشطا عاب هطياطح یطداطب هدار واو یدنل وا E هدنلخ هکدت هل وا شعوب طب اطل هکر کم ردرمتعم ۱

 هب یک هج وج طیاطح و فرصتلا اذه.ذخ ردقلوا یرمو تیاغبو جوک حرف هدنناذ یساصتعم هل راک اون

 | طیاطح و ردی ردارب , كرعاش مان دوسا "یلشملا رفعي نب طباطحو نیصق ریغص یا طباطح لجر لاق روند
 | ریسفت هلیظفل ةر هن رب هّرذ راضعب و هنسانعم ءارج "هریغص "هّرذ ردهطیاطح یدرفم روند هه رق لزق كچوک |



 ولوص شلروغوب قبویص بكب لوقىلع اج قیویص هلب ا ىكى اذا جرا |
 ینعم لج رلا طلمت لاقب رد هندسانعم كفلک و یلس تویلکشوک هکر دیفدا مو هدننز و هطلت (ةطلقلا روند هریچن |

ET ۱تنیدح هنمو هقشاذا لوالا ت ایلام انا + قلا ا2 لاه ناسا قارا ود کرمان وتو  
 مع دقت یورب واهلدانوالاکت راصف اهقش یا لابطاب اهظشف تک ر ئا ه<تدان ض زالادمال یلاعت للا نا 9 ب تبعك

 ناوباب وقیویص ندرر هلیوکسكنا او یصف ك وج ( طلا ) سگ[ ےل | لصف ]قسمت | نمةدحو ملا ءابلاب یور ون ونلا

 مشهدنزونو ريح ط ولسا اط سینم ابط ر هب یم راذایناثلا بابل ا نماطثج هطاغر طثج لاه رد هنا ات 2

 د وخاب طثح هلبس هلک طلج هک ابوک رایدع اریسفتین ۲ تغل بابرا و ریدلیا عازخا ترا ناوسن هکر دن دن ماتشدو ۱

 یکی ونویق هل رسک كن هلم*یاح و كيج (طس) هلو ا كم د هحالسةباذکهلفلوا بکر عو تونم ندنسهلک ا

 لا همم یان طرا )روند ه یزاق هج وق كن هدننزو جر ر( را )ردن دنالکزا زا و رحز صوص#
 رول وا ردصم و هنسانعم هصغ روند ه هنس شمروط تونا طهع و هلنیتحصف (طرط) ردیفدا مو هدننز و ط ۱

 كيج (طاورطا) هب صغ اذا عبارلا بابلا نم اطرج ماعطلاب طرج لا هنسنانعم قمروط بوناقیط غو
 ردیعما لرپنرب هدهصب هدننز و یخ (یطجا) لیوط یا وااو زف لج ر لا روند همدان وز وا كب هل
 روند هر رق یراع ندنمس جاقآ هلنرمسکكناح و كيج ( اطا )ر وند هنالشنرا هد ز و فتح 6

 (طلطا)روندهرب ترس و تشردون دوخاب ردنا وص و لوق لع ردتغل هدنظفل ءاطحج با هم یتاخ ا
 ردهنسانعم كليا نيم و بذک اذا یتاثلاتابلا نم اطلح لج را طلج لاق رد هنس انعم كوس نالب هدنن

 طلح لاقت دهنسانعم كما شارت و هلساذا هفیس طلج لاق رد هنسانعم ورش مف و فلحاذا لح را طلح ,

 طلح لاقت رد هنسانعم قمرقج و هطشک ادا ةمبظلا نم دلما طلج لاق رد هنسانعم قعوص ییردو دتلحا

 هفرغ(فطلط لرد هیعماءاه روند هلق نالوا زافآ بومروط هدننبق هدننزو هنیفد (فطبلط )بیم راذ
 هدننز و لاعتفا (طالتجالا) بئارلانم ةرثاخ ةعرج یا ةطلح اناا لاق روند هدرغو ون وق ما

 یی هلج كىو رشم نالوا هداقو هاتخا ادا هطلتحا لاق دود قعاف هج دتسهآ نیل روغ وا

 روند هروع هح رسایح هدنز و روبص (طولخا) عج ه رش اذا ءانالا فام طاتحا لاق ردهنس

 لاق رد هنسانعم كمرپو تقشمو تجز + هسکرب هدنزو هلعانم ( ةطلاحلا ) ءاتلا ةل لا یا ط ولج ةأر

 ةوخر یا ءاطلج بان لاق روند ه ها هج وق فیعضو كشوک هدننزو ءارج (یاطلطا ) هدیاک اذ
 دخلا اذآ ريغبلا طلحنا لاق ردهنسانعم قل وا نوکشوذ ندقاقاوتان هود" هدننزو لامقنا (دنالصت لا

 كيج (طافلحا) روند هد ضو یتاقو وب وق كم هدننزو لمبجتز لوق ىلع هدنزو لیبعزخ (طیلطم
 ددا نفسلازورد داس یا طافتلج و طافلج وه لاقت روند هب یحافلق هلندترسک ( طالما ) و هرم

 تس اذا ةيفیسلا طفلح لاقن ردهنسانعم قلتافلق ن نك دزو هج رحد(نطفلط )زینب قراتا و
 هسأر طلج لاقت ردهنسانعم كا شارت هدنزو ةج رعد (ةطلط ا سیقلاب قرنا ,طویلناب اهخا ول

 یچماق دوخ ی هرکص ندقدلاغاص ءراپءدندب هلنيتحف (طب) و[ الا لصف کس یلامت هنوعب رک
 توشبش هکروند هن رار لوش كکنکد و كنبحاق لوق لع روند هب هناشن و را نالف هدنرارب هلقلر وا ۵

 طبح هدسحیف لاق هللا هموعصم نيغ روند بولغ هسراقبح یناق بو التچرک او هل وا شمام رای بول

 هنجنا هود طبخو بولقف تیمد و تمطقتنافققشت لیل امرا ول ات الا وا لا دعب ن دبل ب اطا لا وا حر
 قع غا بوشیش ینراق بویمهدا تالضف عفد هلغمالت وا قوچ یت وا لوق یلغ قع ضاینراق هلغءالت وات وا

 عبارلا بابلا نم اطبح ریعیلا طبح لاق ردهنسانعم نوشی ین راف نسال یت وا یزاکدد لیفرت یاب د

 یشاوم طبح و قردلا لک نع هنلیپ عفت وا ؛یشهنم ج رالف جین هنمژکی لک نم وا هل وتسب "الک نم هنطب م

 روک ذم هحو دنبمق هود هدننزو با ض (طابطا) روند هشیش نالوا ضراع هدنرب یربغونال وا هدن 

 یطابح یعج روند ه هود شماضوا هنتلع طابح هدننزو فتک (طبطا) ديما كلم نالوا نیو |
 هدننز و طبض (طبطا یطابح لبا لاو طابا هاصا اذا طبح رعب لاقب هل رصق كفلاو یضف كناح

 اطوبح واطبح طبح و هلع طبخ لاق ردهنسانعم وا هدوهپ و لطابیلعكن هکر هدنزو SN ا

 چا ےل الصف

 چ ءاطلا لصف [ویس



 و 4۰ ۰ ۱

 دیئوطتو ها هتواخا لوالا باسلام طب مال طلاب ردهنتسانم ابر دکیتو كلنا

 8 |ندن شبا EE :دننزو لبعفت (طنبلتلا) ذم e 0 هط لا ۳9 كليا فیقوتو

 ۸ ۱ صوصخر هدننز و لعفت (طبلتلا هطب ی مع : سم الانع دطب لا ردهنسانعم كمردکضکو كلناریخأاتو قوع

 ۱ هدنلعو راکهدننژ و فتك( طلا فق ون یا وه طبثتف صالا ىلع هطس نا رد هنسانعم قل وا فف وتم هرز وا ۱

 ۱ روند هلآ و همدآ لبنتو لیقثو روند همدآ فیعضو هلعیف قجایا طبث لجر لاق روند ه هسکنادان و قجا
 1 ر هلنیتصف (طشلا) لیقث اذکو فیعضیا طب لجر لاق هلن رسک كناث رد طاب و طابثا یعجح زدهطبت یی ین دوم

 زمزمه (طابثالاو اط ناک ادا عبارلا تابلا نه اط سرفلاو لجرلا طب لا رد هنسانعم قل وا طب تب 7

 ضرما هطبا لاقي رد ةنسانعم قلاق بول وا نهم پویا تقرافم الصا ضرم نالوا ضزاع هن هکر هلب ریسک
 ۱ هدنن زو ساطرق هللا هدح وم یاب (طاب رل رد دات وار هدننز وجب رب زهلا ەت یاخ (ط زنا هقرافدکی مل ناکاذا

 | یمدآرب هلی وکس كنار و یصق كنا ( طلا ردیعسا یردب كتعاجب زر ندنسهلدبق هعاضق هدننز ورفصع طب رد وخاپ

 | لاقت روند هتک ن اجار کو لیقتهدننز و قیلتسم (یطن زم ا وهدننز و یکربح (یطن لا هغدریا ةطاب ر ضرالا"

 | علل ردهنسانعم کكلسرت ق ویصاعبانتم ىع ەد هدننزوّدج رحد (ةطر زلازل لسقت ا انف وامن زلنا

 ۱ هل اه 6 ةططعزلا) وهدننز و لبئزح ططعژرلال وهدنزو هذفنق (هطع لا اکر ادتم طلثاذا قیرهک طیب

 | لیزح (ططع لا » و هدننز و ذفنق (طعملا) روند هاب روچ قی ویصیروطهدننزو هلیعذق (فطیطعٌرلا و
 | هطبلع ( ةِطعللالو هدننز و هذفنق (ذطملا) قیقریا ططعرث و طعرت نیط لا روندهروماچ قیویص هدنزوا
 .دوخاب ولقچلاب شاپ ر هدننزو هجرحد (ةطمل) روند هغچلاب قب ویص ولوص لوق یلسع هفچلاب شاپ هدننزو
 ۱ کا دنا هنر و طعرتاذتراص اذا نمر الا تلمزتلاتسردهنسانعمقلوا ۇلاق ي ویص
 | توا هلغلوا ولشاب هکروند هنوبق یشید لوش هدننزو جرب ز (طمژلا)) هت وصی یا غضلا طمژاب لاقي رد هنسانعم|

 1  بوشیش مولوطهدننز و زای رحا (طامترت ال ملا طم رت ةرببک یا طفرت : حین لاهل وا رردنلاسسینب نغآ نکرنیچ

 | رد)یعتسم هنسانعم قمرابق یک مولوط ندننضغ طرف هکر و ما اذا ءاعسلا طم را لا رد هنسانعم ین

 |كناطو یھ كنا ( طقلا» ردشطا ربتسفت هلبا هحاسم فوم + منا تضغلا هيلع بلغ اذا لجرلا طمرثا لاق

  رونید همدآ نالوا هجزآ یربلق كنب راشاق كنلاقض لوق ىلع هب هسوکو نطبلالبقثا یا اط لجر لاقي روند
 طاطا یجب ردمزال یرکاد اكتمل نیبجاحو ردص وصحم هن ال وا انجو یرالیف كنب راشاق نیبحاطا طل ضعبلا دق ۱

 € وک یا طف لجر لا هدننزو هبنع رولک هططل و هلب مسک كناث وولکلناطت و هلص زا واک ناو او

 ۱ | كنانو كنزمه ئالا )نبجاطارک د نم الا اریهقیقر یا نیبحاطا 1۳ لحروا نیبحاطا و دیحلا رعشلیلقلا وا ۱

 | همارک ( ةطاطلا )و هلنیتحف (ططتلا )وه دن زو طخ 6 طلا ردهیماغ تفلودوخای روند هیون ۱

 ۱ بالا نمّقط وط) وةطاطواطط و ًاطثلجرلا طلا رد هنسانعم قمل وا هس وک هدننز وهم و 2( ةطوطلا) و هدننز و ۱

 اهل بسا الا ءاط) ةأرما لاق د روندهتروعنابل وا ىلیق تكنغداق هدنز و ءارج  ءاطشلا) اطناک ادال والا ویناثلا ۱

 ۱ هرم كنا (طبعلا )رقوص بورصا تیاغب کر ون دهکج و 2 هیس هک روادوخاب هن انعم روک زو کن زراو

 | كنیع و یصف كنا 6 طعللا) هل واردالقن هبا روا ندازوا راکز ور هلغلوا لایسوو هی تیاغب هکرون دنا موقلوش
 طعم طلاق ردهنسانعمقلوزو ت | هلنییصق (طعشا) راغتم یا طعث م لاقت ر وتت د هلا نفعتم شل زو هليو کن |

 ۱ بوشیشقادود و عطقتو نا اذا دلا طع لاق رد هنسانعم قمل هاب تودا نفع یرد ور ٌریغتاذا عبارلا تالاف

 | روت ده هطر وغ ن دکی| شخ وق هدننزو هح رف (ةطعللا]) ته وتمر واذا هتفش تطعف لاقت رد هنسانعم قمالتج

 | فا هضضرو هق داذا*یفلا طغت لاق رد هنسانعم قمافو| توکو د هدننزو لیعفت (طم علا ر ةرذم یا هطمل 2 هصس لاق

 | اقیقر سا دا ینثلا بابلا نماطلث صل اوريعبلاور وثلاطاث لاق رد هنسانعم ناوت قب وص هلي وک تام وی كلا

 | وی اس لیفدلتو رعطل و طللاب هام را ذاان الف طلث لاق رد هتسانعملطیا هد ول دیوان ا یل و هکر اوت وا

 ( قیویص )

 1 ندکهتسب قلوص هکر د هنسانعم طلث و اعو هیلعیرزا اذال والا وی الا تابلان *ماظ رب هط رب لاشه ردهنسانعم ثبت

 E شی رم اب یا ط لا هق زا لاق رونلل وق رای وباب هکروندهشپ رج ط راو طلثییعع یبصلا و روثلا طرت لاق ردترابع

 1 | تراصلا ىچى رسک ك نا (ةطاب قلا )یدنل وازک ذهدناب هزه هژب سمک ك نا (دتطزلا)

N 



 | اطلب را ر الا طلب لاش رد هنسانعم ام شود هلم ردلاق یر ر دو دن اا البلا مر ىح لا وسلاف ۱

 ۱ لا زاومد كج هدا وتو عطقهتسارکو جافا نوخاقعاب یناوا كرلطا رخ طلب و طالبلاباهش رفا ذال والا بابلا نه

 | و مدنزو لسیعفت ( طی ) سولا ىا طلبلاب هط رتا اهم نب و هلا !رهاظ م ا رو |

 بولي رو هدکع رو وهعح و اب رص هت اپس فرطب اهب یصاذاهذا طلب لاق رد هنسانعم قمر وا نی قرهدیجآ |

 | وبشا كسیقلا ءرما هکهلیعص كناب ( فطابل ) یشلایف یبعا!ذا نآلف طلب لاق ردلمعتسم هن انعم قلاق باتی
 راد قمر ندنامز یعل هجر ردعقاو هدنتب * لعام نسحاب وراحام مرک ایف * ةطاب ءامرد نور لع تل *

 دوخاب رداد: كنعاط مصر اهتنعب د وخان ردهنسانعم یاهک انو اغ دوخ اب شلفم د وخاب نامزو رهد دوخاب

 | هیفوص هني JD} رواد یصاراراومھه و زود طب )اللا رددآ زم یس هناخ شفس ود هلم ر دلا كرو زه

 مهلاقب رونل وا ریبعت یشات کب هدزجالطصا هکر وند هنن راثل وا هحابا لها و نوح بحاص یلاباال كن هفت اط تک 7

 نفتی ندیک هکنح طلب و ردکر ک قل وا ط طلاب یجدو دل ومونار هاظ هکر د د حراش * ةيف وصلا نم نان یا | 1

 قجاق ندهسکرب هدننز و هژع اهم ) ةطلابملا زکسعلا نم نوراف یا طاب لاقت رون ده ران دا رارف هنس ورک ۱ ۱

 دهنحا | ادا خاس دیبا | طلاب لاق ردونشانعم قلابح توشرود هک کد کدو و "ییمرف یا طلاب د لوقت رد هنسانعم |

 نالف ب اوطلاب لاقت رد هنسانعم قعشا رغوا هل رز یر قرهلوا هداب هدر بوشا ندنراثآ کو ۰

 (طلاسلا  فویسلاب !ودلاحاذا موقلا طلاب لا ردهنسانعم قعشروا بوشارغوا هلحف و ضرالاب مهولزان اذ ]

 هدننز و رونت ( طولبلال فویسلاب | ودلاحناذا شیلا طلابت لاق ردهنسانعم قعشر وا هلق یخدوب هدننز و لعاقت

 هدیکرت ردا كلاسما و ردظبلغ و لیقثو سباب ودراب یتعیبط یدنا راردا یدغت هلیشء هدفلس هکردیدآ رک 7
 ۱ (ضرالا طولب) رایدط ولبهاش هدیسراف و كاللا طولباک هی عر دندو وب سد هناتکر ا راکدبددیلپ هلن رگ

 هددنطاب ءاضعاو ردم یضیح و لو رؤفوا هيب ش هنقرو ءایدنه رو زدنا یراکدد یدومالیر و یدیلپ رب | ۱
 ۳۳ یداوف وا یتکرحیا یطاولب عطقنا برعلا لوقت و ردرعضم و فعضطم یلاحظ و مس یربد نالوا ِ ِ

 | راردیا هبانک هدک دنتکیدنتسمد وخای هدقدلاقهدنام ورف بولب رو هرز وا طا رفا هلغل وا بلص تیاغب ط واب نانلوآ

 هدننزو روفصع (طوقلبلا» دیباذا لجرلا طابا لاق ردهنتانعم قم وا دعب هدنزو لاعفنا (دمالبالا)

 هببش هنشاط ره ر هد زاو رفعچ طبل ) وادا شوق ط وقلب و روند ه هسکرودو هدننز و ذفنف (ظقلبلا)

 دا ردفح هلوا شاطر هدنتعسط رحم ندنهاسقا شاط هنسن و ول ال و فیفخ ندرمرموبنکلروت هم 3

 شاقهدنز و رطبش هلن ولو هشت یاب (طسبلا) رولوالومم ندنآر دهنسنیراکدید یاب شا هکط بلا غعصو راز ۸

 | شموکونوتلهدنآرلیجتویقهکر ون د هتیشیراکد,دهطوب هاش رڪ هلع كناب (فط بلال رد هنسانعم جایز یشوقوط " 
 نفسو نال وا رصم هدتف وماما ردیدآ 4 رف رب هدرمصم هدننز و ريباز طو رد رغم یسراف توب : ارهاظ راردب را | ِ 1 "

 قلوا لیلذ نکیا رب نعتلذکق ا و کیا یتخهسکر هلنوکسلواوو ىن كنا (ط وبلا ردندا رو ویلا جم | ۳

 دب رب جیاقرب هب من دم هدننز و تار ( طا ونا "نعدعب لذاذاو یتعدعب رفتفا اذا اط واط وب لج رلا طاب لاقت رد هشتم

i.نباش ی زات اج الا و عامر ھل مر الور واز والت هرم ین ی هنس هلدبق هنیهج هد هفاسم |  
 هل د دشت كناطو هلنیتهف (طهبلا) دفاضم ه ار وا طاوب هو رایدلیا ضارععا هدرو نه "لحن راک رقنالک 1 3

 هر وکه نایب كنه راس تاهماردی زعم اتهبنالوایدنهظفل رونلوا لیت رت هلخابناص ودوسو نر هکر دماعطول رد "
 سد ةئللاءاثلا لصف ]امس ردکر ک كع |هفاضا ی د غاب فاض بعارهاظ ردقج هل وا سابل د وس و شآ و لدوسماعط و ق

 +هاع تدم ةطأث* لثلا هنمو ةا ىا ةط أف برغت سعشلا لاق روشد هفجلاب هاب هدنزو هر طا7
 ولوص بولل وا اقلاوص هفچلابهرق ار ز رونل وا برمض هدکدلیا تیم بسک هلبصتمر وخد ونادا وقجار

 قالطا هدهغجلاب اقلطم ةطأثو زلوا یلاخ ندسقمارضص یکرح هقلخ بولو تک یررضو داسف هدقدل وا 8 ا
llءارچن (ءاط آلا لرد اط اث یسنج عجبرقوصیرب یقیدارضوا هکر دی كجو اهل یک ودا  

 ترعل ال وه روا وا مزال فص و هنعیرا وجو ءافج یا ءاط دا ما لاش رون د هت روع نادان ونیقشاش هدنزو ۳

 ه هک شما ضو هنتلعماکز (ط ول روند هنتلع ماکز هدننزو باغ دعا ونلا) ةمالا ابی نی رھا ۱
 رد هنسانعم قق وق بولیزوتا هلنیتعف (طأتلا)موکرعیا طووم وهف لوعفلا هام لع لجرا#ت لاق روند
 فیقوت و قوع بوبلاب وا ندنشیایبهسکرب هدنزو طب ر ؛(طش)۱) قنا اذا عبارلا بابل نم اش مت ما 2: لاقت 1 1

 سم ةن اءاثلا لصف ]ج
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 | دینا یانعم هلا طعب هل سسک كنهزمه < طامبالا) طارفالاو لب ناک اذا بلا الا لها طعب لاق
 | او هجو دسر ول ناسا بوم نکا ید هلزوسو اسب نم میم زمالا و لیلا طب لات رذفدازم

 لاق رد هتسانعم كلبا زواص یرادقم ودح و ههح و ربغ لغ لاقاذا لوقلا ف طعبا لاق رد هنشانعم كلوش نامه |

 | هطفپا لاق ردهنسانعم كلبا قار راو دعای اذا نالف طرا لاش رد هنسانعم فک هغارپا او هزدق زاح اذا ل را طعبا

 | فیلکت هنسن جراخ ندنتقاطو عس و همدآ ر و بره اذا دیهلا طعنا اقا ردهنانعم كفك واق هما اذآ ۱
 لاقت روند همدا رودوب هدننزو هذفنق هلاف (طقعبلا) ه وق یف سیلام هاك اذا ان الف طعبا لاق رد هنسانغم كلتا |

 هلفاق (دیتعبلا) روند هغلاو یفیدل راو :كنکعبو ناغروض وا ەز وخ تل )بصق یا (طففب.لخز

 روند هنناوداو ابنسا ترم ترخ كن هنا هلی وکس كفاقو یصق كنا: (طعبلا ردیف دامو هدننز و طفعب
 ردهنسانع# قلاب بور دکب زر نوخحما كلیا هلو: ابها و ةعتما رول وآ ردضم طق و هشاق یا تیبلا طق لقن لاق
 تك ۰ *ِ ۰ ۰ ۰ 1

 دوخاب ثلث همدآ رخآ رب ناتو غاب هنک ریو لح ريا همزخ و هقجب ادا لّوالا بابلا نم ام هعاثس ظقن لاق

 | حظتت یتمزاول بویلشیا هنسرب هدناتسب ناوحتاب هکردهنشانعم كلا هلاحا هلبط مش قمل وا فرصتم هنلصاخ معبر

 اهناتسب لجرلا ظق لاقت ردنرابع ندکلیا ضا وفن و طرش هنسیدنک قع راب نشل كنل وصخ هدک دلتا لاعاو

 . 1 ندجاغا هلنیتصف قا هقّرف ادا هعانم طه لاق رد هن انعم ققعاط و عبرلا و ثلثلا ىلع هاطعا ادا هيلا
 3 روند هکولب ریو 4 هقرفرب نادسانو روند هزل مويا نالیکود بوشود هرب هلکطتا اطخ تلآ نکحنک هویم

 | یا اطقب هم .ذخا لاقن روند .هبهعطق ریو هنهراب رب ندهنتسنربو ةقرف یا سانلانم طق هاح لاش
 | دلش تئاس اج روند. هتعاجبا هدنک ار یوم هدننزو هطقن (هظقبلا) ن رداد اطا هدنک و وا ةفطق
 ۱ 6(طاعبلا) ردیسلروف دروغو هکر وند هشک حوارا هدننز و تارغ 6( طاقبلا دو رفتم ةعاج ئا طه و مهنه

 ۱ لاق ردهنسانعم یمج هال هدن ز و لنعفت (طیفسلا) زی هنسدص وب كن زو راق لهحوا هاننژ و ناز

 | عرسا اذا یشلاو مالکلا ى طق لاق ردهنسانعم كوس ت رتو كعرو رت يتو دفص ادا لیلا ف طق

 ۱ لاق ردهنسانعم ققغاط و هتکب اذا مالکلاب انالف طش لاق ردهنسانعم كلا مافاو تیک هلبا زوس یهسکر و

 | قیرفت هلتفاذخ نا نوناخ یا یی ع 4 ۰ اش ال اتاق رفیا# كظب هیطم # لثلا هنمو هق ٌرفاذا "ی هلا طه

۱ 

 هش رج هدنساننا زاب و قشع بودا قورط هنسناخ یسه وبح هضناهن نوکر رار اکو داو لا نا

 اود رارووک یلاحو هدکداک هسکرب داش تروع بویلثدحت ءرب یعیدل وا راجا هلکلیا روهظ یتهضراع لاهسا

  هلتقاذح و هلیح یشیارب یدلیا دار را یر لک خر زف یا را دیک یمشام رج زا را دف زا

 قلآ هجزآ هج زا و هتسج هتسج یربخرب هدننزو لعفت ( طقشلا  رونل وا دارب اب هنک نالوا روما هكا م ا

 هضوا سلما و زود یکی ن د هنا دن ژو باصم (دیاللا) الیلقالیلق ءذخنااذا ربط لاف دی
 - طالب قحاب 9 روند Ns ام ءاسللا 9 یا 2 E n روند

 | نصر ا ردنداروا - البلا عن ةت ندنتدحم ردیدآ هب رفزر هدنشاضف قشمد ابو اش

 ۱ دیک اطنا هلا شه خورد شخشنود لا مردلاق هکر دندآ عض وم رز هدنسازا اوشزاج هلف رش دج ةدهيدهو رددآ

 | هاشداب مان نادج نةلودلا فیس هکردیدآ عضومرپ هدهنطنطسق هدلبو رد هنارخ الاح هکردندآ هدلبرر هدننب

 j روفکت اما نالوا ریسا ندنفرط هلا راشم هلغل وا عقا و رله راح هدننب یروفکت هننطنطدق هلمالسا |

 هدننورد بلح الاح ردیدآ هب رقرب هدنساضق بلحو ردقجهلوا طالب نال وا دوم لح ایلاح یدا زدم اش

 | هلع تلا لوقت روند تس اتنه كنکلکب ندنفرط E لوق ىلع هن زون لب طالب و ردفاضم کا لاب

 | كرب رومغب هلن رسک كن هزم (طالبالا) ابن بلصلا یبتنم وهوا انههجاو یا ضزالا طالب قژلف یطوسب
 هژهردلاق یرب و اهطالب باصا اذا ضرالا رطلا طابا لا رد هنسانعم قما غوا هنساهتنم كنتنالص دوخاب هن زود

 | اونین و یه بودیک یلانمو لام هلمباب كن هنکرب و طالبلاپ اهشرف اذا شنزالا با لاقن ردهتنانعم كما دش ود
 | 5آ و ضرالاب قصل انا" لج زا طلبا لاق ردلمعتسم هنمانعم قوا اواسک ا فاول هدر یروق لا هلغل وا
 | هنسانع» كم روت وکب و روتسینکلمام هاب كن هسکرب یمارح و یزغواو لوعفلاءان ىلع طابا لاق و هلام بهذ و

  هدلاوئس هب هسکر بو رایذلاق هدرپ و هدفچآ یکی راشاط مردلاق ایش مهل دن اذا موقلا "صللا طلبا لاق ردلمعتسم
 هیلغ لا اذا االف طابا لاق روشپاب یک یشاط مردلاق هکردهنسنانعم كلا مارا ردق هح ردقب توریدناضوا |

 و ا



 ff tov رس
 Fai (طسل (I الاکو الوط رینج قو اغ لف قایق ىا هطسب هللا هذاز لا ردتلهدهلتضهدرن و و ||

 ندنییدنکر دق هم وی تونلشو هل شیر وای هکر ونل و !یقالطا هب هقان ل وش هلدیتص (سبلا) ویضكنب(سبا)و | ۳
 زدداش طاسسب هلیعط كنابو هلبسمک ل ناب زولکاسبو هلیعض كناب ر ولکط سب و رولک طابا یعجب راهلوا نمریآ | ۵

 قالطا 4 هفابسم نال وا دیعد ((ةطسابلا حسن یا طسف ناکم لا روند هز شمل الوب هدننازو دعتم(طنسلا)

 دنا الاب ناو ةماق و فصولاب ةطساب ةماق هتیک ر لا و ناتلیل ءامانیب و اهن یا ةطساپ هی لاقت هنمو رونلوا

 دف رعم هک اپوک قرهلوا بوصت»و ن نم ریغ یظفل هطساب غي هةطسب و ةماق یا, ةف رعم اه ولعح مکه ارربخ |

 (طوسلا) و (طوسابلاژ رد ردق هی و : مدار , ماع یسویفكنالف ی عب رایدلبا رابتعا نرزیکح > فرصنمریغ هل زالت | :

 طاوناپ بثق لاق ردیلباقم قوزرفم هکهل وا نآ وب ابیزادقم عارز ررب یرلناپ یکیا هکرونل وا قالط اهن رمت ود: لوش
 هدنساضق نایح هدن زاد: شا دلا قرهل وا فربصنم و فرصنم یغهدننز و هرم (هطسب) قورفم "دض :طوتسیف و |

 طسب و طسی هد لاقب رول وا فص وهلا رک و قچآ لبر سکو یعط كتاب (طسبل۱) وهلنیتعض طلا ردیدآمض ومر |
 هداروب سیو را ملاببوت یت هح لبللا 7 یو لبالاب بوت یبح راجلا "سل ناطیپ قلا دی ید اهم وةقلط میا ۲

 نیش (طیشبتلا) ناتقلطتمو ناتطببنمیا عضلا و رسسکلاپ 3 ناطسب هاد لب 9 یلاعتهلوف "یرقو رد همت ناطسب

 طشب لوقت ردهنبسانعم كمرد وبا ,هلیرسک كنءزمه (طاشبالا) ردهنسانعم كلعا لیحل هدننز و لیفت هل هم

 كاي (طصبل ال رد هنت“ و رد هرقارع تل هداموب و لتا یا اطاشبا نالفاب طخبا و لت یا / ۱

 یف ك ناپ( طبلالروا وا بقاعمیرنک | هنیس داص ارز ردفدا رم هدیناعم میچ هلیظفل طسپ هر وکس لداص

 نهنیک و هقش ادا ل والا بابلا نماطب حرا طب لاق زد هنسانعم كعد بوراب ینابچ و یوهراب هل د دشت ك

 هلا طب ی دیزوافلؤم + رون د کد روا هکر دیم" ۱ زّوا طب و اهتش ت اداد مصلا طب لاق ردا هسا

 هم رطاق وقد طب و ردهطب ید زفه ردب عم یم راف تب هکر ون دهزاق 1 طب و هکدروا زوا نیرو هشد یدیشلآ

 فراغت هلبا تبسن تاذلاب هلغل وا بستنم همدآ رب بوسنم هی هرق لوا یتیلا مو ندی خیر

 هلرصف كنا 6 هطبلا# عضبلا یا هطبلاب هقرع الاش , هنس انعم عضم زون دهزنشدن هلی رمسک كم (فطبلاا) رد

 ریمرطق هدناتسب ع هکروند هباق هنوک و هیبش هب هر وراق لوق یلع راروق یسهلوقم غانو لاپ هنا هکر ونند ب4
 هطب هدنع لاقت یدنل وا رک ذ هکر دف كنظفل طب هطبو راروف وص هنحما راناتص وص رقبا:

 (طیطبتا)ردیفازم كاتک مان هناناهدش دح غ نفیریکملا طب نا دبع و او رو الان نهوا د یا ط

 هدنامرف و زجاع و طبلا فرح اذا لجرلا ططب لاقي رد هنسانعت كل راکو بسک هلقتاص بولآ زاق هدننزو
 قلاط ه وص زاق لوق لع كم وا زاق هدننزو هلراز (ةطبطبلا) یبعا اذا لج رلا ططب لا ردهنسانعم

 هل وج عی قلوا ږیری تسس و یأآرلا فیعض میکرو دالا یف صاخوا تاص اذا طبلا طبطب لا رد من
 هلص كنابو هليا صا( هطب سپقر) یا فیعض ناكا ذا لجبرلا طبطب لاق ردهنتسانعم قلوا كد

 لجروا طب لاقب ردهتشنانفم قلا یابد ای هتک مزه (ساسبالا) مه یا طئاسب ورج لاق روند کا
 هل رک كتاب( هطب ) هنسانعم هلج "روند هنش وق تالککه لیس هی لعاف مسا (فطبطبل ۱ نهدلا ةطب یرتشا اذآ

Êدط) ن یسوم ی دم و یناهصالا طب نت لا دبع و ۱ ردندایما هر 4( ردعض ومر هدنرابد  

 لاهروند هرب قارا كىهدننز و هژزا نم (فطبطل اف رد راثدح نايا مصالا ةطب ن دم نب دچا نب باه ول

 هنسانعم هفرس روند هندروق جاغا ردب رعصم كن هط.طب. هلی. كنا (( ةیطیطبلا  ةديعت یا ةطبطاتم (

 كناب (طوعبلا) و هدنن ز و ذفنق هلا هثلثم یا (طشعبلا) ردبعشنم ندلیجد هکر دشا رهن لصف كناب ای

 لوق ىلع دنسشانعم تسا دون دونی و هان هجا سس ردیرب 4 روا قابل تن دکب وک كنهرد۰

 ردنوخأم نیل وا یانعب (طشعب نا رول وإ درشم اط اضهیو ںوتلاوا قالطا هخ هلبن با هیضخ و ها ز
 | قالطا همدآ نالوا علطم و فرام لامکلا لع هنقیاق دو قیاقحهلغلوا هدنجما ثاصوصخ ر هکر د هنسانعهو 2
 لاقب رد هنسانعم قل نغوب هلی وکس كنیع و یف كناب (طعبل )هند نبا یا ةصقلا ثالث طثعب نبا انا لوقت روث

 رد هنینانعم اقا وغ يهو ولمن نیم و ی ر وهدلاهج و هعذ اذا تلالا بابلانماطعإ
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pe2 ی رز ی و  

 رد هنسانعم كلا هيف ىنا هدننزو هجرحد (ةطشرلا و ةكلهم ىا ةطو رب ىف مق و لا رد هنسانعم هکلهم هلم

 1 | رد دآ ه رقر هدنسهیحان ثالملا رهن هدنساضق دادغب هدننز و یکربح هلباف (یلفرب) ہرش رش اذا محل طشرپ لاق
 | اطخ اذا لجرلا طقر لاق ردهنسانعم كع رو قراتا قیص قیص یرلعدآ هدننز و هحرحد هلفاق (تطفرلا)

 یا یهنسن رب و اتفتلمیلو اذا لا طقرب لاق رد ةتسانمم کتک امار ود قرهقاب .هتسهننک او اات اوطخ
 ۲ 7 ۱ مالکلا طقرب لات ردیف تلف یزو مادن ناو ناشی زپ ونک "لو هف رف اذا ۶ ىشلا طقرب لاق ود تناتعم |

 1 ۱ ۰۱ رعنا نییاتآشرادر دعص اذا لبطایف طقرب لاق ردهنسانعم قمقیچ هغاط و ماظن الب هحرط اذا
 هدننز و جرحدن (طقرتلا) هيتبكر اج ّرفم نيقاسلا ىل دعق اذا لج رلا طقرب لا ردهنسانعم قمروتوا بولموچ

 1 قل وا شروم شراق هدقالت وا راهودو هافف ىلع عقو اذا لجرلا طقربت لاقت رادهتتسانعم كعشود موز واب هتک

 قوج کا کردیم اماعط هنوکر هدننز و جارحدم (طف ربلا) عراق تللتخا اذا لبالا تطقربت لاقن رد هتسانعم |
 هاب سک ك ئاب ( طارسسب إل ردیدآ عاوز »جزو رج اج ودیا وو دلکم ردزک یاب نوتیز:قوچا

 | قعاب هل وکس كنیس و یحصق كناب (طسبلا ) رول وآ قوج هدنآ روناح یراکدید حاسم هکر دهدلبرب هد اهن تو

 | ردلهعتسم هنسانعم قعازوا لا هب هنس رب و هرمشن اذا لوالا بابلانم اطسب شازفلاو بوثلا طسب لاق رد هتسانعم

 طسب لاقت ردنا طوسبم کنش بلق دا هنسانعم فطار و زدہ .داشو اهم اذا هدن هی طیف لاقب

 ]] س واذا موقلا ناکللا طب لاق ردلهعتسم هنسانعمقلآ بو ردغص یرانیکم هلغل وا عساو ناکمرب و هرمماذا ان الف

 | ردهنسانعم كلا ج راو لیضفت هرزوا هسکرب یمدآر و نضبقال ضرع عسا و یا ین یطسدب نما تم هیت

 ۱ تنوکسوایح هدسلح كنهسکرب مدآرب و هلضف یا "یلد االف هللا طسب لوقتردنا عبسوتینآ هدنزمو لضف هکایوک |

 انا هل نالفنناف سبلان ردل متم ەندى قلقه ایلابا ال بوجآ هلا هلازا ین ابتلا هات

 EER لاق ردهان کندالیتسا و طاست دلا طب و هلبقاذا رذعلا طب لاق ردلهعتسم هنسانعم كلتا رذع لوبقو |

 توت میم نوسى + دا | وطسان ةکئاللا و ال یلاعت هلوق هنمو هيلع طلساذا لوهحا ىلع هيلع هدب

 بواب یکی کر کی هنسن و هدننز و لیعفت(طيسبتلا) همیحل هیلا *یموبءاما عادل اکیا هه لیبل ءاملا لا هک طسایکو %

EEهنسانعم قمنا ز وا بون وسهنسذ ر و طناف هطسپ لاق رد هن :سانعم قاب (طاس الا  FER3 !  

 7 ؟سابلا)ل طسنا ىئعم *یشلا طس لاق رد هنسانعم قلیابهدننز و لعفت (طسبتلا)) لاطو "دتمااذاراهتلا طسنا لاقب
 | طسابلا هلا و لوقتردشیشمسار ندنسهینافض ءایما كنالعو لج قحن یحدا عیسوت و طسب یتفزر ثالوف یکیدلید

 | هدنراد وز وینیاومو با ود هکرونل و قالطا هب وص نالو | دیعب هام مه طساب و هعسوب یاءاشی ن نل قرزلا طس یا

 ] صاب یا طساب سچ لاقب رونل وا قالطا هود هدنور كي و الکلا نم دپعب یا طساب ءام لاقب هدا شم عیسوت
 [] هلبط كناب ر واکطسب یعجج ی که لاق و هک و ےاکر ونش ود بولیاب هرب هکرونید هب هش ود هلیرسک ناب (طاسبل)

 7 باصم ( طاس لا ۶ روند ه و یسهلوقم فشراج كج هنکلسس یراقاربپ كنجاغآ نالیغمو رم“ دن رزوا و

 | هد هلبا سک هدنوب روند ه هع ساو ضراو روند هضرا ولکشود راوم و زود یک یسانا لا هدننزو

 | راومهو زود ولکشود ی ک طایسب هدنز و هنیفس (فطیسبلا روند و E زق ناویاب وب و ردزیاح

 ق كتیتسودر هدماش ی هاب نود كضزا هطیسپ و ةيوتسم ةطسبنم یا ةطیسب و طاسب ضرا لا روند هضرا

 | تنو ما نیس روا قالطا همان نالوا هجرب ر هلیسیرواب و رونل وا لامعتسا ارغصم هدنو و رددآ

 ] یک یکن اور بآ هک روند 4 ی ےک نالوا طا سنا و تقالط هدنناسل و روند ههغعساو ضرا یدوب

 ۱ | ض ورع "نف طیسب و هناسلب طسدنمیا هةطیسب ةأ ما و طس لحر لاش ردهطیسب نوم رول وا هرزوا مهسا

 |[ ندنلاسنا كنابسا ردفلوم ندنلیعافت نلعاف نلمفتسم هّرکز کس ینزو هکردیع"ا لرحم یحچ وا ندنرع
 . نرمال روكا قاما یاوز E ولزو خوک جولا طیسب و ردشفل وا قالطا ی

 ۱۰ .[ حاجم یا نیدبلا طینب وه لاق رونلوا قالطا همدآ .درمناوجو مرک ت یاغب .یلا طیسب و للهتم یا هما
 ۲۳ 19 لک كشرا قرارا فرصت فو ريخ (ةطيس) هل كلاب طیب ىج كنطفا طيسوا
 رد هنسانعم قلوا ولتهالسو ولتقالط یال كنهسکرت هدننزو همارک(ةطاسبلا) ضرالا ف یا ةطیسب یف ۱

 | ناواب یصبو كوب هدننزو ءارج (ءاطسبلا» ناسالا طیسب ناک اذا سمامنا بابلانم ةطاسب لجرلا طسب لاق

 | هتسانعح تجزمو تلیضف هلیصف كتاب (ةطسبلا) ةضب رع ةهظع یا ءاطسب نذا لاق رول وا فصو هغالوق
 | رونل وا قالطا هلاکو لوط هدنص وصخ ندب و ۵ هلماک ٌهطاحاو تعسو هدنص وصخ شناد و لعو ۳۲۱

 ( هدرنو و )



 سگ 4۵0 =

SEE یعونیآ ۲ كناضغ ره ندن رانا ه داب یط راوبشا رد داون ردد ا شل RE 
 ههود لوش و یطرالاقرو غو دم یا طورأم دا لاق | روید هش رشق ا وا تغابد هلیغا رب یطرا (طورأنا) ق

 | "یدجا ( ۍوطرالا)ر وند هلا ويح نال وا ردنا لک ایط راامادوهلواكاندرد هلغمالت واقوج نجاغآیطراهکر وند

 | ءاریعم هدننزو همام (هطارا) روند هلالوام وادم هنلکا یطرا هدرانوبهدننزو بارا ( "یواطرالا) و هدننزو
 فتک (طرالا) رددآ نصحر هدسلدنا هدنز و هرم (هط را# رددآ وص رب هدندرو هليع ون هدنسبفرش لحم مان

 لاق ردهنسانعم كمر وت نیطزا رحم ر هل رسک كنهزمش (طارالا) روند هن ول یکی نول كنجاغا یطرا هدننز

  ۹۹ءاطرا ضرالا تطرا لاق ردهنسانعم طا را هدننز و ءاضرا (ءاطرالا# یطرالا تحرخا اذا ضرالا

 _ حس نالوا روطسم هلیطخ ءابدا ضعب و ردمشل كن رهوج یسهدام ءاطرا وبشا .دوخاب یطزالا تجرخا اذا ق

 | حراش+ رداطخ و نت دوب هلغل واد وهشم هدنناونع تط را هرزوا قلوا ندناب لیعفت نعپ هلا ددشت هدحاصص
 مسر ید یرازاسو سراف ناو یروندلا ةفنحوا ه دنابن بانک افا ییکیدلیا رکذ كن ره وج هکرب

 كنهزبه (یطارا) رفاع یا طی را لجر لاقت روند 4 یثک نانیلوا ینجنوج هدننزو اا رال )ر یا

 (طیطالا) رد رادآ عضومرر هدننزو باغ (طاراوذ) هدننزو رب ز (طیراا) ردیدآ هدلب ر هل مصق كفلا و ىم

 هود و تّوصاذا یناثلا بابلا نم اطیطا هو و لح رلا طا لاقت رد هنسانعمقمادرق هنسن یس هل وقم رع هلیصف كز |
 ةمزر وا انینحوا ابعت تن ااذالبالا تا ا لاق رد هنسانع«كملکیاندکلنوکشوداب ندوز رآهنسب ر وایدوخابن

 تکر طواف زیایج ر هل تطالوقتر رز عتسم هنسانعم كليا قلناب درهم وتقر بودا ت کر ح یر مط تبارق هب تنا

 | روند هنسمت وا بوب ادل ر وق كن راق ندقلجآ و هنسیدرنج كن رلکیک ق رای شان ندکون ضآو روند هنسدلکیا

 ىج غاب ی اچ هدننز ودادش(طاالاالرد دآكخاطرب
 0 هژنیتصف (ططا )هنسانعمحایصر ون دهن اوبحوناسنا

 |( طا) فاش مال یار ھار 1 م روبزم دم رد دآعضومر هدنسار ورزآ ةن دم هدننیبهرمصب هلبا هق

 ةراّرص یا طلنا عوسن لاق راولو | مجج ندنخفل طآروندهرا هنسن ی ادر 2 هدننز و مکر (ططالا )رد دآلجر رب هد ۳

 نوبق شغل آنا تر اولج روفتکو هانیتصف و هلن وکس كفاق و الث تاکر ح كنهزمه €

 هرکصادقدل وا دمحم هلن 2 ناربآ ردتح هل وا یسیروف دغو نانلوا ریبعل د شک هدیکرت رولیاب ندندوس

 لاش ردهنسانعم قعاب هلا شک ی اعط هلع ندر (طقالا) هلریص كنهزمه ردناطقا یعج ررد روق ور

 هانا طقالا عطا اذا االف طقا لاق رد هنا كمردب شک ههسکر و طق الاب هلعاذا یاثلا بابلانم اطقا ماعطلا

 هطلخاذا*یثلا طقالاه رد هنسانعمقم رد راقی هنسفر و هعرصاذا هرق طقا لاق رد هنسانعمقلاچه رب یه

 هحرف (فطقالاژ هطقا رنک اذا لحرلا طقا لاش ردهنسانعم قل وا قوجیثک كن هکر هل سسک ك نەز مش €

 رون د هنن ر كنج هدننز ولازم (طقام ار ون ده هنسف كچ وکر ن راقم ه هنسن ی راکد ند نا د رش هدنناب هشکشا دنن

 مخو لیقث یا طوقأمو طبقا لحر لاش ر زفل وا مضه هکروند ه هسک ناحارکو لیقث (طوقأملا) و«

 کات لجرا طاب لاق رد هنسانعم قاب هرزوا ناب هدنن زو لعف (دآشا) چ ةدح وا ءابلا لصف

 ناد رک ورندهنسنرب و لابلا "ی ریسما یا نالفطأم لاق ردلهتسم هنسانعم قلوا لابلا عرافو خزنسم همش

 لات ردهنسانعم كعشبس قاد ود هل كن هثلثم یا و كناب (طسلا) تغر اذا هنع طاش لاق ردهنسان

 ٠ كما ناشی رب ییمالکو عاتم نازک دو : هلفاقو روم لاذ 4 ةطفذبلا رز تمرو اذا عبارلا تیابلا نف اطث هتف

 رفعج طب بلا هدد اذا ةمالک وا هعاتم طقذ لاق ردنرابع ندکلوس نایص هجاص هدنالک هکر ده |

 هکر دب رعم یسراف طبرب ردزاس یراکدید زوبف هدم دق کرو هت وغال ندنعاولا زاس هکر دما د وع ه لا

 كنا (هیاطبرر) رددآ یداور هتل سا هل رسک ناب ((طاب ر ردش وا قالطا هبسشنلاپ ردکعد یسکوک 1

 هلا ناد در ام تاهما هکر بد حراش * ترا هنا هل سک كناپ ) اطب ربلا زا رددآ هدلبرب هدسل یا

 ردروهشم ءاطب رب یشو راز عبح راشاق هجالآ ندنآ هکردیدآ عضومر ءاطیر و ردنعج ك و ۳

 طثرب لاق رد هنسانعم كما کر و نا اد نویی 9 4 هدنز و هحرحد لا هثلثم یا €

 راک ا قرمزآ ییرزب دو دعص اذا لبا ف طرب لاق ردهنسانعم قمتیچ هعاط و همزل و ق تئاذا

 ۲ ندقلباتي و هنتسد رق دل نیو عوطا یا طہطالا هذخا لاق روند هغلحا طیطا و رد هنسانعم تبارف جرهد

 | (دبقالا) اهتیضمو اهعضوم یا برا طقم یف اوجالت لاق روند هنهاکجدزمو قیضم كکنج لوق

 ناب (فطوا ربا ) هینیکر اخ فم نیقاسلا لع دعق اذا لجرلا طرب لاقي ردهنسانعم یر یو 9

 سگ ةدح ول اءابلا لصف ]قم



 سد ءابلالصف زی

 سی دلمه ءاطل | باب ]چ

fmة ما لصف  e 

 ۱ سفت : یک وشرات همدارب طببک ر و هضه نعم هضهضه و هضتها لاق هرزوا روک ذم فالتخا رد هثسانعم

 | (ضاضهلا) اهندّسا یا نالفل یسفل تضضتها لوقت ردلهعتسم هنسانعم كلا رق و رسک هلعضاوت

 | هدننز و رار ضاهضه و ضاضهو ردندلاحر یا ا هلیصف كناهو یرتنک كيم (ضهلاو و هدننزو دادش

 لغ لاق هلوا ردا تسکش بو هرواق ندنرانوب ككرارغیآ راس هلغلوا یراشحو زواب كم هکر ون د هرغیآ لوش
 3 روند «یناسنا تعاسج هلبعف كناه (ءاضهلا) لوصلا قانعا قد ناك اذا ضانهضهو ضاضه

 ح وا كيکنوسل وا تا روند ههراب نالیر وق بولیربق ندندوج و كنهسک ر هدننزو ه اعم (فضاضهلا)

 لعاف مس (ةضهضهلا) سکنا اذا ؛یشلا "ضهنا لاق ردهنسانعم قمل رق هدننزو لاعفنا (ضاضبالا)
 دید وم نفت لاق هوا ردا هدرزآ و هدنحر اباد ینراوشم و هکروند هت روع لوس هلیسهیش

 | *یشلا ضاه لا |99 ایفا ان کیم ندنرب یهنسن ر هلیئوکس كمالو ىح كناه (ضلهلا ابا راخ
 ] یا ضده لجر لاق روند همدآ ولنراق لوي هدنزو ذفنق (ضسهلا) هعتنا اذا لوالا بابلا نم اضله
 | لاق ردهنسانعم قمربق رارکت هرکصندقدل وکو ا بولیراصیکیک قنص هدننزو ضیف (ضیهلا) نطبلا مظع
 ضامنهالا) ملس ادا رباطلا ضاهلاق رد هنسانعم قمرقجشوقو روبطادعبهسک ادا اضیه هضیم مظعلا ضاه

 ]  كم (ضیهلا) هضاه یتعع مظعلا ضاتها لاق ردفدارم هدلّوا یانعم هللا وب هدننز و لاتعتفا

 ا ال روبطا دمب نکنم یا هم مظع لاش روند هکیک نالوا شلرق رارکت هرکص ندقدلراص هلیصف

 ۱ [ ةضیهلا هتذخا لاق روند هنمطا تدوغو سکن كئلعو ضرمو كنهصغو من هدننزو هضیح (ةضیهلا)
 مهو ردبا ی مه نالوا التب هکر ددآ ضرب (هضیه و ةضرلا دعب ةضرلااذکو  نزلناو "ملا ةدواعمیا

 ا تعط هکردهدامرب شاوا داف هدهدعم یپس كنو رروس یرو ندیغاشا هلغغشاط هفنک بویمهروتوا
 ۱ یراکدید هدعم داسف ردا عفد هلبا لاهسا یاالوا هدنرعقو هلا ق ینالوا قیقر هدنسیلاعا کیت ا لوا

 ا کم ندقدل راص كیک («ضیبت )و( ضایجالال اعيجت م ایقوءابق یادضبه هتاصا لاق ردءارفص یبس رد وب هض رام
 | «یناسناتعاجهدن ز وءاضی (ءاضیهلا لر وبا دعب نعپ مسکنا اذا ضیبتو مظعلا ضاهنا لا رد هنسانعم قل ریق

 ارز وک یکیناكبو کم دز ولیعفت (ضیضبتلا) هه ءايلا لصف ]8 ةعاجیا سانلا نم ءاضیه تءاج لاق رونی د
 1 یلاعت هلوعب زڪ هیلبع چ اذا ورطا صضب لاق ردتغل هدنظفل صبص لا هلم رد هنسانعم قجاا

 هةل ا ءاطلا باب زعم-

 3 طابا ول زن لاق هلهببشت هغتل وق رونل وا قالطا هنن ر هقف ون كغلموق هل رسک كنهزمش (طب الا ) چچ[ د ۳
 ا | رول وا ثنوماضعب ردرکذ مو و رد راج هد هلبسسک ناب روندهغثلوق و رد دا هبرقر هد همام طبا و هنم ق رام یا لمرلا

 قلا هفتلوق ی هنسنرب هدننزو لعفت (ظبانلا)) هبکنم نطابیاهطبا تقرب یتح توصلا عفر لاقب رولک طابآیعجج
 بیقلت هلبقل ارمش طبات یرباج نب تباث ندنسهلسف راز نیرضم و هطبا تص دعض و اذا *یشلا طبات لاق رد هنسانعم

 ا بولاج هنغتل وق یتغاحم دوخ اب یاب لوق یلع نش دکر ت ق وا نوکر یداندص وصل ریهاشمروب زمرد وب یبس كنم راکدلیا |

 : بقلم هزار وب نم بقل هلکلنا رادجخ ز و ب رض یني را هڪ بورا و 2ھ 6دى كنم وف یخ وطیدل واهرشط ىد هناخ |

 | ارش طب اتدقویرداالهدن راکدت الا وس تولک هنسهدلا و رادسک ضعب هرکصندق دّقبح هرشط یروهشمن کل رایدلبا

 ۱ ۱۰ یطب ات هدنتبسن و زفل وا مخرت و ریغصت و و یدل وا ب تلم هلکعد

 ۱ رسالا بکنم ىلع هیقلبف ی يلا هدب تحن نم هلخدا اذا هرا زا طب ات لاقت روند غمت ؟هزوموالوصبولآ ندننلآ یغتلوق
 | نانلآ هفتلوق هدننزو تاتک (طابالا و هطبه یا هللا هطبا لا ردهنسانعم كمردنا یغاشا هدننزو طبر(طبالا)

  قلوا راو و زود ولقاروتوا هنس ر هدننز و لاعتفا (طابت الا) یطبا یل یا یطابا هتلعج لوقت روند هثیش
 ]] ندوق وا روم رد هنسانعم قل وا لیقث و ظیلغ و نکشیش جام ویوتساو مطا اذا ی طب | لاقب رد هتسانعم |
 ] قمزاق روتچ مساو ییدو راط یخآ (طاستسالا) تژاخو تلقث اذا سفلا تطبشا لاق یک یغیدقلاقا
 اهن یکی ونوبق لب سمک كنه زم (طحا املفسا عس و و اهدار قبض ةرفح رفع اذا لج راطبًتسا لاق رد هن اتم
 ۱ هنکهجدوکس کج هکر درج عور هل مصق كل وی كنه زم (یط رالا) ردندتناک رازآ زا ورحژ صوصخ

 ردن وچا قا اینلاو ردهأط رایدرفم ردا یع ریممق هود نکیا هزات ر ولوا لزق ی را رهط ویکو کو آه یبش هانع یشع و

 |[ لع هلغلوا لعفاینز ودوخاب رولوانونمام درد هیلصا قلا لوق یلعرول وان ّونم هدقدل وا رکن وند نوا کات
 ۱ هینکتو دیع رادسک ضعب ه هلا هأط را ورد طاراو هدننزو یراذع ردیطا را و تایط را یعجج ردیاب "لتعم یرکذ



r» 

 تند یا و یص وا و( ضخ ولاا ه4 واولا لمف سلام هنومب شیلا شیش یا ا لاک
 لوق یلع رد هنسانعم قمحناس یتسهلوقم قارزم هلیهج و كمالنا ذوفن ندفرط هت وا بویلشیا هب ورجما هلینوکس
 ینأثلا بابلا نم اضخو عزاب هضخ و لا زدهنسانعم قیاس هلنلوهسو تفخ بویطا ددش و هغلابم

 لاق ردلمعتس هنسانعم كع سیف هلافص هجاص و هيف غلابلا یفلا وه وا ذغلب ۸ و هفوج فلاخ انعط هنعط اذإ |
 نوعطم یا ضیخو وه لاش ردفص و ندل وا یانعم هدننزوربما (ضیخولا) هطخو اذا بیشلا هضخو |

 اضر و ضرب لجرلا ضرو لاق ردهنسانعم كلهتسب قیویص هدننزو ضرع (ضرولا) روک ذلا فالتخالا ىلع ق
 ةرع اهتضب تعضو اذا ةجاجدلا تضرو لاقب رد هنسانعم قلط روم هلکفکیارب قواط و اقیقر هطئاغ جرخ اذ
 لا ردهنسانعم قمردشارا قلرباچ ندرار و ردفدا رم هډانمم ییا هلا ضرو هدننزو لیعفت (ضبروتلا)

 ردءرلانعموت جد ضیرأت هکر دهنسانعم كما تان ند هک د هم وص و "الکل ابلط و ضرالا دانا اذا لجرا ضّروآ

 قلواراجانو رطصم هدننزو "ضع (ضولا) ةننلاب هتي , مل یا هک لیلا ن نم دوا ناھا ی ال وب ثب دلی 8

 قمردل وط هدنن ز و لیعش هلا ه٣ نیغ (ضیغوتلا) رطضا اذا لوالا بابلا نماض و لحرلا نت ض و لاه ر رد هنس ۱

 كمترکسس هلتعرس هلنیتصف (ضفولا) و هدنزو ضفر (ضفولا) هسحد اذا ءانالا ین ضغ و لاقن ردهنسات
 ردهن :سانعم ضف و هلبرمسک ك نەز (ضافبالا) ع رسا وادع اذا اضف وو اضف و ضف لحرا ضف و لا رد هن

 نوسمروتوا هر یروقو اهقرفاذا لبالا ضف وا لاق رد هنسانعم قلق هدنک ارپ یراهود و ضف وی ەع ضف وا
 یدو « شاغتسالا) ضرالا 4 قش اطا طس اذا هل صف وا لاق رد هنسانعم قعاب همش ود هلآ

 رر رو ها ۵ عرساو ادع اذا لجرلا رسا لاق ردهنسانعم كما هلتع

 تضفوتسا لاق ردهنسانعم قلوا هدنک ار رهودو هلححتسا و هدرط اذا هضفوتسا لاق ردهنسا

 اذا اب رلف فو لاق ردلهعتسم هنسانعم . لا بیرغت و قل را رايد .PPG Ry اذا ن

 OER (فضفولا ةعرمسم ىا ضافيم فان لا روند ه هان هدن ورو تسج كن ا ((ضافیلا هافن و هب

 | یعج روند هل و زا وا یاهو زروف اوا شعب و تالوک ام هنجا کروند هنس هلا 9 ابر

 | نالوا هدنس هنر وا راقب هدنتلآ كن ورپ هضفوو مدا نم ةبعج یا ةضفو هعم لاق هل رسک ك واو رولک

 هل لاقي ردهنسسانعم هلع رد هلی و هلرنوکسكناف هکر دیعج كضف و هلی كنءهزمه (ضافوالا) رون
 طالخا ضافوا و ردینبم ه هفلابدوخاب هنفیدل وا ندفرط یکیا هل زافوا و زف ویلع لوقناک ةلحت یا ضاف وآ
 هتعاج لوش دوخاب یک هفص باعا روند هتعاجعقح ند هق رفتم لئابق دوخاب هرلهفرف نال واندسات س

 هدنرزوا رد ل ڼږتښف ۳9 عج ندنظفل ضفو ثلذک ضافوا و هل وا یر هطاح نرخ هدنناب كن رب ره.

 هنتلا كنشاط نمرکد هدننزو باتک «ضافولال رونلوا رببعت قیرغب هکروند هکوتکو هن هت نانلوا

 اسما بویمرویلاص و بویمکچ یوص هکروند هر روو كب لوش و روند بهت ا یرد یراکدت
 د ولب كشعش هلناصف (ناضم ولاا) و هلع وا و (ضیمولا) وهلینوکس كم و یضق ك واو (ضمولا) هلوار
 i ضع قربلا ضمو لاقب ردهنسانعم قالی هجهتسهآ كرهیلنا زواج هننسیحاونو فار

 | شموآ لر دەن شان عنھم و هل ىك كندا (ضامعالا) ےغلا یاون ف ضرع مو افيفخ علاذا اب ت

 | تراشا هصناهنو رظنلا تق راساذاةأر لا تضم وا لاق ردلمتسم هنسانعمققاب« هنسف ر نل روغ وا وضم وغم

 قلا تدسن هنفا رطا هدنز و ه رگ ؟(ةضه ولا و ةبفخ ةراشا راشا اذا نالف ضموا لاق ردلهعتسم هنسان

 ۱ روند هنشع كنجاغآطف ع هضه و و ردص وص هغل وا یعرکد لوق ىلع رون دهضرانال وا ولقارت وا وزود

 نداوه ترارح هکر وند هک یروق لوش هلنینحف (ضرهلا) چ ءایلا لصف ]9 ردتغل هدنظفل
 2 EE e ضرهلا هاصا لاق رول وا ضراع

 | هق نم اذا لوالا بابلا نم اضره بوثلا ضره لاق رد هنسانعم قهرا بوترپ یهنسنرب هکردتغل هدنظفل

 كنظفل ضر و نودندنموهفم كنظفل ده لوق ىلع رد هنسانعم قغف وا بوریق یبهنسنرپ هدانز و ضع (ض

 لوالابابل | نم اصه *ی ثلا ”ضه لاق رول وا هدرخ ندروغلب کرد هنسانعم قعفوا قرملوا داب ز 7

 لیالا تضه لا ردهنسانعم كم روب هلتعربس هود و ضراا قوفو "دهلا نود ارسک هرسکوا هق دو هریک |

 انسحابشمیثم اذا یشلا نالف "ضه لا ردلمعتسم هنمانعم كع رو هلشیورو فیطل و لزوکو تع رسا ا31 ق
۳ 

 شافوا بولیزیف (ضرضیلا) SRE (ضیضهلا هصح وا هصه لا ن رد 1 3

 هوا ولا لصف *-

 سگ ءاهلا لصف 13*-

LS 



۱ or 
 ۱ | یرلکک وکیاو رم رب و یرلجاخا هفحم و یکلبنکوک دودو تاو شپرکو یرجاذآ رو و نیشيمونوك هلی كلون
 E | دونو و كن هشبث یغبدروص نکر دبا تماج ماج درج !ضبقنو وند هنسیدزچ وهنسیدرگ كن رار قان وا و

 ۱ | سرلا ضقن لاق رد هنسانعم كمر ولاض قرهلوا كش وک ینثل آ یم تآ هدنزو لیعفت (ضیقنتلاال روند هنسس |

 |( ضاقتلا) روند هنسیدنزوب پیالبقشلزو بولیزوچ هدننزو همام (ةضاقنلا) هضاعنا مکتب مو یلدا اذا
 هلیفس (فضبقنلا) ردمبقل یشاشلا دجا نب لیععسا نداهقف هدننزو دا دش( ضاقنلا) رددآ تابنرب هدننزو نامر

 ۲ رخآر هکرونلوا قالطا هرعش لوش و لبطایف قیرطل ایا ةضیقنلا ذخا لاق روند هلو نالوا هدغاط هدننزو

 فلؤم هدارو نالف ةديصق هضرقن ةدیصعلا هذه لاق هل وا ضقانمو فلاح دن وضم ءلرعش یکیدلیا مظن عاش

 . لعفت (ضقعسا) روند هبیط نالوا یوّپشوخ كم ماب منم CF RDA ep د

 .ردهنسانعم قمادزنچ یرلکیک كناضعا و رطقت اذا مدلا ضقت لاقب رد هنسانعم قمالمط ناق دا ا
 : .ققشت ادا تیبلا ضقت لاق ردهنسانعم قمادراج هلقمالتچ نا راب ءان و تت وص ادا هماظع تضقت لاق

 ۰ لاق رد هنسانعم كطوس نزاع روی انا كلوا مالکی مالک هدننز و هلعافم (ةضقانملا) توص هل متسوا

 =2 شا لا ردنسانس كاوا مد زو ضووح (ضوللال تفلاخ اذا هل وا ین هلوق ضقان |
 1 ردهنمانمكعشرود هغمرافیچ بوکج یتس هلوقم رسک او لوک و قیزاق ندرب ر و دالبلایفبهذ اذااضو ضون

  هجرخا اذا ءاسلا ضال لاقي ردهنسانعم قهراقیچ وص و ءوحنو دنولاک هعزتنیل هل اذا "یشلا ضان لاقت
 | ولفرط یکیا كنترمص ها یرایرغص كناویح ونادنا ضو و ال الت اذا قربلا ضان لاشردهنسانعم قفاج كشعشو

 | نيام ةلصو وهو هضو یف برض لاق رولوا ضوت یکیا هدندب ره هکر وند هرب یراقدش واق كنم رج وا یعاشا

 ] رب و ردیکک هموا هکر دیعا ضعصع و كل رحم نا یا ضون نا ردش ام لاش ردهنسانعمكام رد و نتملاو زعل

 زا تن شب ھر چ

 ی کف یک کو

 | قج هفیجوصضون و لکشعت وبذیذت یا لبخا ضون لازال لا ا وا بونلغرا هت وا یرب هنسن

 لری E هلق كنءزمش (ضاونالا» نر تا یبا مج و ضا وا عج روند هر

 | لاق ردهتسانعم قلوا ادب تدش یک قالزق ند ٍهض رام یسهلوقم قلنغ راط هدنز وک كمدآ هل رسک كن هزم*

 روم ۳ یروک ذم رو طفت نسج له ا حراش» دهطا هينيع ىف نابتسا اذآ لج لا ضانا
 [ هدنز و لیعفت (ضیونتلا) منا اذا لتلا ضانا لاق ردهنسانعم كعشی یسهویم كنجاغا امرخ هضاناو ردشطا

 (ضوهتلا) و هل وكس كناه و یصث كنون (ضهنلا]) هعیص اذا بوئلا ضون لاقي ردهنسانعم قمه وب یول
 | تام و ماق اذا ثلاثلا بالا نم اض ونو اضمن لج را ضمن لا ردهنسانعم قمل اق بوت ر د هدننز و د وعق

 ته : قاب هغج وا بوجآ یني رادان شوفو یوتسا ادا تدنلا صم لا رر)یعتسم تمام قلو ینماوق بونلی ود

 ۳ | ىج روند هنقلارا یکروک هل زوما كن هود ضېنو ربطیل هبحاتح طر اذا رب اطلا ضمن لات ردلیعتسم هتسانعم

 | روند ەر شفو ظبلغ و یمن یا ضچ هب لاقي ردهنسسانعم سو اظ ضچ و هدنن زو سافا رولک ضمنا

 1 کرک یرادانف هکروند هنسب رواب شوق لوش (ضهانلا) بتع یا بعص ضن یلا ادعص لوقت هنسانعم بتع

 ] تسوا كنولوق كنم تاو ناربطال ایت و هحانج رف و اذا ضهان خرف لاق هلوا روناب هغج وابو شن یک
 هناوخایعی هنرللغ وا یردب كن هسکرب (فضهانلا رد دارعش هموت ن ضات و رونل واقالطا هنانال وا هدنف رط

 | نوضهننیذلا هب اون یا ةضهان هل لاق راهلوا ردنا ماقا ومایق هجریارب هدهدامرب نال واثداح هنسیدنک هکرون د

 | نوماقلا همدخ یا نالف ةضهان مه لاق رونل وا قالطا هراراکتمدخ نالوا معاق هنتمدخ و مما كنسيدنفا و هعم

 | نالوادیدشومظع (ضهاونلا)ردیما لجررب هدننزو دادش (ضابن) ردعض ومر هدننز وربب ز («ضیبن) همماب

 یقالطا هلو راب یراقوب شقو هل رسک كنون (ضابلاژ دادش ماظع یا صهاوت لبا لاق رونل وا قالطا هراهود

 1 ردهنسمانعم قمردلاق هغایا هلب ممک كنهزمه 6«ضابلالا) ابتعو امعص یا قرطلاضاجن اوکلس لاقب روئلوا
 ضیا لاقب ردلمعتسم هنسانعقمردلوط ردق هرب نی هنآ یعولوط و ییهبرقو هماقآاذا انالف ضنا لاقت

 لاق ردهنسانعم كما نما سا بو ربد هص وصخ رب همدآ ۳ (ضاهتسالا) اهئلم نم م ید اذا هبرقلا

 قهروط بوترپد وشرق هه سک رب و هدشزو هلعافم (ةضهانملا) هل ضوپهللاب هرما اذا اذکل ان الف ضهنتسا

 <( ضهانتلا) هم واقادا هضهان لاقب رد هنسانعم تمواقم یک ی رام ر وط بو قلاةوش راق ه رب یر كعصح یکیا رد هنسانعم |

 | "لک ضم اذا برطایف | وضهانت لا رد هنسانعمقعشروط بوت ر د وشراق هن رپ یرب راعصخ هدکنج هدننز ولعافت
 ردن انعم ضب قا رمط هدنن زو ضیف ( ضنا  رددآ لجر رب هدنن زو زرابم ( ضهانم ) هبحاص ىلا

 ( لاقب)

EE RE اس شاه اد e E E 



 تب ها رس

IE EESهنسانعم كلتا ادب . توارطو بات بوچآ ]کیک یاد كن هما و زیان همش ناو  
 دلا ضقتا لاق وانا كلا اربتسا یک کرک لوبلا دعب و هفرو رضن اذا مرکلا ضفتا لاق ردلمتس ا

 لوق 5 رول وا قالطا هرلد ود ندا عطق ضرا تاهانشت هدنزو سپاش (ضباعل) لوبلا ۶ ةي د نم هاریتسا اذا | ۱ ۲

 ضرالا عطقتیتلایا ضیافت لبا لاق رونل وا قالطا ءزمود لوزمم و قیرآ شماکلس یر محشو مل ندنراهدوک | ۱
 بوکلسندن رالایراشاط هدرخ ود ردیق وب ردیمرا و نعشد راب هورکممارپ هدن ار وهکر وند را هسکلوشو ی زولاوا | ۱ ۳

 له یصحطاب نو رضي 71 ذلایا ضیافت م ۵ لاق رد د وهعم هدن ران باعا هکر هلوا راجآ لاف هلهح و قجاص |
 کج هیک اهاطمو وند هلو یو ناییص هدنن ز و باتک ( ضافنلا آل ودعوا ءورکم مهءارو 3

 یس هلوقم هویم ویتارپ بج اغا هن رز وا هک روند هفشراجلوش و باشلا نم *یشیا و هیلعام لا رول واق ةالطا

 (عبفانالا) روند هب یدنکلس یراکهکلش هرزوا فشراچ نوا ضاقن و لد ناولک فن یخ روا

 لیلع و هس هدننزو دوم (ضوفتلاز روند هب یدننکلس یرلکدکلس اک یجدو هکر دیعج كن هض وفن

 هنس (ةضیفنلا) یرباذا لوالا بابلا نم اضوفت هض رم نرم ضل رلا تفت لا رد هتساتعم یلاخاض هننک نا
 قلقو ود ردیقو ردیمرا و نکند هکرونل وا قالطا هرکسع هجزآ عب هتعاج لوش هلتاصف ( ةضفنلا]) و هدننز و

 ندنعشدیرالوب هضفن و ب واوا شملکلسندنعمب هکایوکه ضیفن ردقج هلوا لوغارق ها رونل وا لاس را هتم ر نوجا
 || ا ورظنیل ضرالایف نوئعب ةعاجج مهو ةضفنلا و ةضيفنلاريمالا ثعب لاق رد هل رّوصت یراکدت هظفاح بو

 بولص رص هدننز ویزج (یضفلازو هدننرز و یکمز (یضفنلاوو هدننز وقیلخ (یضیفلا# ال ما ودع امف

 هلی وكس كاق و ىح كنون (ضقنلا) ةدع را و ةکر طایا یضفنلا و ىضيفنلا و یطیفنلا هذخا لاقت ؛ روند هکمت

 یک ق مزو ینا ودهع ازاح و یکقزو یتیرتاقكباو :قمروب یاس امد نددنیهیکل زا ینەنسنرب
 هداضعاو قمر و نالو شدرک و نشدم ونو کو مرا دض لواا تابلانم اض دهعلا و لبطا و ءانبلا ضمن اش

 رونلسس هج وزوب هنسنر ارز ردیمزالكغلزو هکردلمعتسم هنسانعم قمهدزنج یسهلوقم كيکو یرارب
 هدننز و لاعتفا ( ضاقت الا ت وص اذا یتاثلا و لوالا بابلا نم اضقن الثم عدالاو لصفلا ضقن لا رک

 0 لاق رد هنسانعم كلزوحو قلزو هاتف یسهلوقم بیاو ءان هدنز و لعاف (صق صقام

 ردذوخام ندنو نلوق صفات و دلا هحاسم هلسا ونع ضقانتلا و ضاقت الاک فل وم * دمرب "لا اذا ضق

 كياو هتسیدنش كناش . هکر د هنسانعم ضوقنم هل رسک ك نون (ضقلا) ردا بارخ و ضمن یرخآ اههدحا کای

 ربس و :TAREE 5 ۳ رد هلباق کرد دا ضصفو هص وقنم یا لبا و ءانبلا ضقن وه لاق روند هسا

4 

4 

 لاه روند هضقن هنسیشيد لوق ىلع روند هند داو هنککرا روند ههودشلوا نوزو لوزهم هلسیس ۱

 بوت راتنمو ردّزاح هد هلنیتحف هدن و هل وارولیریک | ادد هکر وند هنسب دن زو لوس كنسهلوقم ملکو رداچ ۱

 كن ریلپ شوق ضقنو رواک ضوقن و ضاقنا یعج روند هن رشقو هنغاریط نالبروآ هفرط یکیا كرب نا
 كنناشوط هطآو كناغوطو كن راشوق هولي و نجردلب و كنشوق هودو كنشوق لصشوط و كنهغبروق و كى

 رد هنسانعم لافلسس رل هنسن نانلوا رک ذ هل مسکن هز هه (ضاقن الا روند هنن رال سس كنم رللصفمكناسناو كن هلکتت رکو
 ی هشيشهدنتف و تماج كم او دن هنیس و شیرک و نالا ونیشیم و نوک تالذک. اتو وص ادا الثم جرا رفلا تضقن ا

 رس كب رد زارنا درزا رد یک رس رو نغآنکرروصیزوش

 هلقمر وا هراقمر ضاقناو لحرلا ضقن و باقعلا تضقنا لاش رونلوا لامعتسا ءدنسفلسس كتادا ج ضا

 بور دشیاب هغامط ER کر روس راوط و تّوصتل ام برض اذا هعباصا ضمنا لاق ردهنسانعم كم ر دن

 هنفاح ىف تّوص مث كنطاب هناسل قصلا اذا ةبادلاب ضقنا لاق رد هنسانعم ققلقصا وند قیج قيج قر هرآ

 قمراقیچ راتنم ندر و تتّوص اذا باقعلا تضقنا لاس یدنل و ۱ رکذ هکر د هنسانعم كم وا یشوف ل ۱

 لاقت دیتا تونع ىق ىو ضزالا یم اهجرخا ادا ةاكلا شنا لا رو
 هت وصاذا كلعلا صقنا لاق رده ورکم لوا هکر د هنسانعم قمت درقاش نکزنبج زاس هدنفآ و اماعد ادا زعلاب ضقت

 هنمو رد هنسانعم قم ادرج ینب راکیک كنهقرآ لو غا لوق ىلع كلنا ناوتان و لوزهم هلفعصاب لوب اىي هق ۱

 عع یتح هلقثا وا ال وزهم یا اضقن هلعج یتح هلقا یا هک ؛لرهظ صقنا یذلا لرز و كنع انعض و و 9 یلاع

 روند هنسیدنزو هللا رسک هک روند هنن ر نالیقب بولیزو كنان هلع كنون 6 ضقنلا) هتوص یا <

 (ضيقتلا )ردي ا م نفر ندننف شروکه دننزو درص ( ضقنل !) هنم ضقتامیا | كتاب اب قق ا



 تفت ره
 | ه هان نالوا وب زرا هدننزو روب ص (شوغلا)اوجد زا ادا موقلا ضفا لام رد هنسانعم كلا ماحد زا

 ۱ | ضف رک ض فلا ) مانسلا ةيظعلا یا ضوفن ةقانلاقيردبا تکر چه وایرب هج والو روا ارز رول وا قالطا

 + ۹ ۱۳ قرط راوط و یشن هک رج اذا لوالا بابلانم اضفت تبوثلا ضش لاق رد هننانعم ایکس ی هنسنرب هدننزو

 3 ۱ ۱ 2 قل وا رثک یدالوا قلب وناخ و تنعن اذا لب الا تصف لاق 8 ندجر کا رک ریا هةنسانعم

 ۲ مس لاق ردلیعتسم هنسانعم نک وت ىر چودا كيوقواهدل وژکاذاة 1 ۳ تضف د لاق دلی

 | جرخ اذا عرزلا ضف : لاق لسم دنسانعم ق“ ۳ مون نام نالوا ةزكص د لا كن او مهداز بهذ اذا

 اكر زب و هدیفانع نفت اذا |مرکلا ضش لاق ردل)یعتسم هنسانعم قجآ كح یرامتلاص هعصا و هرس رخآ

 عيج ىلا رظناذا ناکلا ضقت : لاش رد)یعتسم هنسانعم قم ردشفاب نوجا كميت یا زا و دنا ره ییدل وا لّقشم

 هل ول ضعب بهذ اذا ملا ضفن لاق ردلیعتسم ةت انعم فک اا كنسهب و كنەنسن رب و هفرعي ییح هیفام

| 

۱ 

 | یمهضراع دعصلا و اهر اذا روسلا ضش : لا ردلیتسم هنسانعم اور نعوم كن رهروس مرا < ناو رق وا

 | لومن هنمو ردلمعتسم هنسانعم قلاص رظن ا رهو هتدعرا اذا یملا هتضفن لاق ردهنسانعم كمترتد
 ] زدن وکییمب توصلا نفخ یا نوچ اا تملک ادا و مرکت نیت له تفتلا یا ضفاف اراهم تملکت اذا
 .رونلو هناکی داش هکهلبا ماکت قرهریدشلقوب بوقاب هفرط ره هنارصشم بویلوا لفاف هدککدلیا ملکت
 اا جدو هرس ڪک كنهزمه (ضافنالاال رونلوب راکید داش هکهلا ملکت هتسهآ هدککدلپا ماکت دصک و
 | لوق ىلع كفکوت یر ریخذو داز كموقو تحن اذآ لبالا" تضفا لاش ASE ناو
 | موقلا ضفنا لاقب رد هنسانعم كفکوت یرایدنک دوخاب كمك ون ا یرلهربخد و دازو بولبربق یرایشاومو "باود
 | یغاشا شاب نام رخ نال وا هدنجما كنس هلوقم هرص وق و تبسو هونفاوا مهداز یتف و مهلاوما ت تکله وا اولم را اذا
 | هدنزو روبص (ضوفلا) رفلا نم اهبفامضفن اذا ةلجا ضفنا لاقب ردهنسانعم كبکلس تعوم و
 [ هدنلحم ره كر ر جدو (ضافنتسالا) دلولا ةريثک یا ضوفن ةأرما لاق روند هنوتاخ نالوا قوچ یدال وا
 یتح هیفام عیج ىلا رظن اذا ناکلا ضفتتسا لا ردهنسانعم قعرد-شقاب یا یر ویا كليب یننالوا
 لوبلا ةيش نم هأربتسا اذا رك ذلا ضفتتسا لا ردلمعتسمهنسانعم كلا اربتسا یک یکرک ل وبلا دعب و هفرعی
 ] مال ضفتسا لاشردهنسانعم قماللوب هضیفت هتم رو هجرکسا اذا هضفنتتسا | لا ردهنمانعم جارضاو
 ] هدنزو لعفت (ضفنتلا) هیجتسا ادا راب ضغتسا لاق رد هنسانعم كالا اصتتسا هلشاط و ةضیفتلا تم اذا
 : ۱ | 6( ةضافنلا) هضفتتسا یتعع ناکلا صفت لاق ردهنسانعم قلاصررظن هنرب ره نوچ ا كلی یتالوا هدلحرب , یدو

 1 ندحاقآ و رولبروفوا روم زاهد رخ نالق هدرغآ ثلک اوسم ر کک اس هما

 عجب لا همسکو یعض كنوئو زساه روند ید ضافن اکا رونلوا ریبعت یدنکلس هکروند هثیش نالیکود |
 | لوق ىلع هنسهلضف یرآ نالوا هدنحوک لاب هلرسمک كنون (ضفنلا)ل ضوفنلا نم طقسام یا ضافتلاو ةضافلا

 | یک ك کشک را فرظرب هلغعشوا هوک اکا رنا هلاب لوش دوخاب روند هنسولوا یرآ نالق هرچا خوک |

 هدنآ تولکرایرا را اد دحم هک ات راراوص یعضوم یغیداب لاب كنب رآ بولپردشراق هلیغعاربب نیس مم٥ رکصن دکد اکو

 | ندهصا و ندج انآ هکردهنسسانعم ضوفنم هلنیتصف (ضفنلا) ردضقن هلفاق هدانعمو لوق ىلع راردبا لاعا لاب

 | رصشا تح لاق ر ولیکو د هلفم ردشقص ینیرب یرب هکر ون دهنسهلوقیسهادمزواوویمو قاری نالیکو د بوشود
 ۱ فسذم هدننز و ربنم ( ضفنملا ) صعب هضعب ا نیح بنعلا بحو رثلا و قرولانم طعسام وه ورثک ضفن ۱

 [ هدننزو بارح (ضافنلا) رارکلسهنجما كنآییامر خ ردتپسر شلروا ندنغاریپ امرخو ندقلزاس هکر دهنسانعم

 ۱ ىس رت د( ضفانلا]) لصصلاء ربثکی ا ضافنم ةأ ما لا ردهلبا هل داص و لوق ىلع روند هلو ناخ نکل وک( قوح

 | ضفاب ىج هتذخا لاقبو ضفانلاهذخا لاق ردرک ذم رویم ظفل رونل وا ریبعت ها هکر وند هاج نالوا

 وهف یا هتضفن لاق و ةدعرلا ىج یا فصولاب ضفان یجو ةفاضالاب ضفان یجو ءابلا فرح ةدايز
 هدنز وءا ورع هلبصف كنافو هلص كنو «ءاضفللال وهدنز و هبطر (ةضفنلا) وهدنن ز وهرب (ةضفنلا)) ضوفنم
 هدننزو بارغ «ضافنلا# و هدننزو باس (صافتلا# هنسانعم ضفانلا ةدعر روند هنتر د كنها

 وه تماسدازا يا نات رار د ضافنو نسافنو روند هنخيمرتد وهتسضمرتد كنهسک ناتوط هقصبا ودراجم
 | كنءریخذوداز هلنروهظ طخ ینعی* بلا رطق ضفافلا * لثلا هنمو روند هنسفکوت كنهریخذ ودا زهکردرلعما
 ۱ هدننز و لاعتفا (صافت الا ردمولعم یضرعم ردادارا و بلجهرازاب نوجماعب راطق راطق یراهود یسغکوت

e) 



 نیغزق ضئاضن و شطع تاذ یا ضیاضت تاذلبا و هضیضن تاذ ربعب لا رددزاو توس زا روت

 شضلاضن تاذ ءاوش لاق ردهضيضذ یدرفم روند هن رایت رزج كنا ا رب و بابک ناف وا ج هرزوا

 یدنعاملوقت نوسلوا یربغ نوسلوا وص روند هنسهیس كنهنسنرب هدننز و هما (ةضاضنلا)ل تاوصا یا |

 یهووه لاق ردرار یعجو هو ن ؤمو رک ذم روند ان دلو مرکب کن هک ,ودیَمیا هنم ةضاضنالا ۱

 يصلاخ یا مهضاضن وه لاق TT صلاخ هدننزو بار (اشنا)مهرتآ یا هدل و ةضا

 روند ه هاو هنوتلا یکی "ضان و نکم یا "ضانرما لاق ردهنسانعم لباقو نکم هللا دشت

 قرولا نم هتماص نم یا هلام "ضان نمهاطعاساس الا یفح راشلا لاق ءدىن ىل وان وتلا و قابو 1

 رد هلهتبسانم یکیدلیا روهظ ی هام شرت رت ندر زود نم قالطا اعاثم ناک نادعب اتبع راصاذا هلام” نصت دقو

 ه رطقتتسل یا اف ورعم نت وه لاش زدلهعتسم هتسانعم كلنا بلط ناسا هح زا هح زا ( ضاش

 یب ولطمو قح ندهسکر ضاضتتسا و روند هناسحا هج زآهج زا ردا ردهدننزو باتکهکضاضن ند

 ,زلسا اذا نالف نم هقح "ضنتسا لاق ردلمعتسم هننانعم قل آ هتسج هتسج لوق لع قلآ تورتروف م
 لاق روند هلالی نالوا زلنارارف هدربرب هلیعف كرانون (ضانضتلالو (ةضانضنلا) ى مپ اثیش هجرختسا و

 Et لوق ىلع نالوا ردا لاله لاا ىف ینغیدقوص و ناکم یف رقتستال تناک اذا ضانضن و هضانش

 تحرخا یا یه وا اهتعاسنم تلف تیادا ضانضنو ةضانضن ةيح لاش روند هنالب نالوا ردان وا

 قیلما و اهزحا اذا ةجالا ضنا لاقت رد هتسانعم كمروت شيا هل رسک ك نزم ( ضاضنالا)ل هضنضت

 اضیضن اهاقس اذا لاضسلا یعارلا ضنا لاق ردهنسانعم كمر وچ ا دوس هجزآ هج زا هغالغواو ه یزو 4
 اهناسل تك.رحاذا ةا تضنضن لاق ردهنسانعم قغان وا ليد نالب هدننزو هلزاز (ةضنضنلا]) نیل

 یی هکر و هان رک اذا لجرلا ضتضن لاقت ردهنسانعم قلوا نا وارف ینوشلا و هلا یقیدناص عاتم كمدآ
 هدننزو لعفت (ضضتلا هقلقا اذا انالف ضنضن لاق ردهنسانعم كما رارق ی و برطضم بوقارب

 كمروت شياو هتفظنتسا یا قح هنم تضضن " لوقت ردهنسانعم كمروت بول هن ینقح ن

aتضضتت لوقت ردهنسانعم قمردنق تیاغب هشیارب یدسک رو اهتزصتاذا هاا یاری لوقت ر  

 داتا كاوسم ندنا هکردبعسا جاقآ سنجر ص وصخ هزاج ضرا هلم كنون (ضعنلا) هتتتشا اذ
 لوقت ردهنسانعم قملآ كج هنسنرب ندهسکرب هدننزو ضعب (ضعنلا) رونل وا تغابد یرد هلیغوقو ب
 (ضوفغنلا) و هل وكس كن هم نيغ و یصف كنون (ضغنلا) تبصااام یا ثلاثلا بابلا نم اضمن ايش هنم تا

 *یشلا ضغن لاس ردهنسانعقمان وا بو ادلق هوا یر هلنیتصف (ضغتلا)ل و هلناصتف (ناضغنلا) و هدنن
 ردهنسانعم كمتربد بودادلقو برطضا و كر اذا یلاو لّوالا بالا نم اضفن و اناضفن و اضومت
 هدننزو ضصعب ضغلو و 4 یشلاصعت لاق ردهنسانعم قلوا قوج هنسنر و هک رج اذا هسأر ضقن

 ضفذو روند هنلدا نالوج كب لوق نره واین هد دک نو یک هماسا ردهفرعم و ردع" | ڭنشوق ه

 فجرب و هسأر ك رع ناک اذا ضغن لجر لاش هلواردان وا یتسهدوکو  یتشاب اماد نکررو هکر ونید هم
 فیعض دن رب باوزافیجت رپ ندو داناو وارھ ری نوک ا وح یراق نو
 اربعب نی ریعب لک نیب نم جرخا تبرش اذاف اهدروا یا ضوا هاا ضفن لات روند هكا لاخدا

 كغ رد بوتادلخ هن وا یر هنسل رب جدو هل رسک كنهزمه (شافنالا) E هناکم لخدار

 هک رحاذا هسآر لاو برما و لرد لا یتا لاق روا وا ی دعت مال ان را
 راهلوا ررو بودا تکرح هجترلبقع كن رب یرب هکر وند هزادولب لوش هدننزو داذش (ضاغنل او (ضعات

 روند ه هنس یحدنا تکرح بون ر د اقلط ضاقنو ضمب را فن هضعب دل رک یا ضاغنو ضعا

 زاح قوت وا قالا نطبلا شش اشن همدآ نالوا لۇ و ربثکشنوز وا نوزوااحاح هدنسی رد كننراق هل

 غل وا یراوی احاح تلاح و وردنا اضتفا ندقل وا ةت وغل وط تولوا قطب ناف رک ت 2 راق اربز ر

 نسحا هنکعناکو هنکعم یا دڳ نطبلا ضامن سو هيلع ہللا یلص ناک هنع هللا یصر "یلعثیدح هنم و ردا

 د هب هنن iS نان واریبعت قادر طو ا ها هلی تی BE بل

BEتهب 3 صد تح 9 فتکلا فورضغ تی اهضغانو هدنک ی 5  lyهدننزو هلع اف  

 )0 * ی +

 حد



 نم

 لا ردهرکچ بوروا هلکن یار OTE RYE مار یج هاو دل

 | 6( ضوتنلالهبضغ جاهیا هضبان ضب لاق رونلوا قالطا هبضغو مثخ (ضبانلا) فدنلایا ضمشلاب رولا ضیا
 رد هنسانعم قلل وص بوبل واقیرافوبق لوبلوب بولباب هلکلیا ر وهظ تاع یکی کر هدنسهرمشبكنهدوک. هدنن ز ود وعق

 | یظ بلا تایاعم نمو قرط مؤقت می وقلا ران ق ءاد هب جرخ ادا لوالا بالا نم اض وتا دا ضقت لاق
 ۹ كنار هغدر رد هجا رب روب نم مالک ندن ره راب رع ییعب ءاج را و قنعب ا ةغدر عطقب هصلناب ید

 E تغلردهدننزو طبالع هضنان وذ هکر د حراش * رار دبا ناکسا هداروب نام و ردهل و کد كلادو 8

 9 هل وکر ب قنعو روند na رلوص هکردروک ذم هدنسهدام غدر ءالا هدر و ردندرع عام

 تنه هل میک كنهزمه < ضاتن الا ردبلاغ قلوا یمما عضومرپ هضنانتو روند هکترکس لتدش اناراو

 ات .هدنرزوا راتتمر رد هنسانعم نایکلس توروس E AE ک ندننل رب یراکدید نوخع ندنعاونا |

 ° د نوج ع نانلوا رکذ ېک یغیدراقیچ بوروس یراقوب یشید لوا شیدرپ نتب دند كشیدو یراتنم
 ةف نع ضتن وهو نوجرعلا ضتنا لاق رراتیچ بوکلس ریق هنیزو كخاربط Er ا
 ت وشت هدماقموب كفلۇم هکرید جزا م ای نع اهتعفرف تچرخ ادا نسلا "سلاو ةأمكلا ج ًايكلا نضمن اک

 الام روند هتالوا قیصعص ی یا قلب وا لوق ىلع هنتسانعم و وانت 0 ران ابا

 05 ا کرد نو يتلا محلا وا معلا یا ضعتا م يطا

 .E  ضح لاق هنسانعم قع وص بوریص ا هک و روکا اتو دا ہا

 اف ضح لاقب ردلهعتسم هن انعم كلعا ماربا كب هدلاوس هب هسکرب و هسشف اذا ثلاثلا بابلا نم اضح ملا ۱

 | قر اذا نانسسلا ضح لاقم ردلمعتس هنسانعم ققق و بودا تخادرپ یتناط نزعتو هلو سف هیلع < اذا
 | یدوج و كن هسکرب هننزو فان (ةضاحلا) هی ذخا اذا مظعلا ضع لا  ردنسانعم قلآ بوب وص یتا ندکیکو

 هد زوریما (ضیملا دادب مم زك اذا سنا بابلا نم ةضاحن لجرلا ضخ اقب ردهنمانعم قلا ولت ف
 یآ كنسهدوک ضوح و ضیح و رد هضبح نۇ روند 4 ی هک ولتا كي ي یس هد وک ر دتفص ندرو نم یان

 .دوخاب للا بهاذیا ضوصم وضح وهف لوهحل pere لا روش ره کیک شلاوا لیان برب رل 1

 مش رینکیا ض و و ضبح لحر لاق رول وا ندموق ممیانعم هکرولوا .دض هلکع د هن ال وا ولتاكب یبودوک,

 | كمدآ رب دوب هد زو لاعتفا (ضاعتالا) روند هنا نرم شلشوب بول وا تخادرپ ضو وڃبو

 | قالا بوریص یتا ندکیکو هم "لق اذا لوھجم ا ءان ىلع لجرلا صحت الا رد هنیسانعم قلازآیا كنسەد وک ۱

 لا ردهنسانعمقلازآ بولبسک اینا كنءد وک دننزو دوعق (ضوصلا) هملذخا اذا مظعلا ضحتا لاق رد هنمانعما
 هدنزو زیزا(ضیطل )و هدب دشت كداضو ىق كنون "نا هم ضقناذا تلافلا بابل انما ضو لج راض ۱

 3 بابلا نماضیضنو اضن ز ءالا ضن لاق رد هنسانعم قمتبچ قرءریص ندر لوف یلع رد هنسانعم قا هچ زا هچ زا وص

 | قمانیفیتبوط ر كنج وا رکید نکران جوار , كنوط وا نان هدقاح وا و اهر جرخ وا البلف ايلف لاساذا ىناثلا

 ندنغلنغل وط كب مولوطو ه رق و هاندا دق وا ناد ااا د وعلا ضن لاقي ندا نالیس هکر یلهعتسم هنسانعما

 ۰ هضن لاقي ردهنسانعم كلبا راهظا 7 ضنو تعشنا اذا "للا ةدشنم ةبرقلا تضن لا رد لیس هنمانعم قمالتچ

 او مهرد روند ه هاو هنوتلاو هورکم یا ضن ماپ یتا لاق رود دنيا شوخان و مورکم و هرهل ۱
 | بالام رج اذا هیحانج رباطلا ضن لاق رد هنا عم قم ان وا یترادانق نوچ اقوا شوق ورد هنسانعم

 |هدننزوریما (ضیضن) هلوا رول وا عجب قرءّریص یوصا هکر وند هی وق لوس هدننزو روبص (ضوضنلا)
 ۱ لس هم ضاضن ح راش » هل رسک كنون رولک ضاضن یعج رونبد ه وص هجزآ و یدنل وا ر 5 زا رد رام

 7 یک هضیضن رونلوا قالطا هتعاجج شکیر ضیضن و لبلق یا ضاضن هایم و ضیضن ءام لاق ردیشلبا ةئ
 ضیضن هلبلفیا لا ضیضن لجر لاق رونلواقالطا همدآ نالوا دج زا یتا كنس هد وک محلا ضینعنو رک ذیساک

 (هضیضنلا) ن کما اذا يناثلا بابلا نم اضبضز مالا ضن لاق هنس انعم قلو ناکما شیار وا واردصم فی

 هج زا هحزآ یوصو ردنوجما تیعسا ءاه رواک ض ئاضن و هضنا یعج روند هروم 4 E زو هلیفیس

 | لیسیف ءالاب ضنت تناک اذا همین و لا روند هل نالوا فیعض و شاو لوقیلع نالوا ردیف | ت وزو

 ۱ لاق هنم و یک وص نیکی هح زا وج إب رول وا قالطا هتعاج شمکیرب یک ضیضل هضصت و هفیعصلا یه وا

  قالطا » رال زس وص و هغل زسوص ضیاضن یعجو هضیضن و ا یا ممضیضت و داو یه یصفاب ا واح

۹ 



f iv اس ee 

 م نۇش نالوا دراي وتلا "ضمو هنم غلبا وهوا هصم عع :اضم هضم الاغ ردنا قدها دو لوت

 نالوا عجومو موم یشزوا بردت رو زاوا هاد یا اسو زرا مش تب

 چوا هلا ضیضمو ضم هل رسک كنهزمه (ضاضمالا) هعج وم یا برضلا ضملجر لاق رونل وا قالطا ه هسک

 ۳ هام تل روم قوی ین یا EM یر كن هد وکو هضم عع دصما لاقت د ردفدا رف هد "وا یاتهم ا

 لاق ردهنسانعم قلوا كانملا بویجآ هلنیتعف (ضضل اإل هكحا اذا هكلدق هدلج هضما لاق رول وإ لمعتسم |
 تب رش لوقت ردیچآ بوقاب قد هکر وتنذ دولت | یثکا ضضمو ملا اذا عبارلا بابل نم اضضم لجراا ضضم 1

 هضاضمو ضصیضم و ضضمو ةنيصلملا عجو یا صطم هناصا لاق روند هززترحنآ تتصف و اضماح یا اضضم ال

 تابلا ع نم ةضاضمو اضیضمو اش اضضم نالفای تضضم لوقت رد هنسانعم قمارغوا هنسیجآ تبیصم هلیکف كی

 یس هلکال نالوا لاد هیفن هل رقادود هسکرب هکر د هلکرب هلبرسک كم ( "ضا ةييصلا عجو نم تملا ىا عبارلا م
 ندکلیا جارخا توص ېک قلصبص هتسهآ رعشم یکم دال بوک | هف رطرب یدخآ هکرونل وا لامعتسا هدکلیاتر ۱

 هب . بوی نکساب لاس هدنموهفم ثاضموب و رارب د طح هتراشا هکم دال هلقمردلاق یراقو یشاب هکهتن ردترابع

 ام ناب رو وا لامعتسا تالف تاکرح یر هلوا بم یرخآ بولوا روسکم یو لا تغارف نددیماو عمط

 هکرونل وا لامعتسا هنسانعم نن هلک قرهل وا نونمییعبال ینعع لمعتست تب و ةينبم رخ الا ةثلثم ةر
 + اعبطم ضم فنا × لثملا شو زنا ثارب یلکس ی هرز وا روک ذم هجو نکل الا اضم لاق لا ردکعد قو

 هکیدلیاریسفت هلیسانعم م هتسیا یبعی هلا مها وخ هد همدقم یرشخز و ردهدعقوم لوایراریبعت ملقب لر

 رون ده راد ون ینک | هلرعف كيم (ذضلا) رونلوا لامعتسا هدلحم كاج ه د مهتسیا هدنراکد مد نشیمزسبا ی
 یا موقلا ضاضم نم نالف لا ردهنسانعم ضلاخ هدننزو بارغ (ضاضلا) هضماح یا هضم نابل

 هلوا زلحما هکروند ه وص روش تیاغبو ردیدآ رش ر ضاضمو ردندنسهلبق مهرج و رع ن ضاضمو
 كا ولف ووش یکید د ضاضم هدننز و لیعفت (ضیضقلا) هح ولم قاطی ال ضاضم ءام لاق یک ی

 لصالا هکد نسانعم هقرح ر ون د هغناب هب سنک كم (ضاعضمل ا ضاضملا برش اذا لج 9 لا رد

 عیرس فروخ یا e لاش روند همدآ كالاجو تسج رول وا هغلابم ساو رذردصم ندناپ

 هل رب یر هدنزو لعافت لص الا یف( “ماقا )رد راجەدەليخق كيءدنوب ر ردہسانا ردصم كنآهکردهنسانسم

 قمقلاچ هدزغآ یوص هدننزو هلزاز (ضصلا) اوخالت اذا اوضاع لاقت ردهنسانعم كلتا عاون ب
 ردهنسانعم قمی یتسهلوقم باوا و قاحاقباق و هکر حاذا اضاعضم و ةضعضم ملا ین ءالا ضعضم لاق رد

 اذا ءوضولل ضعضم لا ردهتسانعم هضعضم هدننزو لزازت (ضمضقلا) هلسغ اذا بوثلا و ءا الا ضعصم لآ

 (ضعلا) هاذا هرثا یف بلکلا ضعضلاقب ردهنسانعم كمر وا بوندرفیق ندنسهسک | كن هسکر  كیوکو ی
 طعم مالا نت لا طعم لاقت رداهنمانعم كلك میضخ تولوا را کلک نوک ام 1
 (ضاعمالا) رد راتفص ندرو زمیانعم هدنز و فتک (ضعلا) و (ضعال۱) هيلع قشو بضغ اذا عبارلا ب

 ردهنسانعم ققای و هيلع قشو هبضغا اذا هضعما لاق رد هنسانعمققل راط بوردنچ وکی ی هنسکر هل مکا

 رضعما نعم هضعم لاق ردفدا رم هذل وا یانعم هلبا شاعما ءدننز و لیعفت ( شیفت ) هقرحا اذا ةا

 قعآ لوق ىلع قهااب هرب وص هدشنزو دوعف ( ضوملا) چ نونلا لصف و روند هن هقان نالوا

 99 هدننز و ضبق (ضشلا لاسو اراغ اذا لوالا بابلا نم اض وبن ءالا ضبت لا رد هن

 هرکچلوقیع كمرکچ یاو رع اذا یناثلا بابلا نم ان اضب و اضب قرعلا ضب لاق رد هنسانعم قم

 ۳و ابتاصا اذا هسوفیف ضب لاق ردهتسانعمكمز ويلات ت وکی نادر یک

 ضبح هبام لاق رد هنسانعم تکرح اقلطم ضبن و ایفخ عللاذا قربلا ضب لاق ردلمعتسم هتسانعم قالب ھچ
 هدهلنیتصف هدنو رد هن سانعم ضبا هکرونلوا قالطا هلکوک ولتماه شو كر زو دلج ضب و كارح یا
 مهش یا ضبو ضبتو ضب داف لاق یک فتک ردهنانعموب ید ضب رول وا لعاف یتعع لعف هکر

 ضیا لاق رد هنسانعم كمتر د نشير < ناونا تام کیا كمتر کچ یاب خدو هل رنک کن هزمش

 روند هعضوم یکیدلیا تکر ح كن هنسنر هدننزو دجم (ضبنلا) نت اه تو حوا ناسا اذا سوق
E ELنعي ی جو یالطا بز یی | تاک روا ہدنتلا کر لاو  

 چ نونلا لصف ]ا



 ۱ A یدد ردعج من وز رایدد ردقو یدرفم ندنظفل ها اک ۱ ردردصلا نیس لصا ۱

 [ فرح ۱6 هلناوتع اللا نم ضخالاوا هدست ضعب رايدليا رابتعا ضخام یدرفم راضعب و رولوا كعد

 | برف یسروغ وط هکروند هلا ويح راس و هتروع هبک لوش (ضخام1) رول وا یتبمهفالتخا وب یعوق ورد هلا د درت
 3 : | ضخام و برتمیا ضخامةاش و ةآرما لا هدننز و مکر رولک خو ضصحاوم E نیک رب بودا

 | | ردهنسانعم قمتوط یرو یناویح راسو یتروع قجهروغوط هدننز و لیعفت (ضبث خار روند هنویف شلاقهبک
 نکا حراش + هلفلوا موسرم هلیترابع تضخم هدمضسف ضعب قللسلا اهذخا ادا اهريغو ةأرلا تضخم لاق
 | نا لاقي ردهنتسانعم قلوا صخام یراهود كنهسکرب هن رسک كن هزم ( ضاخحمالا ) ردشلیا عیب ید

 ضاخماو ةضخ اف كر اذا نیلا ضا لاقب ردهنسانعم قلاب بوتتلاچ هدقباب دوسو هلبا تضخ اذا لجراا
 ا ي اوت حاق مادام بیللبا وهو ضاخمالا غرفا لوقت ديما دوس نالوا هدقاإ
 5 وداد و لوش هایت هیب لع ختا( نم ال ارونید هن وب شلاق هبکی کض خام
 | 3ر اذا نیلا ضخما لاق رد هنسانعم لای بونقلاچ هدقباب دوس دوب هدننزو لاعتفا (ضاخالا) هلوا جک

 اع تعبط هلنبتعق «ضرلا)) ردیعما رهن بیرقهبهرعم هدنراید ماش هدننزو باصم (ضاخحم) ةضفما یف
 تارا للخ هنلاعفا بودا جارخا ندنص وصخ لادتعا یتدن هکر ون دهغل وا برطضم و لطم نکیا لدتعمو یناص و

 اهلادتعاو اه افص دعب امارطضاو ةعيبطلا مالظا وهو ضرلا هذخا لاق رونلوا ریبعت ثلهتسخ ردا

 | بالا نماضمو اض رم لجرلا ضم لاق هتسانعمقلوا هتسخ رارول واردصم هدننزو ضرف ضمو ض رمو
 ] هدننز و ضرف وه ینامج هلنیتصف ضرم ضعبلادنع اهلادتعا و اع افص دعب تبرطضاو هتعبط تاظا اذا عبا را
 ] لاصتسا هدیناسفنو هدینامج هدیسیکیا دوخاب ردنرابع ندنلع نالوا ضرام هبلق هکر دص وصخ ه یناسفن

  تلع یسهلوقم یصاعم بحو دسحو دقح و هدیقع ءوس و لهج یتعی ناصقن و تل و روتف و قافن و كش هکرونل وا
 . ما (ضیرل ا)وهدننز و فتک(ضرلا )ق افن و "تاشیا 9 ضم مممولق ف یلاعت هل وق هنمو ردت رابع ندفارحنا و

 یھ رم یعج كاضیرم وهل رسک ك ی رد ضا رم یعجب كضرام هلا ض رم روند ۵ هتسخ (ضرالا) و هدننزو
 5 ضرمهروک هننابب كحابصما ریز ردشلنا شیوشت هدنمابكنوب فل و مهکر مدح راش# ی کجا رج و ی رج ردیطامو

 لاقردهنسانعم قلق هتسخ (ضا مالا ردشل واد راو ندل "واباب هرزواتلټ اض رم ض رمو ندعبار باباص رم

 ] یکیدلیا یأر هکا وک ردل بم هنسانعم قعشلعب هتاصا هدنریبدنو ا هسکر و اضم هلعج یا هللا هض ما

 . | قلوایحاص تلعو ضمو هأر ىف ةباصالا براق اذا لجرلا ضرما لاق رولوا نیش هغم ردصاب هلبلغت هتجاح

 ]«دجواد دض مما لاق ردهنسانعم قلو هتسخی هسکر و ضرما ذراص اذا لجرلا س ضرما لاق ردهنسانعم

 3 هضم لاقت ردلهعتسم هن انعم قلف فیعضو تسس بویلیا مکح ییهنسر هدننز و لیعفت ( ضیرفل ال اضبرم

 | لام ردنوحا هلا زا لیعفت هدنو ردهنسانعم كللا ماقا و دیقت یک کرکه دن رای و تمدخ كنهتسخ و هنه و اذا

 : | ماعطلا ض رم لاقى ردا هلا زا یتتلع كن هلغ هکردهنسانعم قمرواص نمرخ و هيلع مابقلا نسحا اذاضیرلا ض رم

 ۳ ااا والا ةفیعض هلتبسانموب روند ه هتسخ هل رانتعا فوص وم (ةضیرلا) ها رذ اذا

  راروش واقهدلحم رب , هکر دیم ا یدا و یکیا هلیعف كيم (ناض رمل ا) لالا ةفيعضیا هضی رم ضراو سعشو خیر لا

 رد دا عض ومر هدننز و ضیا رف (ضیارلا لرد راص وصخ هنس هلدبق لیذهیرب , وجلس یرب هکردب دآ عضومییادوخاب
 ۱ لجرا ضر لاق رد هن سانعم كما كلفيعض و تاالش هدنطاضمو روما هسک را هدشزو لعفت (ض قلا

 ماقسم یاض ارم لجرالاق روند همدآنالوا هتسخقوج قوج هدننزو بارح (ضارما) «رممایف فعض اذا

 1 ۱ عضومر هدننزو اصن (ضارم) رد هات ولت کرد ذآتلع رب ضوص نم هوم هدنن زو باغ (شارلا)

 1 نزح هنن وردكمدآرب هنر هدننز وزب زا (میضلا )و هر دشت ك داض ویحف كی( ضل الر دىدآ یدا وریدوخاب

 | اذا لوالا بابلا نم اضیضمو ان خلا هضم لاش رد هننسانعم كلمثا كان درد بوقاب تودیجآ هلینا را هودنا و

 ققجآ یزوک دمرمسو هقرحا اذا اف لا ضم لاقب ردلهعتسم هنسانعم ققای یزغآ هکسو ه نزا هبلق نم غلب

 عیارلا و لوالا بابلانم اضیضمو اضم حاب اهضم و مضلاب اهم نیما لكلا “رم لاق ردلیعتسم هنتسانعم
 ۱ ۱۳ سم SE "ضمواهلآ اذا



 هدننز و رار( ضالضللا )د رطم یا "ضل لجر لاق وون دكا شغلوا دعو و درط ند ر ره هلبخت كامال € “تالال

 نک ر دک زوغالوق هدننز و دا راز (ةضلضللا) ةلالدلا ف قداح یا ضالضا لیلد لا روند هزوغال و زوا

 لی واني تفتلب یا ضالضالا ضلضلب لاش رد هنس ساتعم كلنا تافتلا و رظف ترنم هعاص هنارصسم

 ثلاثلا تیابلانم اضع هلا ساو درضخخأ لاق ودا ۳ نت ور ر هلال یهنسلرب هدنن ز و سم (صعلا)

 قمرزا اف رموبهدنزو شکر (شکا) هنسانعم یوآ نا روش دهلاقچ هدننزو لورج (ضوعلل ه هل وانت اذا
 ( ضحا) ملا لسف زه یلاحت هنوعب زن هفک عح هب رضاذا ل والا بابلا نماضکل هضکل لاش رد هنسانعم |

 لاق لب رسک كم ردضاحت یعج روند هدوس یناصو صلاخ شمالتاق وص هلن وکس كنم« یاح و یصق كو
 تابلان د اضح هضح لا ترس ایا كمروجحا دوس ص )ی هن ةسک رب رول وا ردصم ض و صلاخ یا ضخ نو

 ناعم كلبا تبع ززا صولخ هر هک رو رک ذیساک روند هب هصلاخ ةو صحو ضحا هافس ادا تلا 2

 روند ه هسک ن وس یک دوسصلاخ هدننز و فتک (ضعم ا )و( ض حال ا) هصاخا اذا د ولا هضح لاق ردلیغتسم ق
 ضخ و ضحام لج ر لاق نیک ما ونال رون دهبحاص دود صلاح هکر دلعاف مسا هرز وابد ضحام لوق یلع ۰ ۳

 كمروحا دوس نملاخ دمدآرب جدو دلبرمک كنو (ضاعالا) ضع وذ ضحاموا ضحا ىهتشي ناک اذآ

 هصاخا اذا دولا ]| هصحا لا ریل معتسم فنا كا صااخ یغعلتسود و ضحا اف اذا هصحا لاق رد هنسانعم

 هدننز و لاعتفا 6 ضاصتالا) دو دص ادا ثبدحا دضحا لاق ردلعتسم شل تم كلی وس یضوط یزوس 1 2

 تام دوس ص)اخ دو ۳ هتعحف ( ضا ) نما برشاذا لج رلا شصت لاق ردهتسانعم كىا دوس صلاح ۹ 1

 رونی هب هنس شاوا صلاخ (ضوحا) ضعلا برش اذا عبارلا بابلنم اضحم لج زا ضحم لاقب رد هسا |
 (فض وعما ) و مدننز و هرم ( ةضعلا )ل صلع ىا تسلا نضوج لجن و هصلاخ قاتسنلا شرک لح ۷
Eهب رق رب هد همام هضحت و ةصااخ یا ةضوحگ و ةضخح و ضح ةصف لاق نیک حجم رولوا نو  

Eدنیا قلوا سصلاخ هدنتهح فرش و تسچ هدننز و 8 4 ةضوحلا) لانا یتصن# یا شو  

 هد ۴ ردهنسانعم قمل آ یتغای دوس هلن وکس كن هم یاخ و یصتق كوم( شنلا) ردندضح ردلکد نددض وخ

 یتفج راغط ندنغوب هود شمرسا و ادیدش هک رح اذا "یثلا ضخ لاق ردهنسانعم قمقلاچ بوالغرا ك كب |
 هوا یرب نوجم|قلوط هدف قاەغۈقو هتنشقب رده اذارعلا ضخ لاش ارد هنسانممك مەرك ق

 (ضونما)و هدننز و ریما (ضیحا) ربلا ی اهزهن اذا ولدلا ضخ لا ردلمعتسم هنسانعم قمالغرا بولاچ//
 هدهاب دوس هدناز ولت (یمخما) ردیدآ عضومرپ هد رق هن دم ضیخ و روند هدوس صلاخ شفل آ یاب هرک را

 ردهنسانعم قمل وا هبک ناویحو اضیحم راص اذا نیللا ضخ لا ردهنسانعم قاق صلاخ بونل  یغاب هلق ا _
 ندضاخم هکایوک ردلمعتسم هنسانعم كللا ثادحا شروشو هنتف نامزو تحفل اذا ةاشلا تضخ# لاق

 قج هبقلاچ بوبای اد وس هدنچما هدشنرو ریتم ا( شخ ) اہ یتا اذا ةنتلاب رهدلا ضخ لاش.رددوخآ

 ناسنا نالوا قجهروغوط هلل رسک كم (ضاخلا )و هلی كم (ضاخا) زونل واریبعت قیا کروند همولوط "
 ثلاثلا و عبارلا بابلا نم اضاح و اضاحت تضح و سرفلا ور لا تضخم لاق ردهنسان كچ یزو نار ۱

 | نالوا هبک قلیا نوا لوق ىلع روند ه هقان هبک ضاخحم و قلطلا ابهذخا اذا لوهحا ىلع تضع لاشو

 نال وا قیلباق هنلاسرا هود روغي ضاع یار یلعو هدننزو هحرف ردهفلخ قرهلوا ردات یدرف» روند هب هقا ۱

Eهبک یکی یسانا هکیکشوک هود لوشو ردقو یدرفم ردعچ و و ردق هل وا مطقنم ندننلاح بارض روند هراهقان  | 

 هننالوا شمرک یکی بولچ شايار ضعبلادنع روند ضاع نتښا هنشیشیدو صاع نا کا هلوا شورا
 روند هلال وا لماحیمانا لوق ىلع نوسل وا رکو نوسل وا لماح یسانا لرک نوچ غیدل وا قم هلماوح روید

 یک نوبل تان هند شات دمج مو سیا شما لماح ردقنره رون دهنانلوب هرجا لماوح یمانا د وجاب ۳

 یتاطلانا!.بونلوا لاخدا فیرعت فرح نالوا لاد هسنج فی هرهت اضعبو زار درک ضاع تشو کا ۱

 یهود تکا ققالسا یضاخنبا هب یرواب نالوا لخاد هنشاي یهنکیا هرزوا روکذم هجوو راد ضا تو
 ناو وی اک دو "یھت هضاخحم یسانا هکرد ی بم هن راقد ردشآ ه هرکص هنسرب ندقدروعوط 4 یثید ۷

 سگ ملا لصف چ



 سگ فاکلا لصف قح

 4 ماللا لصف رج

 ی زار دن کند را او و زود( شاتتق)وردقو هک رب نو هز

 ِ | 1 فناذا “ثلا ضقضقت لاقت رد هنسانعم قلع اط هدنلز و لزازت (ضعضقتلا) رون دهنالسرا دو هدننز و طبالع |

 ۱ 8 e هرفن قرف ندزوتواو ةروم یا ءاضق عرد لاق روند ههرز شفلنیچ رب هلرصف كفاق (ءاضتلا |

 ۱ الد : یاضوهاض وقا دی اذهلاش ردهنسانعم لدبضوق وهمده اذا اضوقضوقب الا ضاق لاق ردهنسانعم قم

 رر ررب یسازجا رونل واریبعت 7 کرد هام قم نزبکلیا مده لوف یبع قم 2 یاب 6 ضبوقتلا) لدی 1

 1 ا راب نطر داچ ویي راجافا ویني Ro دلو قمرازچ |

  Eم تقنا اذا )نقلا نودا ا هعش ادا تف ۱ 1

 |  0هضاق  RGA, 2یخ ندرب یاایقو هب هلثم اذا دن هضاق ۳ ۱

 ] نر و لاہناو مدهت اذا رادللا ضیقت لاق رد هنسانعم قلق بّوکوچان هدننزو لعفت ( ضیقتا) هلواسم یا |

 | تعزکب  هنسنرب و هل تست و رده اد ىلا هل ضيقت لاق ردهنسانعم قلوا سسیم و ردقم بونلبپم هب هسک رب |

 و 9 ص اف ع ست ر | د ق ب و را لا اقنالا وعبشل ای هبلا اذا ها رقت لاقب رد هنسانعم |

 ار يالا لع ضقو ةضيق نالف ناسا ےھل وق ەنم وردروک ذم هدنلحمهرقنو رونلغاد یر |
 1 | رد ةنانعم كلیا ریست و ر دقت و ضیعلاب اهع و اذا هلا ضیق لا ردهنسانعم قلخاد هشاط نانلوا رکذ یهود |

 | 4ب هنسل رب و یدلبا ریس ییسم ردش واق هب الف یتالف قى ی مز عن اتو 4ب هءاح یا نالفل ان الف را یخ لات | ۱

 | تيقن ویستعال ت تیحنم 0 ر مهلانضیق 7 یلامت هلق هنمو ردهنسانعم كلبا ب ا ییشر 7 0

 ۱۳ و را كندوف فازا نفع هوم ور |

 | كفاك ردهضرک دوخاب هلل رسک كفاك رد ضرک یدرفم روند هرلکو و هرلغو هقلح هقلح نالوا هدج رو هل وا

 [ زی اک و رولا زا موکوذد راک تاشیرک 51 هکر وشد کرک لو نالا هدنسیراقو كابو هلبمص

 او رد دنس تم قب ۳ ۲ رکلالغاذا لوألا بابلانماضا رک لج رلا ض

 گرا یک دا زا ما هل



 نق هاداض مهيش اؤاج لاشو معجب یا مهضيضقو اکو اقامت و مو داتا

RENE aهنقف وا كنشاطلقچ "ضف هکید دراضعب رول وا لدهرزک هنعضو رول وا ندردصمنالوا  
eضاق "صف هدندنعراضعب و رول وا كع د رایدلکی سهلجج یتعب نکوی یکچوک هدارو هلک د هنس هجر | ضیطق و " 

 هن طانعم قلاص رکسع هرزوا هشئاطرب ضف ییعب ردهنسانعم ضوضتم صیضقو ردلعاف ےس ۱ نایین |

 هلغل وا هنسانعع صضوضتم صیضف و هثسانعم "ضاق یک یغیدل وا هنسانعم عاص موس و زار

 هل رو نم"ضف ضاضقنا نالوا هنسانعلیخ راشتنایئآ یرکذ رول وا كم د رایدلکم ومعلا یلع ینعی موج و چاه | ۱
 هنس ساب یسهلوقم رکش و دنق هکج هی یراکدد قدوس یجدون هل رسک كنەزم (ضاضقالا) ردیع وا

 لاق ردهنسانعم قلوا ولزولومو ولشاط لقج رب و اسباب هيف قلا اذا قدوسلا”ضقا لاق ردهنسانعم ق ا

 لاق ردهنسانعم قعشپاب بونلو زولومو شاط قفوا هنسهلوقم ماعطو ضضقلا هیفراص اذا ناكملا ضق
 لازتم و بکت مه وللثم ل وا بوش ود هند رآ كنس هل وقم ریچان وتا ود رخ كالامآ و ر وما و تضق نعم ةعضبلا تضف

 نا كن دنکرب و اهساسخ یا ةضساو رومالا قادم عبتت اذا لج را ضقا لاقب ردلمعتسم هنسانعمقلوا راکبلط و
 لاق رول وا یدعتم هدانعمو و بّرتو نشخاذا عجضملا ضقالاق رد دنسانعم قلوا تشراد و تب ول ربط ولشاط

 دا م هکر د هنسانعم قعالشوب قرهلوا زولومو لتچ هدرخهدرخ یبهنسنر و اب تتمانشخ هلعج یا هناکم لا
 هلبتصف (ضضتل ال اضضف هکرتاذا *"یشلا ضقالاق ردکلیالرت قره وا شاط هدرخهدرخ یتضاقنا بوقی

 اضضق لب "ضقب ماعطلا "ضق لاقب ردهنسانعم قلوا ولشاط هدرخ هدرخن بویلوا یک او ین
 ردصمو روند 4 هلغ وماعط ولقاربط ولشاطر ونل وا لامعتسا قر هل وا مسا ضضق و ضضق هیفراص اذا عبا رلا بابلانم[

 اضضق اماعط تلکا یا روزلا بابلانم اضضق نالفابتضضق لوقت هنساعم كم ماعط ولقاربط واشاط رولوا
 ناکلا ضق لاق ردهنسانعمقلواولزولوم ووللقچ ناکمرب و ردانعم دخ هلج و بارت وا یصح كسا رضا نیب مق و و

 هغاربط هزوت نکو چ هرزوا قات و روند هزولومو هنن راشاط لتچ هدرخ ضضف و ضضتلا هیفرراص اذ
 راض اذا ضضقو رک داک"ضقناکم لاق یک "ضقروندهرب ولزول ومو ولشاط لقچ دنن ز و فتک (ضضقلا])

 نعم ناکلا ضقتسا لاق ردهنسانعم قلوا ولزولومو ولشاط لقجر یدو (ضاضقتسالا)]
 تشرد ین عاش هسکر و تاقا ینعع ةعضرلا تضقتسا لاق ردهنسانعم ققلو یرلشاط لقح هدماعط

 لاش ودار ارق هدننز و هضف (ةضقلا )ل انشخ دا ریعصم "ضقتسا لاق ردهتسانعم قمل وب

 بول وا لاسموقیناریط و قچلآ لوق یلع هلو ا ولشاط لقچ هد رخ هکر وند هر لوشو اهترذع یا ةي را لا ةضق ب
 لمر امارت ةضفخ وا یصح تاذ ضرا یا ةضقیف انسّرع لوقتهلوا باب ترص وروپ كسکو ب یرغوط هنق

 هد رخ هد رخ و سنج یا ةدحا وفضقف نم لاق رونل واریبعت هن وکو تباب هکر د هنسانعم سنج و عفت سم نتماهب

 بلغت هبا رکب هدنآ هکر دیدآ عضومرپ هضق و ردتفل هد هلیصف كفاق هد: س هلج رانو روند هزولومو هن راش

 ندنسانعمه راج ضاضتقا هضق و رولواضق زساه هکر ول وا نک اس داضاضعب و ردشلوا هعق وربهدن ران یرا هلسق

 هلي كفاق (ذضَلا) اهسع ةللىا اهض اضتقا دنع كلذ ناکو لاش روند هغلزو یرکبلرق هکرولو مسا
 روند هنغمو كلبا كجوکو روند هنس هی كن هنسنر و روند هنراشاط لقچ هدرخ یک ض

 هیفام لاق ر درا هد ليفي ءاداض رد هنسانعم هصبقن و بیع ةا كفاق (ذض) ر ر
 ةيراطا ضتقا لا ردهنسانعم قمزو یترکب كف هدننزو لاصعتفا (ضاضتقالا) بيع یا ةضقو
 "صقنا لاق ردهنسانعم قللق هدنرب زونه هلغمالقیب نکل بوالتج یک رک راود (ضاضقنالا) اهع
 ماع نیلا تضف لاقت TET TT هرزو | هقلاطر و دعب مش مو عدصتاذ

 19 یوه اذا زاطلا قلا لاق رد هنسانعم كا تولیزوس نوجما قمنوق هرب ندا وه شوف و ت

 یعع راد ا ضاقنا لاق ردفدارم هدلوا یانعم هلا ضاضقنا رول وا ندضقن هکهدننز و راربجا (ضاضیقنا
 ةد هی هریخا داض( یضقتلا)وهدننزو ل عفت( ضضقنلا )ردشلعا میر ادارطتسایتوب فلوم

 ضضقت ىلصا كنس هك ىضقتو "صقنا یتعع یضقت و رباطلا ضصضم ۶ لاق رد هنسانعم كع ابولیزوس ندا

 ردهضف یدرفم روند هرلابق کب هښرزوا كنر یر هدشنزو باتک ( ضاضتنا) یک. نت و

 ضج لوق یلع ردکوک یرلکدد یناغوچ ماش هکر دیم ماشلانانشا هدننزو راث رب (ضاقضقلا) هلی

 لالعف هل كناف قرهل وا فعاضم تا مالک و ردتغل هدهلیعص كفاق 2 روند هلال نزاو رادار



 perra قالطا هنانحاو تماسا یکیدلیا لاصیا كندسکر اقباس همذآ ر ضرق و اعم میسک اضرقضرق |
 | هاطعالاقش روند هب هنس نالیرپ و جد واهب هک رب و ناسحاو ةماسانمهفلساام وه و هنم ضرق هيلع لاق ردتغل

 ضرقلاش : رد هنسانعمكلیا لاقتاوال و هتلاحرخآ هو خآ ندهنشنرب بابام اوکو ارقا

 | رد هنسانعم كلا تازاح یجدو هدنن زو هلعافم (هض راقلا را ىش یثنملاز اذا عبارلا تابلانماض رف لج را

 | زادقمرپ نوجا كلا تراحته هسکرب هکرونل وا و هضراق لا

 ۱ | لی رنش هنس نا هرزوا قلا دناع ایر نا نارسخو ررضو هرزوا هجویراکدلیا طارش هدن ران بورپ وامر
 هضراقم یکی غیدلوا ذوخ ام ندنسانعم ضرالا ق یعسوریس هب راضمزدترابع ندقملوا

 | ندنسانعم فام عطق کاب وکی ج د

 ناطزشیام لعام ع رااو هیف رجل هيلا الام عفد ناوهو ةب راضم ىا ةض راقم ابو ةض راقم هض راق لاقى و ردذوخأما

 هکاب وکر وند هش وکی کیدنیچ هدنزخآ هلیا عفد ندهشكشا كنءود هدننز ورپما (ضیرقلا) لالا ىلع ةعيضولاو

 ۱ نودضیرطالاح هنم و نوچبدل وا عبطاقتوذ رونل وا قالطا هرعش ضیرف و ردبا عطف ند همعط نالوا هدنسهنکشا

 | روند هتلآنانلوا ریبعتیدنص و صقم هدننز و بار( ضا رقلا روند ه یسک هدننزو هما ةضا رغلا)ضیرقلا

 ه وبیس فلوم هکیدنل وا ناب هدنسهدام صقم هکدتن روند ناضارقم هن دانق یکیا ینعب هدنسهنش رد ضی راقم یعج |

 عابصلاینلاق* رون د نیضا قلاب هعطق هروک هفل وم سپ + رایدلبا لامعتسا قرهل وا درفم راراس یدل واعباتهنلوق
 | ضارتلاب دحاولایف و نیضارتلابهتضرف امععاقجا دنع لاق اما و ةماعلا لوقت اکضارقم ام عج اذا لاقالو

 دوهعم عضو كندروکذ م تلآ هکیدلاق ردشلنا تدث قرهلوا درفم هلا ونع ضارفلاب بوثلا ضرق یرمشخز و

 هلبداتقرب ره اتداع ارز ردقفوا یلوق هلرازاس هلغلوا لصاح ندنعاقجا كنىدانق یکیا یسلواعطق تلآ هرزوا

 ضوحو لودج و رهن لوشو هنسانعم لیلف عرز روند هرانیکا هج زا هل كيم (ضرافلا) ردقو لینک |
eرهلوا جانحهفمردل وط یی هغوق بونا هنچلا رنکچ وص و کا هکروند  | 

 كلوي و روند هراباق قج4 وقرج-و اهنم ءاملا حج“ و یک اولایا ضراقلانم هضرا ىس لاق

 ۳ ا ۱ هاطعا اذا ا زلف ضرقا لا رد هنسانعم كمر و ها چدوا ه اک ر لک تنم (ضارفالاقروند لتسد ا

 ۲ اذا دضرفا لاق ردهنسانعم كلبا زا رفا و عطف لام هعطقر قج هنل وا ازج و ض وع هدنلباقم 4 هکر واضرف

 ۱ ۱ هنسانعم كمل مد و هحدم اذا دض رو لا رد هنسانعم كما دم یهسکر ( ضیرتنلا) اهبلع یزا عطف هل عطق

 .گ | بودا زارفاو عطق ندسان راس هللا حدم ی ودم هکایوک هدنسانعم حدم همذ اذا هضرق لاقب رول وا "دض هلفلوا
 | هلیهح و قمالاق دحا و درف ندهفاطر (ضارقنالا) رولوا شعا عطق ی سوما هلتمذم و لصف هدنسانعم مذو

 ۱ لاعتفا (ضازقالا) مهلک اوج رد اذا موقلا ضرقنا لاقن ردترابع ندرباد عاطقنا هکردهنسانعم كم بونکوت
 ۱ هلکلبا تبیغو لصف یب هکر و ضرقلا ذخا اذا هنم ضرتقا لاق ردهنسانعم قلآ ج دوا ندهسکربهدننزو |

 E و لاتف(ضارقلا ) هاتغا اذا هضرع ضقا لاقب ردلمعتسمهنسانعم كلبا عطق یتسومان

 | (ضراقتلا ) ه راض اذا اضارقو ةضراقم هضراق لاق یدنلوا رکذ افتآ هکردهنسانعم هب راضم ینعپ » هض راقم

 | دحاو لک ضرش یا ناضراقت امه لاق نوسل وا رش < الکول هلرک زد هنسانعم كعشلحندوا هدننزو لعافت
  ناثرقلالاقن ردندنسانعم ضرق ردلمعتسم هنسانعم ققاب نیغزآ هن رب یرب مصخ یکیا و ارشو اریخ رخت الا امن
 یرصبلا نسحا ثیدح هنمو ردهنسانعم كعشاي وس رعشو ارزش هبحاص ىلا امن لک رظنیا رظنلا ناضراقت

 | رعشلایا ضي رقلا نولوش یا # نوضراقت و من 9 لاق نوحزم مالسسلا هيلع هللا لوس ر باعصا ناکا هل لیق
 ۱ بابلانمآ اضف ةۇلۇللا "ضق لاق ردهنسانعم كلد یی ویا هلن دن دشت هلداض و یف تفاق 6 "ضعلا) هودشانش و

 | بوکچ ندنر ىب زاقو هّقد اذا *یثلا ضق لاق رد هنسانعم كنا درخ بوکو د ییهنسن رب واهبقثاذا لوالا
 ۱ | صف لا ردهنسانعم قماق هنسن یروق یکر کشو دنق هش وسو هعلق اذا دولا "شف لاق ردهنسانعم قمر وق

 | فتک کیک ض ضف روند هر ولزولومو ولقاربط رولوا فصو "ضقو رکسوا دنک اسباب هيف قلا اذا قیوسلا
 هب ردهنسسانعم كلا تباصا زولومو قاریط ههنسن یس هلوقم ماعط "ضقو رک دیس اک رد هدنزو
 ۱ | رک ذیس اک ردهنسانعم عیج هل سمکفاق و "ضق و "یش ضضقلا نم اهباصا اذا عبارلا بابلا نم ًاضف هعضلا

 - ی و ا (نینتا)



 اس N رس

 / مگ فاقلا لصف ]مس رد شضافت دما رفعج ن دمو 2 ةيدر ین ةيغل وا شاهی :لفتالو هب دف شاتسآ

 ۱ هلن راج وا ك رام رپ صبق هلا دا بهم کد کرد هنسنمم مآ هلا هیچ یهنسارب هلی وکسكنابو یعق كفاق (ضبقلا)/

 زد هننبانعم لا طیض بوت وط هن ا هو هدي هل وانناذا یناثلا بابلانم اضبق هدي ؟یفلا بو لاقت ردتلآ ق

 FRR عانتما ندقتوط یلشر بوجآ یس وا هکسا اذا هد هلع ضبق لا ۰ روت هلص هبا ىلع هدنو |

 هکر د هنسانعم كمر وشو د ب ورود ییهنسن رب و هک اسما نع ER دنع هدر ا ضبق لاق  رونل هلص ها نع هد | ۱

 هنسانعم كم روو قجوا هلت رس نا ويح راسو شوق و هطسب دض "یشلا ضبف لا ردیلباتم قچآ بوی[ ۱
 یلاعت هلو هنمو یشلا وا نارطلا ف یف ع رسا اذا هربغ و رباطلا ضبق لاق راردا ضبقیضرا و اوه هکایوک ردلمعتسم |

 نالف ضبق لاقب ردیهلا ضبق هکر د هنسانعم كلوا ضبقو هب : الا 96 نضبقن و تافاص بام دو ۱
 ۳ (ةضابقلا) و هدننزو دا دش (ضابقلا) و (ضباقل ال یلاعت هللا ةجر ىلا ضبق یتعی تامیا لوس ءانبلا له
 1 ضیا )روید هکیکپ اچ هدننزو همارک ( ةضابتلا) رک ذیس اک رد هنسانعم ضببق ضباقو ردراتفص هلا هقلابم

 سکن *ییعب ضبعلا و هضابقلا نیپیا ضیبق و صباق لج ر لاق روند هلا ویح و ناسفاكباچ و تسج نو

elaقالطا هتعنص لها رب دن بحاص و بیل لوش ضسبقو مماوقلا لقت عی سیا دییلا ضب سرف لاق  

 "بکم بیبل یا ضہبق وه لاق هلوا زا هندی یریغ بول و ماند تا هی کو راک اباد هکر

  ضوبقلا یا صبقلا اذه حرطا لوقت ردل وعفم ییععلعف روند هلام نانل وا ض#ق هانی (ضبقلا) هت

 یاو قا و مق هبااه دنع وگو بت زورو )نجا دیک زود (ضبتلاژ و هدننزو لنم (ضب

 هتضبقم و طوسلا و فیسلا ضبقم وه لا رونل وا ریبعت هنعبق و باص هکر وند هنرب قجهتوط لا ی
 رددآ رواج رب هیبُش ههو ولبق هدننز و مکر ضبلا) هيلع ضبهامیا هدصبقم و هضبقم و هتضبق» و ه

 قبولا نم ةضبق هاطعا لاق روند ه هنسن هب ر و جوآرب ردلامعتسا رنک | هلیعط و هلیصف كفاق €

 روفلایلعو ذخا یی هنسسن رب ی ك سوهلوب هکروند هب هسک لوش هدننز و هزم هلی كفاق (ةضبقلا]) هنم 2

 ثبلی الی لاب كسع ناكاذا ةضفر ةضفوهلاه رونل وا لامعتسا هللا هضفر و و هل وایتداع كما درب 1

 يم لز زک بوی ها ندا وم اعاد هک رونل وا یقالطا هناب وج ی حاص دیقت وری دن نسح هدلنابوج و

 هن وکر هدننزو یکءز (یضَبلا زل دغج ف ربیدتلا ع نسخا ىا ةضفر ةضبقعا ر لا هل وا ردبایعرو رم هد

 قا و ت هل رسک كنهزمه (ضابق الا ردقح هل وا تای رک ج هل چرم یک ر دا ضّبقیرب بوک هکرونید هک

 هال وا هدنس هضبق یلام صبا ) اضیعم هلل لعح ادا فلا ضبثا لاق رد هنسانعم قعاب هضف هنس

 هاطعا ادا لالاضصبق لاق ردن رابع ندلب نی هنا د نام كليا اطعاو علست 4 :دسک نالوا

 ی ضبق لا ردا ا كمروشود بورود ی هنسنر و هربح ىلا هل رح ییعب هت

 تال فنا لاق ردهنسانعم قل وا بوطروط بولی زو یسازجا كنهنسن ر (ضابقنالا) ها وزو هعج

 كلروش ود بولی رود و عرسماو راس اذا لجرلا ضبقنا لاق ردهنسانعم كع رو هلتعرس و مک
 رول وا فص و هن السرا شغل رضاح هغلت | بوارصص (ضبقتلا) طسنا دض *یشلا ضبقنا لا رد

 تولیکر | هلغمال وا ظ وظح ندهنسن ل هسکرب هدننز و لعفت  (ضبقتلا) بوت ولل دعتسسمیا شضبقتم دیبا

 هلا ضیقت لا ردهنسانعم قماریمص بولي روشود ه هنسن ر و رسا اذا هنع ضبقت لاه رد هنسانعم

 كنار و كفاق (ةضبنرقلا) جشن اذا دلم لا ضبقت لاق رددنمانمم قل وا شرابشرو تیولیکچ یردوبث
 یناثلا بابلا نماضرق هضرف لاقب رد هنسانعم كعمک هدننزوضرف (ضرقلال روند هتروع رودو هلی ۰

 رعثلا ضرق لاق ردهنسانعم كوس رعش و هازاج اذا هضرق لاق ردلمعتسم هنانعم كتا تازاحمو 4

 تولا ىلع فرشا وا تام اذا هطابر ضرق لاق ردهنسانعم قلوا لحم ول وا دوخاب كمل وا طابرا ضرف و اقا

 ة رسد وهن لدعاذا هربسیف ضرق لاش رد هنسانعم كتک بوبرو قرایص هلوص هغاص و ردبلق طابر دا ممن

 فهکلا باعصا صف ق ییاعت هلوق و هک و هنع لدع اذا ناكا عطف لاق رد هنسانعم قعاص هب هغ رال ندر

 عطف ضرق هداروب هلاعتیلعمهک رتو مهعطقت و مز وات و الامت مهنا یا لعنت اذ مهض رقت تبغ اذ
 لخاد شوک هدنراتف و بورغو عولط هروب رم فهک نعپ نده وخ اب ندنیناتعب بکن ولودع دوخاب ن

 هلغل وا لباقم هشعن تان یسویق دوخاب یدیارازماضوا هنب ارز وا نوجما تنایص یرلنآ یلاعتقح نکیآ روا

 لاقب و تاماذا لجرا | ضرقب 2 لاقب ردبا تایح عطق هکر دلهعتسم هنسانعم كل وا ضرقو یدیارازمآض وا هنب

۱ 

 سرود تن هرم

 اپ هی

 سم[ فاقلا لصف



  EYلولا روا 1 روشو ملت یر یآریلعو هدنک 7 لوق ىلع راەلوا ناسکی و یواسم 1
 یعض لداضو یصفكناف ءاضوضوفو یضوفو ضعبب مهضعب طاح وا نوف فتا مهل سم رال نوواستم یایضوف |

 نیطلتحم اوناک اذا رصق و ءاضوضوفو مش قطوف مھ ما لاش ردهنسانعم طالتخا هلیرصق و یدم كفلا و

 ردوهنساتجم قلوا لزنشم هدن رللام عیج هسک یکیا هدنن زو هلعافم  هَض وافلا و رخ  اللام یف مهنم لک فرصت

 اھ دحاو هرز واتا واسم هدفصتو هدلاوما هسک یکیا الثم فض وافلا هكر ش هنمو ردهنسانعم تا واسم لصالا

 هوجو ٌهضوانو عیانص ٌهضوافم تکر شو روند هسضوافم تکرش هغلوا كىرش یرهلوا لیفکو لیکو هرخآ
 رولوا محک هلیلام لضف كنا دحاو هللام ضعب و بول وا نمصتم یتلاکو ز کلا ناتج تک سش کوج ردنا وی

 مالاف هاراح و هاواساذا هض واف لاقب ردهنسانعم قلوا ناسکی و یراحت هدص وصخ ره ه هسکرب هضوافمو |

 هدصوصخر و عجا هفاکرشا اذا لالا ناکیرمشلا ضوافت لا رد هنسانعم هضوافم هدننزو لعافت ( ضوافتلا

 ضیفا ) مهضعب هف ض واف اذا مالا یف اوض وافت لاقي رد هنسانعم قعشلمد را هلن رال وا رشم هرب یرب (

 | هریک اذا ثلاثلا بابلانماضهف "یثلا ضهف لا ردهنسانعم قمربف بوراب یی هنس شو یجا هدننزو ضخ ۱

 ةضوضیفلا ) و هل رسک كناف نوچ رواج ءو هدننزو دوعق ( ضویفلا ) و هدننزو ضیح ( ضیفلا و هخدشو
 ضیف ءا لا صاف لاقب رد هنسانعم ققآ بوشاط یکی اچ ندنتژ کو ص هلتاصف ( ناضیفلا آل و هدننز و هخ وش

 دنورد هسکرب رولوا یدعتم هلبفرح ءابو یداولاک لاس یتح ژک اذا انا ضيفو ةضوضیفو اض ويف و اضیف ]
 قطب لوه اتم اذا ین هحاباذایلاپ هردص ضاف لاقت رونلوا لامعتسا هنسانعم كل راهظا بویم هد متکی زار ]
 ناح ندندب سفنلا ضيفو تام اذا اضوبفو اضيف لج رلا ضاف لا ردهنسانعم كلوا ضویفو ضيفو هب حابف هه |
  ۱لاش ردلهعتسم هنسانعم قلوا عیاشو شاف ربخر و فی ترشح هسفن تضاف لاق ردهنسانعم قمتیچ |

 همول وا ضیفو زک انا «یشلا ضاف لا ردلهعتسم هنسانعم قلاغوج هنسنر و عاش ادارا سس اف ۰ ۱10

 روتلوا قالطآ ها لرکو یلنادتیمو یلقولوصو ردیعما كن رضب رهنو ردیعما كرصم لیتو هنسانعم توم ردعما ] :
 یعچ روند ه وص قوچراقا و رد يما یسرف كنايفس ییان ةبتعو كسرفرب صوصخ هرازن ن ةعبض ونو
 وصخ هنتعاج دعجون هدنزو دادش ( ضایف رل ضیفت هاشم امف یا ضوبف تاذ ضرا لابش رد ضویف

 هدنس هورغدر د ید ردسقل ینا هللا دع ن زیمط ندیاسععا و ردن دندندحم ضایف نیذاشو رددآ سرفر

 ماعطا یرکسع هللا روزج حذو بودن ید نیوص ی اتش نون اغلاق ز4ر کدو نیسومم مال ر کد

 یرصق كفلاو ىج كناف ( یضیضیفلا ) رلیدروب بیقلت هلا صاف یراتضح مزلسلا هيلع مر ک !لوسر کما

۱ 

۱ 

 ا ےب یضیضیف مهرعا لاقبردترابع ندا ردیا لواستو سبلت یتیرامامطو سا بابام یك رخنآ اھ دحا الثم
 ۰ لاق AS هکر هل رسک كنزمه ( ةضافالا  یضوفیا یضوبف و نآ دع و یضوضبف و

 | یظوط هانم دوخاب قعاشو ندروغوارب ندنافرعیب یب ک لیس شعاشو نددن ساو عرفا اذا هفت ىلع ءاملا ضافا
Eo ۰ Ri ۰ ۰ ۱ 

 2 ل و ا ىو مت ندارم دوخب و ا ۱

 دم و اما سه

 | ردهنسانعم قمردلوط ردق هکشاط یاقو اوعفدنا اذا ثیدلایف اوضافا لاق زیتون قلاط ه ید من
 و حادقلا ضافا لاق ردهنسانعم لا الاو برض هدراق یراق وا راتاو ضاق یتخ ه الماذا ءانالا ضافا لاق
 عفداذاریعبلا ضافا لاق ردلمعتسم هنسانعم كلنا عفد یرغوط هن غ وب ندنسهشکشا یتشوک هود و ام برص اذا
 رضافم ثیدح لاش روند هیدرقال ۍراقدلاط بوشپ رک كسان هلیعص كيم ( هف ضافلا ) هشرک نم هرجا

 | ةضافم عرد نا شرولزا نشاط ندند هکرونلوا قالطا ههرز لو هلیعض كيم ( ةضافلا ل هیفاوضافا ىا هيف
 براق نطبلا ضاضو نطبلا ةمصلا یا ةضافم ةأرما لاش رونلواقالطا هنوتاخولن راق كلوبن و ةعساو

 تیدحا هنمو رولوا یشاتندقل وا تعس و لدتعم هدنن راق هکرونل وا قالطا همدآ نالوارب ارب سبز ودب ودیسکو ک- ۱

 [ هضافاوص تا ,(فضافتسالا ا ردصلا ممن هرطبلا یوتسم یا وچ نطبلا ضافمناک مالیسلا اهلع" ینلاذفضقا

 قلوا ناوارف یراصشا بول وا ولتعسو ااا ةضافا هلأأس اداانالف ضافتسا لاق رد هنسانعم كم هتسیا یلیا

 ریا ضافتسا لاق رد هنسانعم قلوا عیاشو شافربخو هرجث کو عستا ادا یداولا ضافتسا لاقب ردهتسانغم
 ۳ هما بک خلاق دون هدرا ومر شلوار ومنو باش( شیلا راو
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STREETه ماع ونب هدنارت نب رګ هضرفو هنارحت یا بابلا ةضرف عن و لوقت ردترابع ندکیلد ك  
 هرلناویح نالوا هجا مظعو جک و غاص ( ضراوفلا آل رد عض ومر هدنرانک تارفو رددآ هرقر صوصحم |

 لاقت رول وا نددادضا هلک د هت رانلوا لیلعو هتسخو ماظع حاصعیا ضراوف رقن و ضراف ةرقن لاق روند ل

 هاطعا اذا الف ضرفا لاق ارد لسه و انعم كمر و هل رسک كەز ( ضارفالا ل ضا سم یا ضراوفرم | ۱ ۱

 قاوا غلاب هاصن یشاومو هضیرف هللعح اذا هل ضرفا لاق ردهنسانعم تلا نییعت هفولع و هفظ و همدآر و ۱

 لق بجاو ماکحا هنن رل وق یلاسعتقح ( ضارفالا )ل باصتلا تغلب اذا ةيشالا تضرفا لاق رد هنتسانع

 اوضرقنا اذا موا شفا لاقت رد هنتسانعم قلوا ضرقنم قناطر و بج وا یا هللا ضرفا لا رد هنتسانعم

 لداض و یصف كناف (ضفلا) مهاباطع | وذخا اذا دنا ضرفا لاق رد هنسانعم قلا یتیرلهف ولعر Xs فظ ومو ||

 لوتکماو هر تو هریک اذا لوالا بابل نم اضف *"یشلا صف لاقت رد هنسانعم ققعاط بوریق ینهنسفرپ هلن دن دشت | ۱

 قالطا هیناسناتارفتهدنک رب "ضفو هکفاذا اتکا نخ "ضفلاش لا تسم مانیتور ۇق ب وزن قا ۱
 ییسهلوقم كسك و جركه لب رسك ك راي” ( ضاضفلا )و ( ةضفلا )نوف رفتمرفنیا سال نم ضفا لاقت رول

 كاف روند هب یتنربق نلیغاط هدقدلرف نسف رب هدننزو بارغ ( ضاضالا روند هعاق وط قحجهدمغاط بوریق

 هدشنز و دادش ( ضاضف ) رددآمضومر ضاضفو اضاضف او راط اضاضر اوراص مهلوق هنمو رد راج هد کد

 هباصالاه روند هسی زوم اص كن وصنانلوا رهطت هم دنه ليت ( ضضفلا رردنبقل كکلامخ را

 ناو ةا لوق هنمو روند هئیش نالوا رشتنم و هدنک ار اقلطم و 4 رهطت اذا هنمرشتناام وه و ءاملا نم

 ابنم ةعطق یا بارفکضاضف و قنعكض ضف ىو ر ود هللا ةنعل نم ضضف تناف هبلص ىف تنا و كابا نعل هللا ن

 لوق ىلع روند هوصولتط و روند هنستنجاصوص نا وا رهطت هلبسیدنک دو هدشنز وربما ( ش

 قنغاط اةلطمو روند هنفجرومط ناقیچ ادا كنامرخ و لئاسوا بذع یا ضیضف ءام لاق ر روند هلوص

 سانلا نبب روت دهگنوک کز ەم ولان ت رک ناف( ةضفلا ى رفتم یاصیضف یش لاق روند هب هنسذ هد

 ءافص عم نوکت یا < ذضف نمر راوق 9 یلاعتهلوقو یدنلوا قالطا نوجغیدل وا لوادتم د زا هدایز ند هراس

 هکر دعماجخ زر یتیرلهصاخو تعببط *ل رول هنا شموک ی رلهشیش كتنج ینعب رم دور اقر کلا نم ةا اه
 بویلرف هدکدشود یتلاح تیفافشو توفص كنهشبش روللب هدرلنا ارز ردص وصح ندعم را بکر ن

 رح روند دا شاظ هرق ك کو كب هّصف و ردعماح ییتفص قفلا دانکو رج هسل وا ضرف كل ی

 هدرلغاط لابخا ضاضفو ر واک ضاضف و هد زو بنعرولک ضف یعج ردزناح هد هلرصف كناف هنسانعم ۵

 یعجفیهادیآ ةَضافهت اصا لا رونلوا قالطاه هبهادو تفا (ضاا) ردترابع ندرلابفقنغاط هرز

 هضافضصف و عساو یاهضافصف و شضافضفعردلاه رون ده هنسن لون هدننز و رار ( ضافضفلا )روک

 ( ضاضتفالا ) ةل وط زیسج يخ یا ةضافضف ةي راح لاق رونىدەريق وايو نوزوا قرەلوا دنمون ول 3

 ردهنسانعم كکود هتسسج هتسج ییوص واهع رفا اذاب رال ضتقا لاقب رد هنسانعم كما دلازا ی
 ةغاش هاصا وا *یش 2 دعب امس هبصاذا ءالا "ضتفا لا ردهنسانعم قعمانص هدنآ یعیدقح توان ندر ل

 ردهنسانعم قمزو تاع هللاعفا یسهلوقم نایک چ مرز هن یزو كعروس تبط تروع نالوا هرجا تدعو م

 تویک رلسابل یکسا هدهیلهاح مایا تروع نالوا توف جو االام قمیچ ندنتدع دم اکا

 هنجرف ېک کرک یشوفلوا رارروتک شوقرباک | هرکصتدک دلیاتلزع تدم هنسرب هرڪا یوأمرب كز

 ده رانا ندنلا یوزر ویغق هود هل هدعب رولوا اله شوق ندمچ قوچراتآ هدعب بو

 رطوا ذی اد :اهدسجتکلد و هربغب وا بیطلا"سع اهنذع ترسک اذا ةأرملا تضتفا لاشرول وا ش
 هل رز ( ةضفضلا ) شيمب دک الف هدد و واو اهلبق حن | ممنداعنم تناک وا ةدعلانع اح ورخ تلذ ن

 هدنن زو لیعفت ( ضیوفتلا ل اعساو ناكاذا شیعلا و عردلا و بوثلا ضفضف لاقب رد هنسانعم قلوا عساو
 هیلاهد راذا رعالا هبلاص وف لاش ردندنسهدام یضوف یا کد ردهنسانعم كلتا شرابس و هلاحا هب هسک

 ةأرملا ضّوف لاشردو یرلکدد ضيوفت حاکن كناهقف ردلهعتسم هن انعم كلا ج وزت زسرهم

 یرهدرک سو یراغوبسشا کروند هرک سع و هتعاج لوش و یرکس نون و اک



 ی هم -

 ا رو اا نالوا فلج ویو موضرم وات یا شرف دیلعام لاقب روث وا قالطا هسابلوارارردشلیا

 | نیعم هنسفن یدنک ی آ هسکرب , هکر ونت د هنن لوشو ةموسرملا هتیطع یا هضرف بلطپ لا یک 4 رهشو هيمو

  ضرف هکروند هثیش یکیدلیا اطعاو دوج هراس قرهبل وا .یتبن باو و ضوع لوق یلع هیلبا هبه هربغ نکیشلق

 | ج دنا یرف وبا ورا هداج وا دبهوف هفت ىلع هضرفاد وهو ضرفل ءاضطعا لاق هلفاق ردیلب اقم

 | پودبا ذاخا ندنراجاغآ رافعو خرم یغامتچ رابرع ارب زرولوا هلدک هکرونب د هننکترکد وخاپ هنب رب قج هلقاچ

  یاعتهلوق و اهیف یذلا زا وا هنم حدقبام ثیح یا ةدنزلا ضرفیف دنزا نکم لا نار رک ینیرارب قج هقج شنآ

 ةضير رف دعب ةضررف اهبف انلعح یادیدشنلاب و ماکحالا ضیارف اهبف انلعج یا هعاهانضرف و اهانل ها ةروس

 هکرد هبسنلا ق, زاحم دوخاب هلیسهقالع لولح رددرفلایف زاحم هروک هنقنارف یئالث یتعب اهانس و اهانلصف وا

 یک ءالیا و دلج هدهروب نم "هروس ار ز زدم صنم. یریثک کت هر وک نارق ندلیعفتو رد رق هنیکز رهنلایرح

 | نای و لیصف هراعتسالاب ندضرف نالوا هنسانعم مطق و زح دوخان ردشش وا باحا ماکحاو صیارف اعیاتتم

 | ةفولعو هفظ و هب هکر بما ندا ریسفت 2 هد هل رابع اهم لمعلا اج وا درو اب فل وم * ردهنسانعم

 هدهنسانعم كعرک هجهداب ز ییهسنرب (ضیرفتلا) هضبرف هللعح اذا هل ضرف لاش ردهنسانعم كلبا نییعت

 تراص اذا لحرا ضرف لاشه ردهتسانعم قلوا هضب زف هدنرله ود كمدار و هززح اذا هض رف لاق

 دود هب عرش م کج یکیدسلیا بجا و هرزوا داببع كن یلاسعتقح دوب («ضورفلا) ةضي رفلا هبا یف
  کرونید هنآ كغمرباو سابللا یا ضارفلانم یش هیلعام لاق روند هسابل هدننزو باتک (ضارفلا)

 همصب شارفو رهنلا ةهوفوهو ضارفلاب ةتادلا انیقس لاقي رد هل وا لدک قج هلاوص و كج هریک هنا

 | لاش هدننز و هفرغ ردهضرف یدرفم هنسانعم قرط روند هرالو و رددآ عضومرپ هدنسارا همام هلا

 | لشاب هغغلولشاب رغص هدننزو همارک ( ةضارفلا)ل و هدنزو دوعق (ضورفا) قرط یا ضرف نم ءآددبلا ام

 | هضارف و نسلا یفتنعط اذا مالا و ىناثلا بابلا نم ةضارف و اض ورف تضرف و ةرقبلا تضرف لاق زد هنسانعم
 |( ضرافل) ایضرف راص اذاسمانا بابلا نم ةضارف لج رلا ضرف لا ردهنسانعم قل وا الاد هضارف نف هدنکرا

 یاضراف لجر لاق ردنا راد هنخر هلبتّوف یي هنن یکیدکو چو یغبدشږاب هکایوکر وند هب یثک د نمونتو یرا

 |[ ةى ىا ضراف ةاهلو صراف ةقشقشو ضراف ةي لاقت هنمو رونل وا قالطا هب هنسن ابقو یربا اقاطمو ص

 ۱ مدق یاضراف یش لا هلهببشت هرغص ولشاب روند ه هنسن عدقضرافو هدننزو عکر رولکض رف یعجج
 نفهدرلن وب هلتبسن یاب و. هلناکرح 6( یضرفلال و هدننز و ریما (ضیرفا# روند همدا نالوا ملام هضاارف "نفو

 | ضرفا وه لاق وا رفلاب فرام یا یضرف و ضیرف و ض راق لجر لاق روندهمدآ نالوا اناد و ملام هضدارف

 | ضیرفمم- لاق ؛ رولکش رک هبارواهحمل وروق هکر اون د هق وا شلترک یزکض برف و ضارفل لعب مهلعا یا سانلا
 1 غلاب 4 هاصت هعاس هکر وند هب هض ورفم تاک ز هده ادنال وا دعاس هدننز و هنسفس ( ةضیرفلا) هقوف ض ورفم یا

 2: ی رکی ردقل وا خلاب هددع شب اصن كنعسق ءود الثم رونل وا ذخا و جارخا یسیرپ نوا تاکز هدقدل وا

 3 | زوت وا و ردءود نالوا غلاب هنشای یکیا هکرولیرب وضاح تنب رب هدشب یرکیو ردن ويقرب یسهضب رف هدشب ره ردق

 اث ردهود غلاب هنشای ترد هکرولیرب و هقحر هدمتلا قرف و زده ود غلاب هنشاب ج وا هکر دنوبل تذب رب هدیشلا

 | رووا جارخا هضب فر هدن آردزوت وا ییاصن كسوماح و رو و هلوا غلاب هنشاب شب هکرولیرب و هعذجرب هدرب

 1 | دوخاب نوجبدل وا باحا وضرفیمادا هنبحاص لامرونل واجارخ | هضیرفرب هدنآ | ردددع قرفیاصن كنومفو

 | هدضورف هصح و روند هه اد هج وق كن هضیرف و یدنلوا هیعست هضیرف نوچغیدنلق بجا و هد هّماس مولعم ددع

 | یکیا ندنویق (ناتضب رفلا)ل ةض ورفلا هتصح یا هتضیرف یفوتسا لاش مو هو مو
 | ةعذطا یا ناتضب رفلا الا هلامام لا رونل وا قالطا ههود نیک تاب ترد نده ود نا مک شمریک هنشاب

“RR6 ضاب رفل ال روند هن شک هدلاح یقیدل وا لزف كنحاغآ مود هل رسک كناف (ضرفلا 2  | 

 س هدننزو رتب (ضرفلا) ردبدآ عضومرب و عسا و یاضایرف یش لاق روند هب هنسنلو هدننز و لایرج

 نوتلاوض ندا هکرون د هکدکی یک هلکسا لوش هدنسبیفلرهن هدننز و هفرغ 6 ةضرفلا)ل رونید هتل آرومد كج هر ۲

 هکرون دهر ینیدناب یک هدزکدرحلا ةهضرف و رولیرا وصناویح و اهنم قتسپ ةلىهو ربنلا ةضرفنم اوقتسا لا

 | هقيل كت ويد قجهزاب وزاب ةا ودلا فضرف و نفسلا طحیه و رحل ا ةضرفیف ةيفسلا تّرقتسالاقب رونل و اريبعت نايل

 ا هسه لح یا ةقيض ةاودلا فص رف لاق ردیس ورڪ ا كنسەقح هکروند هل شی دی وق تیک لو
 ۳۳۳ 7 سس چت توس سس



 ۳۷ رس
 هلا لیمو لوبق ییمص دسخوب زسردنا ذخا لب رط اغا هسنل وا ضرع هک لاب هاوتا لوا هد

 ردهنسانعم قفلقفو نوجا نهننیکسک یییزغآ ۲ كف و رکذیساک رونل وا قالطا هوش وا ضامتاو زسزلیا ذخا |
 الف نیعلاتضغا لاق ردترابع ندکلنا رظن هلتراقح هب هنن ر نیعلاضامتا و هققر اذا فیسلاذح ضمنا لا
 كلیا قبش یدال زاد لو هدنراقدشش وق رارکت نکیشلنا قب نة شکر , هدنص وصخ شراب مدآرب و هن ردزا اذا

 ا هرزوا هداج (فضماغلا ) لاذ هقبس امدعب هقبسف هرضاح اذا االف نالف ضعا لاق ردلمعتسم هنسانمم ) ١

 رسكو یصف كنيغ (ضامغلا) ةعراشريغ یا ةضمام راد لاق رول وا فص و هرادهغرالآ نایلوا بیرق | ۹

 بوت 7 رک كن هزه (ضاغالا) و هلبعق كرات( ضيغتلا) و (شامغتا) و هلیعض كنيخ «شمقلا)و
 اضامغتو اضغواضاغ نیع تلك ا ام لوقت ردیمزال كن ەم وب زوک هکرونلوا قالطا هوب وا ردلمعتسم قز هلوا
 ةضبع رمالاینام لاق ردهنسانعم هصيقو تبع هدننز و هننفس (ةضيغلا ثعام یااضاجا و اضبغتو |

 كمردتا هدابز دوخاب صیقتت یتساهم هلنح نیش اهن انا هعب اب یزشم ی ک ضاحنا (ضیغتلا) بیع یا | ۱

 كنك ل اوا هلکلیا عنم هسکرب : یکی هودو رک ذاک ییعع ضعو یتتعب اھ یل ضغا لوقت ردهنسانعم

 تلمف ضوخانع تدز اذا ةقانلا تضغ لاقن رد هثمانعم كلك هن وص هم .:قرهلاصروس بومو زوک هنرزوا

 هب هنس لوهم هکر د هنسانعم كلام ادقا رهلس یتغیدا وا 4 هن هدهدام زا و تدروف اهینیع هضم دناذلا

 ردهنسانعم كلوش قلم و مهبم یزوسو و فال طب وه و یضماذا يالا اذه ىلع نالف ض۶ لاق ردص

 ه یصاعمو بونذ یغیدل وا 7 رهلب كن هسکرب هدير و ټا (تاضلا ) مبا اذا مالكا شق

 اهفرعي وهو لجرا اهبكرب ىلا یهو ه<بونذلا تاضیفم وک ان اذاعم ثیدج هنمو ح راشلا لاق» زونل وا قال

 هلهاسم وهحاسم زستجز و فلکت هنسنز و اتمانام یا یانیع تضقغعاام لوقت ردهنسانعم قمو وا (ضاق
 (ضامنالا) هفثمو بفلکتالب اوفع یا ضاقغا یلع اذ ئانا لوقت هنمو ردهنسانعم قلو تروص هلیهجو

 وص هلیصف كيم (ضاغلا) و هدننزو ضيف («ضیغلال "ضفنا اذا هفرط ضمغلا لا ردهنسانعم قلومو
 كلسك | یمایم كعاتمر و صقنو لقاذا اضاغم واضیغ ضیفپ ءالا ضا لاق ردهنسانعم قلاززآ بولي

 دنمو امعصقن اذا نما و ءالا ضاغ اش رولوا یدعتم هدانعمو و صقن اذا ةعلسلا نم ضاق لاق ردهن

 ضیغمرونل وا قالطا هکوش ود مامان یتفلخ ضیغ ورهشالا ةع نه ضتنامیا د ماح رالا ضیغتام و ول یلاعت
 رلبلق یا ضیف نم اضیغ هاطعا لان رونل وا قالطا ه هنسن زآ و هقلخ - جی اطقس یا اضبع تعض و لاق هن

 ضقن و لقاا ءاملا ضاغنا لاقت ردنا ولو یون اوس جدو هدننزو لاعفنا (ضایشنالا )رشک
 يهصعقن اذا . نا وءالا ضاغا لاق ردهنسانعم لّتلسک | : نسا كعاستمر و وص هدننزو هضافا (ةضاغالا

 لوک ام هکر وند هنکدرکح هدرخ ناعبح زونه ندنفیل لوق ىلع هن هنر وات كنام شا بک كف

 قاوفقآ لوقیلعرون د هغل ور وق و هب هشيمیرلکدت اریبعت و نالوا هد رب یعات وصهدننزو هرم (فضیفلا لر

 رصشا مقج و ةجالا یهو ةضبغلا دنعانلزن لوقت رذنضایغاو صانع یهر وند هب هشيم صوصخح هن

 هصقن اذا هعمد ضيع لاش ردهنسانعم نتلسک | یوص (ضسغتل او رددآ هیجان رپ هدنن رق لصوم هضیغو |

 یعق كناف ( ضعفا )مچ ءابلا لصف ]مس ةضیفل| فلا !ذادسالا ضيق لاق رد هنسانعم قغاداد هكر نالس
 هدرا هنس بطر یک ز وب راقونواق و رایخ یژنک اوب و رد هنسانعم قمریق برای ی هنسنرب هلبن وکس كن هل مټ ی

 هل ضرف لا ردهنسانعم تیقوت هدننزو ضرف(ضررفلا ال هخدش اذا ثلاثلا بابلا نم اضف هضخ لاق ردل
 هثناس هدر اصپ تلوم « تب و یا ما نهبف ضر نف یاعت هل وق هنم و هل تق و اذا یناثلا بابلانم اض

 ندنآ هلتیدانم رر ۍناغم ر اس یک دنزّحو دیدح عطقردعوضوم هنسانمرثآت و عطق یبش كېر ضف ٤

 شیرک دنشاب یکیا كاب سوقلا ضرفو هّزح اذا لاوسلا ضرف لاقت رد هنشانعم كمت رك ضزفو* ىنا ردع

 | موص ردت رابع ندمزال مکح یغیدلق بجاو هندابع كنیاعتقح یهلا ضرفو رتولا منریوهیتلا "رنا وه

 ردنرابع ندنس هف رش تنس كهللا لوسر ترضح یوب ضرفو رونل وا قالطا هفموق وا نآرق و یک
 رد اانرخ هن وکر ضرفو هنس یا مالسلاو ةولصلا هيلع هللا لو سر هضرف لاق رول وا ردصم هد

 روند هنایتلقو نوضرتش نذلا دنطانم یا ضرفلا نم ةئام هدنع لا رونل وا قالطا هرکتسع ول هفولع

 ۱ یرتختو یراجاغآ راس هرلاروا هلغلوا یراکترک دارم رونید هکرد ولردرب ندنراکریدوا یتعب ندنیداوعا

 | كسوف ضرف یفرتولا عقوا لوقت هل رسک كناف رد ض رارف یعج ردهنسانعم شورفم روند هکترکكجمر

 چ افلا لصف لس



 یک 0 رم

  هورکلا لقحا اذا هلدفر 3 "مغ لاقب رونو هتک دکلی مو اقا هلوتعما و هورکمر فرط غوا
 "صقن اذا هنم "صغ لاق ردلمعتسم هنسانعم ققلیعاشا ب ودلسکا ندنرادقم یهتسنر هضاضعو "ضغو

 اک اذا نضفلا _رمخ لاقب و دلت هنلسانعم قمرق هج رادقم ر؛بویمریق نوت یغوبچو هردق نم عضو و
 ناقیجهدنر كج كنامرخ و *یرط یا "ضغ بابش لاق روند 4 هنسن و

 | قنورو نسحو رولک شاضغ یعج روند هب یغازوب شغوط یکیو رولوا قشمو هکروند هنغجرومط ادت

۱ 

 ولت وارط و بان هدننز و ریما (ضیضغلا ژ رضا یا "ضع لجر لاش رونلوا قالطا دمدآ یبحاص تراضن و

 هزوکرتافو هتسخ و یک "ضغ روند هنغج رومطادتا عالمورت كنامرخ و"یرط یا ضیضع یش لا رون دهثیش
 لا ردهضغا یعج روند هرقحو لیلذو صقان و راف یا ضیضغ فرط لاقب ردحودم هکروثل وا قالطا

 ولتراضن و قثوروولت وا رط هلیعص كنبغ(ةضوضغلا) وهلبصف كنغ (هضاضفلا) ليلذ صقان یا ضیضغ وه
 "ضغ تناف مبارلا و ثلاثلا تابلا نم دص وضع و ةضاضء تضضع و نالفاب تضضع لوقت ردهتسانعم قلوا

 ۱( ضاضعلا و ةصقنم وةلذ یا هضاضغ مالا اذه ف كيلع سيل لوقت ردهنسانعم هصقنم و تلذ هضاضع و رمضان یا

 | لوق ىلع روند هنسهروج هفرط ندزو هلا یسیرفو نالوا یعقوم هماش وق كنور هدننز و بارغ و باح

 ۲ روند هنتجم یرغوط هزوب هلبفرطل وا كشاب دوخاب روند هنغلارا رب یکیدت لیقهدنکو ا كشاب هللا روب رم عقوم

 | ضاضغو روند هتل یسیرفقوت هلیسغاشا كنجوا كن ور دوخاب هنسانعم هور روند هنج وا كن ور دوخای

 هدننزو هنیفس (ةضبضغلا]) و هلع كنيغ (ةضغلا) رددآ وص رب هدرب هلح رم رب هل مان دیداخا هدننز و باه »

 هزانورت لوق ىلع كم هدنفروط («ضیضفتلا رد هنمانعم هصقنمو راعو تلذ هدرانو هدننزو هّرعم (فضغلا و

 | ضفلا لكا اذا نالف ضضغ لاق ردهنسانعم كليا تباصا تراقحو تلذ دوخاب ردهنسانعم قلوا زانو

 ۱ | (ضغضفتا) ردهتسانعم كقلسک | هنسنرپ و دارو آسا ی ی یا
 ] لا ردهنسانعم قفاب هر وص وضقنف هصقن یا ضغضغتف *یثلا ضغضغ لاق ردهنسانعم كلسک |
 1 | هب هعب ز نب مام ون ادعام ندنتعاج ءاکیلاوش هل ددشت لداض و یعح كنبغ ضف ضاغ ادا ءالا ضغضغ

 . | لا ردضماوغ یعج روند هر روتچو قچلا عقاو هدنفلارا رار كسکو  (ضماغلا) ردندآ وص رب صوصخت
 | رتافیا ضماغوه لاقت روند ه هسک نال وا باتب ورتاف ندموسه و هلج هرزوا یعصخ و "نیمطه یا ضماف ناکم
 [ عقو سانلادنع وحط ا وریغ یا ضماغ مالکان رونل وا قالطا همالک مهبموقلغم نال وارمسعتم یمهفو ةلا نع

 [ نایلوا نیو فورعمو لیلذ لماخ یا ضماف لجر لا رونلوا قالطا ه هسک رکو لماخ نایلوا یتیلیحو
 هلال ناقص بولک ولط هغوبط و هردلابو فورعمربغ یا ضماف بسح لا رول وا فصو هفرشو بسح
 | قاسو بمک لاق رول وا فص و هردلابو هغویط نوغلوط و زوم و "صاغیا ضماغ لاحخ لاق رولوا فصو

 ضمان ناکم لاق ردفدارم هدلّوا یانعم هللا ضماغ هلنوکسس كيمو ىح كني (ضمملا) نیعس یا ضماغ
 كفا هلهاسم و هحاسم ءدصوصخ رب رولوا ردصم ضغو رواک ضاغاو ضوغ یعجج "نم یا ضغو
 | ڭا تحایس و ریس یرضوط هتعس رب و لهاست اذا یناثلا بابلانم اض عیبلاف هنع ضمن لا هنسانعم

 | كمع وك هنتا كىورضم قو راسو بهذ اذا یناثلاو لوالا بابلانم اضغ ضرالاف ضمن لاقت دن دن اتام

 ضال ) وهدننز و هموع(فضوم و هدننز و دوعق (ضومل)باغاذا محل ا ی فیسلا ضغ لاق رد هنسانعم
 | سالنا و عبارلا بابلانم ةضاغو ةضوغ ضغو ناکلا ضمن لا ردهنسانعم قلوا ضمافرب هدننزو همارک
 ۳ ۰ ترا من لقب زدهنسانعم قلا قلفمو یر و ی

 المات اذا عیبلاف هنع ضعا لاش ردزام رو زم یانعم هلغلوا هنسانعم قءو ین یا

 | رادقمرب هعیاب یتیم هنقب ادر كاعسمیتعی هن نم طخ ا وهاد رلهنم ةدایزلا درت كناکض غو یتتعباعف ىل ضمنا لوقت هنمو

 ۱ یاعت هل وق و رونل وادار اوپک مدرن كحهب د لیقهلهاسم هم اهدای ز ید رادقمرب یعسمدوخاب ضیقت ندنساهم

 ۱ هارمش تد را ول ك نافاثيبخ كەر ضرف ف قغتالىاچ فا وضمغت نا الا ذخ ابیتسل ونوقفت هنم تیبا اومتالو و

 | تام نال واهد راسب تح هلکلیا ادا هلیهج و هفدص ییرانک و انف كناف رب راهسک صعب هنن نم طح تح هزغخأت

 | قّدصتو قافنا رازس ینعی یدلوا لزا هموقرم تیآ هدننمط یهن ندکلیا زارفا ه هفدص هج و ینیزنکو "یدر
 ۱ قوقحمک الاح سی زارفاو زا رب اهض و رفمهج و یلام هنوکل واهلا دصق هن کو یدر لزکلامهدلاح زککیدلیا
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 قلت وب تویی ج - شاب ندنزوک بویمایالطا ندنضابمنا لاک هنک ندا دارم قمالغا TIE (شیبفتلا

 نوشروق و قوا اکا هکروند هناشن هلدیتحف (ضرفلا)هنیع هب ل ءکیلادا را اذا لج رلا ضبغ لاق ردهنسانعم

 ردلهعتسم هد هنسانعم دصقم هلی رط دیبشآ هکر ید حراش × فدهلایا ضرغلاباصا لاق ردضارغا یعجج راراتا |

 لاش ردهنسانعم كما ادي تلالم بولیقص تلق ض ضو دصقل تعي هدصق یمرل یا ج ضرغل لا هئمو ۱ ِ

 ضضض لاق ردنا توام وزراو قاتشم هب هنس رب و "لم و هنمرحم اذا عبا رلا بابلا نم اض حض هنج ضخ |

 انوا اتوب ظنا ر هدننزو رغص((ضرغلال فاخ اذا هتم ضرغ لاق ردهنسانعم قت روق ویاتشااذا
 نیما (ضیرغلار) ائی رط ناک اذا شمانا تابلانم ارغص رغصک اضغ < ملا ضضض لاش ردهنسانعم ق

 زانو كنهآ شوخ سانش قسوم و "یرط یا ضیرغ “یش لاقب روند هب هنس ولت وارط و هزان ردتفص ها
 روند هننوص رومغبو دی "نغم یا ضیرغ وه لاق رونل وا ننج و قر دری هکروند هبهدنناوخ ادا

 هن وص رومغب جد وب (ضورغلا) روند هنکچ امرخو روند هثببش نالوا ولتارط و بات بول وا ضابب ره
 روید هنکچچ امرخو روند هثیش نالوا "یرطو هزات بول وا قآ ید و هدنزو قیربا (ضیرغالا) رو

 اضض ءانالا ض لا رد هن انعم قمردلوط هدننزو ضرف (ضرفلا)ل علط یا ضیرغا اهرغژ ناک لوقت
 ؛لملا نع هصقناذاءان الا ضررغ لا رول وا دض هلغل وا هنسانعم كما كسک | ند ولط ىناقو ه الماذا یناثلا با

 ءافسلا ضّرغ لاق ردهنسانعم كمر وچ ا هسان بویق هاق ر هرکصندق دباب بویقلاچ یول وط ردق هحل وا

 لا هلم یا هر و ردهنسانعم قل وا هرم ؛ دوس هکردندرګ یسلک ی هداروب موقلا هاقسف هبص رم اذاف هن

 نیزوق ض غ ول وا هناد هناد ب ويټبچ یاب یکیکرکز ونه نکل بول وا شل غاب بونقلاچ هکر وند هدوب
 یتسهلوقم هار پسو هویمو هانا لبق همطف اذا لا ض رغ لاقب ردهنسانعم كعك ن دد وس لوا ندنتق و یت

 تالذکهذخا وا اثیرط هانتجااذا *وشلا شرغ لاق ید هوا تل و نکیاهزان لوق ىلع كمروشود نکیاهزا

 هنم ورولکض ارضا و ض ورغ یعج یکی کیدن د مازح هن الیکجهرک | روند هال و نالیکح هننالاب كنه ود ی

 هرزوا لاونم یغیدل وا یشیا هکیدروبق هرز وا یرلکو یی و یتعب هرورغیلع یاهض ورغ لع بوثلایو
 هکج هبعش هجروتچ كچوک نالوا هدهرد ضغو ردشفلوا هیبشت هنالوق روکذم یر کوب ردکعدل
 هل سسک و یعط كنيغ رولکن اضرغ یعج هل وا وی ندهرد ن رد یرلکدید جم دوخاب هیل والماکو م

 رد هنسانعم كلکوب یکیا بولیکا ضضو رازموقوص بودبا تغارف وكرت ینآ هکر وند هنعضومو
 كلبا تغارفو "فکو ردهنسانعم قلاق یرکو یک یرارب نالوف احاح هدنسهدوک بویلقرآ هسک

 هضخ لاق ردهنسانعم قلق هلع لوا ندنتفو ییهن- سل رب و هنم "بکر اذا اضرف هضر لاق و

 كنهزمه (ضارغالا) ضرفلاب اه اذا ةقانلا ضرغ لا ردهنسانعم كمکج نالوق ههودو هنق و نع 4
 كمرد بواب كما ندري هزات هرفاسم و « "الماذا ءانالا ضررغا لاق رد هنسانعم قمردل وط ید وب

 لاقب ردهنسانعم كمکچ نالوق ههودو اب مهم مل ورکا انی نجم اذا مھل ضرضا لاقب رد ا
 رددنسانع قا آ تنیهزات ی یا تابوت ود کما زا نیس هلوقم هویم 6 ضیرفتلا لفضرفلاب ا ةقانلا ضر

 حر یر ها فا تا اب رط هانتجا اذا *یشلا ض

 كسع (ناضرغلا# 2 i شنل ناتو تم كج هلیکح ا

 هنفرطرهرون دهن رلرب نايا بولیکچ یرغوط یغاشاولفرط یکیا ندنسهبصق نور كناسنا هژیس هين هم ۱

 ندا دورو یرح نکرا هوص و لیوط یا ضراف فنا لاق روند ه ور نوز وا (ضراغلا) روش
 ا ,آ نوت یعوبح و یاد كحاغآ هدنز و لعفت( ض رغتلاو 1 رک االادرپ ناکاذاضرافوه لاهرون

 یهود هدننزو هلعافم (ةضراغم اإل مطب ملو رسکنا اذا نصفلا ضّرْغت لاق رد هنسانعم قلريق

 (ضغلا) و هلل رسک ك نيغ( ضاضغلاا) ةرکب اهدروا اذا هللا ضراف لا رد هن انعم كمر وتک نکر

 | هدنسههجا وم رابک هکر د هنس سانعم ققا یغاشا یکی موب یزوک هلق هل رنیغ (ةضاضفل )و( ۱

 ۱ هضفخ اذا ل والا بابا نم AR ke اواو اضاضغ هفرط /ضغ لاق .ودیسهویش اب



eسگ 4۳6  

 E هدننزو نامر 6 ضاشعلا) و هدننزو باغ (ضاضعلاا) ید انادو فرام دن اوت و می مکس كر |

 | قالطا | نویهکیدلبا هګار صع هدنداروا همش هو هق رذهدننلآ كرب یغیدشواق كشاق یکیا هکرونلوا قالطا هسد
 | مالمو ر ترو یا غ (یضاضعلا هن ض یا هصاصع و هفا ضاضع ترص لاق یدنل وا

 كىو نیل مات یا "یطاضع لحر لاق رواک یعجەرصا بو وا نامه كندهسک نروک هکروند همدآ زا و

 ۱ ةتطضعا لوقت ردهنسانعم قرصا کر یهنسفرب هرس كنهزم* (ضاضعالا) روند ههود یلواط

 ۱ | هلا ول وق یا ¥ اتال هيا ù هوضعاف ةيلهاطا ءازعب یزعتنم ۴ تیدطاهنمو هضع هتلعح اذا * ییشلا

 ٠ | هیلیارخافت هلکنا بودباامدا باستنا ها هيلهاجتبسن هکهسک لوش یتعب نهلب هنع اونکنال و كي را شضعا ۱

 E هل ریبعت نه یت 1 نوجا تناهاو لیکن لاکو زن هبد رصاییمل ٹاک رد ینعیزس هدرصا ی كن رد اکا رزم ۱

 0 هکردلمعتسص هنسانعم قمر وا هل ضاضعا و رد هنانک ند رک دذ هلیصف كناهنهزسهیلیا رکذفحارمص بوی هیانک
 | رد هلی كنيع هکر د هنسانعم كم "ضع یرلهود كمدآر و هن هت رض اذ نیس هب تضعالوقت زذ رتا حلق ایوک

 | تراص اذا بلا تضعا لاق ردهننانعم قلوا ضوضعووق و "ضعلا مهلبا ت ۱
 ا رکاذا نرالا تع الاش ردهنسانع-قلوا ناوارف یراضتا و تاب یرلک.د ضع لر واضوضع
 ۲ : ضعلا هلبا فلع اذا لجرلا ضضع لاق ردهنسانعم قمردنو یعمو ربخ ههود هدننزو لیعش (صضعلا)

 ۱ هك ریو ضوضعلا ؤبلانم قتسا اذا لجرلا ضضع لاقب ردهنسانعم لرکج وص ندیوق نالوا ضوضعو

 نو هدننز و مظعم (ضضع)ا) هت راح حزام اذا لحرا ضضع لاقت ردهنسانعم قلت هفط الم هلیس هب راح

 هتضءدق راص اذا ضضعم راج لا هلوا شفلهر احماح ۳ ووا یا ںک  ا هکر وند هبکس

 هت وا یر نو | قم رافیچ بور وق ندن رب یی هنسن یس هل وقم ق زاق هل وکس كمال ویصف كنیع (ضلعلا) هتمدک را ۱

 | هلاتح هدننزو زولج (طولعلا) هعنیل هکرح اذا یناثلا بابلانم اضلع هضلع لاقت ردهنسانعم قمالغرا

 ۱ | لیقث یا ضلع لج ر لاقت رون ده هنسک نا دانو كرو لیقث هدننز و طب الع (ضمالعل ال هنسانعم یوآنا اوا

 ۳ : 3 وراقلانأآر ضهلع لاقت ردهنسانعم قعشلاح هفمراقیح ییجاقط كنهشبش هدننزو هحرحد (ةضهلعلا منو ا

 | ضهلع لا ردجع *هلثم ا ادن اتم قمراقبج نو وا ندنرب یھب ندشاب یزوکو هح رل اهماص عام اذا

 | لجرا ضهلع لا ردهنمانعم قعشا غوا یک یکرک هدننعض هنسنرب هلا دسکر و سآرلا نم اهج رسا اذا نما

 | كنيع( ضوع) هلان اذا اثیش هنمضهلع لاش رد هتسانعم قمل وا لئان هب هنسا رب ندهسکرب و اددش احالع هل عاذا ۱

 | ردف رظ هنقارغتسا تالبقتسم نامز هجزکلای هکرد هکر هلی الث تاکرحقرهلوایتبم كضاض و ینو ۔كواوو یه ۱
 تمار ام لوقت رونل وا لاہتسا د هدضام نامز هدندنع راضعب و ضوع كقرافا ال لوقت ردهنسانعم دن

 ۱ | ندضوع نالوا هنسانعم فلخ رد هنسانعم نامز و رهد ضعبلادنع و مدمروک هنسنرب الصا رزکباکا یتعل ضوء ۱

 | هدر وک هربل وا لامعتسا ردنا ضیوعت رخآ زج هنلد كنآنامز هدکدنکب وش واص ۇزج ر ندنامزارز ردذوخأم

 | نیضفاملا ضوع هلعفا ال لوقت رول وا برعم هدقدل وا فاضم و ردص وصخ هنماقمییژیسهلک ضوع و ردندانعم ودنا
 | ندا شتسرب هکر دیم مصر لوق ىلع ردیادا ےسق ضوع هدندنع راضعب و نيد الا دنا ون رهادلا رهدلوقمناک

 ۱ یا فنا یذ نم لوقت اک شوع یذ نم لاذ لعفا لاق و یدبا راردبا ےسق اک ردیس هلببق لئا و نی رکب هکراک شم
 | باتک (ضایعلا و هدنزو ضوخ (ضوملا) وهدننزو بنع (ضوملا) ردكم د نام ز كاج هلکینعی فن تسیایت
 | یناطعا یااضابعواضوعواضوع شوعب هنم هللا ییضاع ل لوقت د ردەنسانعم كمر و فلخ ولد ل هتسف ر هد رو

 ۱ هضوعموهدننزو بلع ضوع و یدلیا لادا هاییوا و یسهرسک كنلبفام ید | ضاوع یصا كضابعالد و افلخ

  هدننزولیعفت (ضیوعتلال لد و فلخ یاةضوعمو دم ضوعوه لاق روش دهفلح و لدن ردرامماهدننزوهلوعم

 لاق ردهنسانعم قلآ ضوع (ض"وعتلا ییضاع نعم هنم ییض"وع لوقت ردهنسانعم كمر و ضوع یدو

 ل وعلاهلأس اذا هضاغتسا لاق ردهنسانعم كمهتسیا لوف (فضاعتمالا يوقلا ذخا اذا لج راض و
 هاا هاطعا اذا "یثلا هضوام لاق ردهنسانعم كمر و ضوع یهنسنرب هب هسکرب هدنزو هلعافم (ةضاعلا

 | ااو موس هءاحاذا دنضاتعا لاق ر رد هنسانعمكاک هل بلط ض وع ه هسک ر هدننز ولاعتفا (ضاتعالا)

 | ةشيع ردلوعفم ىنعم لعاف وانشر ردعقاو هدنلوق ل عاش مان یسعقفلا دمع وبا هکهدننز و ضاق

 فضا كنم ضراعلاو تالله + وبشا یدارم ندرو نم لوق كفاؤم * رد هنسانعم هيض رم هکر دندنلمبق ةضار
 | چ دل نغلا لصف 2 یلاعت ہدمګ "ره ردهنشانعف ضوعم هکردقح هل وا یت * ضباقلا اهنم ردغي ةمجم | ب عملا نیغلا لصف جم

 ( ضیبتلا )



 ی ۲۲ زی

 ۱ نوصو وص رازول وا ردصم ضام عو هضم عو روند هنوصوب ی د و هل رنک كني (ضامرعلا رد هضم
 | هلدیدشت كضاض و ىح كنيع ( ضعلا ) بلحط اذا اضامرعو ةضمرع ءالا ضمرع لاقب هنسانعم قمت

 و هتضضع لوقت ردهنسانعمقمرصا هلبا شیدی هنسنر هدننز وزب زا (ضیضعلا) و
 | دیلع و هتضضع و هيلع تضضع

E0 بابو ردذاش ید ور و ندا باب هکر بد ح راش ٭ یناسلب وا ینانساب هتکسمیا ثلاثلا و عبارلا بابلا نماضیضع واضع  
 ندقمرصا هلناسل ارز ردشلیا طلخ هتفشح یزاحم فاوم هدارو و ردلوقنم ندعاطقنا یدورو ځد ندل وا | ۱

 هنننحشو تدشل رهد نام زا "ضعو»یهتنا هلو انناذا هناسلب هضعلاقب ردکلتا هدیجنرو هدر زآ هناسل یی هسک و دارم |
 ثاکنح ترا ضعو هیلع "دتشا اذا نامزلا هضع لاش و هند یا هعدهل عدبمنامزلا "نیمه لا رونلواقالطا

 قاین رغب یشیرک كاب ضع و ردهلبا داض نانسالا "ضعو رد هلا همم یاظ زانو لوق یلع ردترابع ندنن

 كلمنا تمزالم ما ودلا ىلع ه هسکرب ضیضع و اهدیکب اهر و قصل اذا سوقلا تضج لا ردلهعتس سان

 لاق رددنسانعم قمرصا كّهصاخ ضصیضع و هتمزا اذا اضیضع یحاصب تضضع لوقت نزل تسمه ا

 بور واق یتیرب یرب هکرونلوا قالطا هنساتمهو ن رق كمدآ هدکنجو دیدشلا "ضعلا وهو اضیضع

 ه هنس قجهنل وا لکا هل نهج قمرصا هدننزو روبص (ضوضعا) هنن رق یا هضیضع وه لاق راروشارغو

 سوقلاس رونلوا قالطا هاب شعتباب هن رغب یشیرک و لک یو هيلع "ضمیامیا اضوضع تقذام لوقت
 ه هیهاد و تفآ و ةقيضیا ضوضعةآ الا رون د هت ر وع قجهراط كب ی رف واهدیکب اه رتو زا اذآ ے
 لاقب رونلوا قالطا :هنامز ولتنحو ولټټش نيا رازالد یمانو ةيهاد یا وضم هاسا لک ۷

 دبفیا ضوضع كام لاقب رونل وا قالطا هریماو هاشنالوا یقسو اظ و روج و باک دیدش یا ضوضع نمز ق
 هو وقن ردیید و دڳ اض وضع اکلمیدعب نورس هنع هللا یضر رکب یا ثيدح هنمو حراشلا لاق»لظو فسع

 هر وکه ه یناث ردا "ضعیمدآ نکچوصندنتتشم هکایوک هروک هلّوا رونل واقالطا هننالواقوچ ۍبوص

 ضصضع ىج ءالا ةرثکلا وا رقعلا ةديعبلا یا ضوضع ؤب لا ردا "ضع هل راشد نوت یهغوق
 لکا هلیهج و قمرصا دو هدننزو باح“ (ضاضعلا) هلرسک كنيع رواک ضاضع و هلنیتع رو

 روندهنوتاخ قجهراط یرف دو هلرعف كنات (هضوضعتلا) روند هرج نیلاقو روند هلوک ام ق

 یمقتآهدننز و باتک( ضاضعلا ل رد هض وضعت ید رفم رول وا ولتط ومایس هکر دام رخ عون رب زساه (ض
 یکكنو رولکچد هدننزو لاعف بويع هکر د حراش + ضع یا ضاضع تاذ سرف لا روند هغلوا ن

 "با ودلا تضاع لا هنسانعم قعنرصا بوبهرواق یتیرب یرب یراهباد رول وا ردصم ند هلءاسفم ش

 دمدآ ندا لمحم و ربص بوصق شید هتنحمو تدش ضاضعو اضعب اهضعب تضع اذا ةضاعمو (
 هنفم و ریچ یراقد ردنو هه ود هلیعص كنیع (ضعلا )ةدشلا یلعروبص یا شيع ضاضع وه لاه رونل و

 شلوکو ددوخاب رار دا فلع هب هود هکر ون ده ادغب قشراق هبا را هجزکلای و هنسانعمتق رونیدهب هو

 هکروند ه هب رآ و هریخ هلا لدرکح شلکود دوخاب راردا فلع هه ود كلذک هکر وند هه وب هلیکدر

 نملاق شل ردکیرب هر ر و ردیسهچم وا دارم هکروندهجاغآ نوغو نالق هدر و رارردب ه هود بوتاق ه

 رونل واقالطا هب هسک یوخدب ردلعاف یتعع لعف هل رسک كانبع (ضعلا# روندهغلتوا یروق و روند

 قالطا همدآ لربز ومهف یحاص تغالب و تسارفو تناطف هدهجرد تیاهنو قلا "یتملایا ضعل
 هل رق یا هضع وه لا روند هنساتمه كنهسکرب هدکنح و ع مھف ینعی رکنم خیلبیا "ضعل هنا لاق 3

 "صضعل هنا لاق ردا طہضو "ضع ی ەنسن لوا هک اب وکر ونل وا قالطا هب هسک نالوا ردتعمو طباضو "یوق هب هنسل رپ وا

 دبلع ےق یا لام ضع نالف لاقب رونلوا قالطا همدآ ندیا ماقا راتو دیقت یک کرک هلامو هیلع یوق یا رغب |
 ضعلجر لاق رونل وا قالطا همدآدیدش و ز وایو نمر ویلاص بورصا ینلام هک ایوکرونل واقالطا هسک ان ولی و

 یرخالا ةياورلا هنمو هلص كنيع رد ضوضع یعج رونلوا قالطا ه هیهادو تفآ و دیدش اذکو

 ممضلاب ضوضع كولم نوکت م يا ور فو رم اک 6 ضوضع كلم نوکی م ةنس ن وثلث یدعب ةف الغنا و« تی
 اسو مجموع و حط لوقیلع رد راج هد هلیعط كنيع هدنو روند هنرلکچ وک كنجاغا یلاچ ولننکین اقلط

 یر ره رانو رونلوا قالطاهنراجاغا هبداپ ولنکی یراکدید لبهنکو ناهبش ورع" و طفرعو حریم ك

 e داکیالیا ضع قلغ لاق رونل وا قالطا هدیاک نالوا راوشد كب یسلجآ "ضعو ردموسرم هد

 یر ره هکرونلوا قالطا هب یلهذلا ةلظنح نم لفعد هلبا یرفلا ثراح نب دیز هلیسهیاب ها

۵۵۰ a TS 



 2 f ۳۷۲ زوج

 : 3 ناسل تقالط مدار و رک ذبساکناضرعلا لک | نیغ مادناذا لج راض رع لاقب,زدهنبتانعم كلغا لک | ناض رع
 إن زا تاکو مالکو هض راعاذ راصاذ) لج را ضرع لاق رد هنتسانفم قل وا .یبحاص هقطاناو نایب نسحو

 هه نسفرپ ی هنتسن رب و نیو چا ذا بتاکلا نم رع لاق رد هن انعم قمزاپ شوشمو لو هدیه هدفج ردزفق وا
 | تضعام# ثیدطا هنمو ح را شالا لاق + هلاض عبهلعج ادا * شال "یفلا  رع لاقب رد هنس ت العم قو طا وشرق
 ۱(یمیملا) 96لاو زال ةن اكلت ضرع دقف ةن وا كلت لق نخ هیلع نساسا ةنوم مع الا دق لع لا دی

 | ن ض رعمردندیماص) ض عمو یبصلا نتاخیاض رعموه لاق روند ه یهلسندنا تنس ینایبص هدننزو ثدح
 مطعم( ضرع ا ردقلوا ض رغم نی بیقیعمنالوا باوص لوف ىلع زدندبابصا بیقیعم نت ضرع و طالع

 | ضرع من لاق هلو شل اب روک ذمیاغمت یراکدید ضاع هنغلپ وا هکر وني دا تسهل وقم رغص وهوذ.لوش هدننز و
 | هدننز وربنم «ضرعلا ) هجاضنا ىف غلاب ل اذا ضرعم مب لاتقم روند هلا شمش یزامات و:ضارعلاب مس اذا
 [] زسکلپ هک ون دهق وا لوش هدننزو بار.( ضا رع اإ هنلاوا ص رعاه یز شم هلکنآ هراح هکر ون د هسابل لوش

 لوا رونق وط روقزآ هلیضرعبویفقوط لوا .هثیش نالنبنآ . هلغلوا نیلاق یس هتر وا و ها یفرط یکیا و

 . ] هکرید حراش + ہا وف یا همالک ضارعمنم كالذ تفرع لوقت ردنرابع ندنمووهفمو اوف لزوم مالکلا ضازععو
 [ بذکلا نع .ةحودنل ضب راع اف "نا هنموت ,ریقج هلوا مالک نالی وسر هلمتهج هج راوت هکر دن دود مالک ضد راعم

 كند روآ یت وا هک وند هغالغ وا هدنشاب رپ و لب وط "دض ضب زع "ئش لاق روتي دب ه هنسسن ولنا ( ضیرعلا)
 ]اص هکلک هکل هکت لوف نلع هل وا والت وا هلیفرطر نامه بوي الت اوا زونه هل نغآ نوت ینعی هلوا زالت وا هلبف رطر

 | هکر دکع د ولنا ینالوق (ناطبلا ضم هلبعص و یرسک كنيع رولکن اضرع یعجع روند هشبچ نالوا بلاط و
 | هب هنتسن رپ هدننز و لعفت (ض رعتلا) ژمی ناطبلا نمی نالف لاق رد هانکن دکعد ردت ورثو راسی بحاص
 | لا ةجر تاعا اوض رعتو کر هد زينا اوبلطا 9۴ تيدا هنمو یدضتاذا هل ضرعتالاش زدهنسانعم كلا یدصت

 3 ا نیست لاق رد هنسانعم تكلرکا هنسسلر و اهلا ودصت یا هک هدابع نم ءاشب نم اهب بصر هتج ز نم تات رل ناف

 لاق ردهنسانعم كی قراپص هلوص هغاض ب ويم هدیکیرغوط یشان ندقب رط تب وعص هود و ج وعتاذا ؛یفلا
 دهنسن ر هدننزو هلعافم (فض راعلاق قيرطلا ةب وعصل الام و اتبع هريس ذخا اذا لبا ف لما نض رعت

 یکی شورو كند سکر و هنع لدع و هبنامیاذا هنضراع لاقب ردهنسانعم كطا فارنضناو لودع بورب و ناب
 رد هنبسانعم كللا هلیاقم باتکو هل ایحق راساذا.هض رام لاق زدهنسانعم قعشراب و كقک هدنرارب رەي روب
 شراع لاقت زولاق هدفرطرر وآ یتشادلوب هکرد هنتمانعم كقک ندنفرطر كلو و هلاقاذا باتکلآ ضراع لاق
 بوقبج یروفرا ندهار ءانئا بويع وا ندنس هناخ 4هزانج و هبحان یا قی رطلانم ضو عف ذخا اذا لجرا

 1 كندسکرو هم نم اهعبب لو قپ رطلا ضعبق .اضزعم اهانا اذا ةزانط |ض رام لاقب ردلعتسم هنشانوم قع وا |
 -  هفیظو هدیادآ عیتااملثمهیلا ین ادا هعینص لثم انالفضراع لاقب ردهنسانعم كلعا یک شیا یکیدلشیا هنیهب

 | هتروعرب هتسکرب ضارعو هضراعم و هلعف ضرمک هلعف ضف ناک هضراع لاقت رد ذوخأم ندنوب هضراعم

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

۱ ۱ 
۱ 
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 ۱ ۱ € ضارعتسالا و هوا فرعی م اذا ةضراعمو ضارعنع دلوت تاج لاش رد هنسانعم كما انز توشاتص هذلحار

 زرد ملا ةقانلا تضزعتسا هلتیسانمو ردهنسانعم كلك ندننس هیحان قر هلوا ندنتهج یضرع نەن زر

 | كمروعم كب هکرول وا شغل وا یهر ندنتهج یضارع هب هقان م هکایوک هنسانعم ملاپ تفذق هلی هبا لوهح
 | ندفرط ر قرهیمروص یی رالاوحا و لردیعا تالاجم هس رولکم ک ره هنکوا شارعتتساو رولک م زال ساتم

 | دن دم هدننز و رب ر ) ضب نع# دجسا لاحنع لاسي لو مهلتفاذا مهض رعتسا لاش رد هش انف كلعالتق توروا

 : ۱ اماد هدننزو تاک ( ضبّرعلا ) یدا رول وا هدنآ یرلیشا وم گن هندم لها هدفلس هکردندآ یداوزپ دنا ر

 | لعاف سا ( ضراعلا ) تشلاب سانلل نن رعت ناک اذا: ضب رع لجر لاقت رونید هبهسک نالوا زیکر ش هسان
 | هلغمال وا نیدنآ و مار هج وا نکل ول وا شاب ه یربع ندنسد و وات هک زوند هب هقان لوش هژیس ةي

 ۱ (ةض راعلا نا اهردعنغو اهشاب مارت قولعیا ض راعمةقان لاس هل وا نهر و دوس بودا ماعلا هک لکه نا
 ] هلیسس هین .لعاف سا (ضرتملا ) مجفسلا یا ةضراعلا نیا وه لاقي رونل وا قالطا هنانزدل و هدننز و هلعافم
 1 رک نالیغم هدننزو جار ز («ضحرعلارل و هدننز و رفعچ (ضمرعلا) ردندارععش ضرعلا نب لا ردنداعا

 | كنجاغا لاوسمو كنج اغا ردیس.هدشزو رفعج لوق ىلع روند هجاغا سنجرپ ندن راجافا هتشیم یربا

 ۱ .یدرفم هنیسانعم ب اط روند هنو وب و ,روند هجاغا نالوا زعتلیربا بوب وي الصا و روند هنعون هدرخ



FERE ۳نش  EEE2 ارا بویلشاب ندنل 7 كيآ هشیارب و هلتقف هامرف هل لبق اذ ا مه  

 و هنسان هر قوت ماو شم نه و هل واربغ نم دا اذا رهشلا ضرعا لاق ردا تسع هنسانعم قلشاب

 ضزنعا لاق رد هنسانعم كمر وک ندز وکر ر رر یرکسع تارفت هسکنال وا غوبشابو هیفعق واذا ان الف ضرتعا لاق
 ۸ رف لج را ضزءبناوهو شاما ال و ينج الو ل9 2 قو دلاو ده و ِ

 توتبج ندف رط رب یر ؛ را وس نکردیکبوشوق هدننادیم یش وو دا رم ردد وخأم ندل وا یانعمو ةياغلا ضیا

 تا واسم هلغل وانوغ رو یراتآ ل رانش وق ندنشابنا دیم ب ول وا جدآ رو نص ردقعش وف ةرارب هلفع راق هراثا |

 لاق یکریبک و رابک هنسانعم ضي عر ون ده هنسن ولنا هدننز و بارغ ( ضارعلال ردشل واد را ویبنیتبم هنفیدل وا

 E لاق ردیشؤم كضارع هلباه (ةضارعلاإ) ردقل وا ولنا كب یماضتقمنکل ضب عیا ضارع ؛یش
 یراکدلیا ماعطا هن راقیفر لراهسک نروتکهریخذ و ةیده یا ةضارعب ءاج لا روند هتناغمرا لو وذضی عیا

 ردوا یرف كماح هک ردیسا كخاط رب هدندالب یس هل یط هدننز و طبالع (ضراوع# روند ەم ,

 ضا لاقب رد انک ن دکلیا ےمعتو عیسسوت هکرد هنسانعم كاوا هاب رک ك نمر (ضا مآل
 ت44 مک افق رند للثم + ةف یوم سوت هالوط و اسم بهت اذا زنا فلج

 لاوسو د ردە ؟كناک ه هسک یب اص ناکر الثم الثم ردکعد لدلیا ےہ وعیسوت یا دم س ییعی رد هنسانعمنظ

 کود هاشم كمردن ود زوب ندهنسنر ضاعا و راردا دارا یرو نم مالک هسید ردهنقلخ هلح نوت

 لاق رد هتسانعم قاثولنا یهنسسن رب و دصاذا هنع ضیا لاق ردندنسانعم راهظا یس هیحاتر

 ءأ لا تض صا لا رد هنسانعم قمر وع وط راقج وح نلمجوک لنا یصب هد اا هلءجاذا "یشل

 رهظ ادا "یشلا ضرعا لاقت رد هن سانعم قمل وا نابع و رهاظ هنسل رب و ضد ع عج اضاع مدلول

 لاق اکا ۳ کر هنسلر و رداونلانموه و "بک اف هتنبک لثموه ضرع اانا هتض

 نیکی تک لیا وم قشر ا هنکذوت كابس .دیص :تاذک:تنکما یاری
 هکر وند هض را لوش هلیس هی لوعفم مسا (ةض رع ال هضرعنم كنکما یا هءراف یظلا تال ض عال وقت ردت

 ادا ةض رعم ضرا لاق هلواراردبایعرتولیقوص اک ایشاومو با ودندنک بت واک ن دف رطره هلغل وا نا وارف

 نددنسنر هدننز و نسح (ضرعمل اإل اهیف ماذا لالا هاع ر تایناهیف ض را یهیااهضزمب ولالا اهض رو

 اضرعم ناداف 0 * دنع هللایضر رع لوق هنمو روند ه هک ندا ضازتعا و هب هسک ناب

 ندحارعا نالوا هنسانعهضارتعا ال وا رایدلیا هیج وت هلهج و ترد ینو حاّرش عفس ةدام ىف ت ثي

 ضارقتسا نده سکندا هناداو ضارفا نامه دارم سد عع ضّرغاو ض رعلو ضا لاق ردلعا

 ردکعد یجدا ضایعاو د ودص ندرل هسک ندا یھن ند هادتسا ایا ردذکعد ض رعت مو ضرعم هه د

 هس رول واندف رطقنق یعیندض ع قق كر هيلا تالابم الصا اعبار ردکع دیحدبا ضا عا ندکطا ادا نی

 كلی وس هلبا هب روت و هانک یمالک هدننز ولیعفت ( ضي رعتلا) ردندنمانعم كلکهتنالوقو وردکعدیحدیآ]

 هژانض رع ض رع نم * هنع هللایضر تدنجن ةرعملوق هنمو ح “رص "دضاذکی هل ضرع لاق ردهنب

 هان ددح حرص نمو فیفخ برضب هلانض رع فذقلاب حرتصب مل نم یا ٭ رهنلا ین هانفذق ءالکلا یلع

 | دح یکلیا قرغ بوتآهرهن و هدف ذقم مصت یکم روب هد هلکسا هلکغد ه هلکسا هدننزو داش ءال

 ایدز es رد افذق هژتهج ضد رعذو هیات ک یمدآرب نالواهحاسلا * یر ةن اف ىت ریهطا وام

 ۱ هسردا فذق هلتهج حرصت رکاو ویسا بیدأت هلفیفخ دحق ج هیلوا غلاب هنغلبم یعرشدح لپاقم

 ,هدنهالک مش رص كم و ردعسق یکیا ضیرعت هکر د ح راش ¥ زردا ر زعت هلا ارجای یی رش دلح هدنهح ی

 هلباطخ سفللاپ ه هسک ندنا اذنا هنیلسم هکهتهیلیا ماهفا یدا رم یانعم هاکنا هعماس قحنا بویلوا د

 زده انکن دکل مالسا ت تفص تلخ ندد وم دا مار زهیلیا ضبرعت ود هک هناسل و هدب نم نولسملا إس نم

 ندنفیدل وا ځ وات هن ما هلفغلانع ظاا هدنوب ارب ز رول وا روم عضوو هحل وق  رمصتلانم غلبا ضو
  نسهدبا دارم ا خم رصت دیش کر هد رهاظ یرخآ مسق و ردماعلا عم باطخ و ناهربلا عم مالک

د ەنتسانعم كق ولنا ىة نفر صد رعت و»*یهتا روال و | ریبعت هلیم و هفم یتیلب اب تنا یعع اف ىت زاحاي تال لوقا
 | ر

 | ضرلاب هعایادا دعاتم ضرع لاق ردهنسانعم قعاص هلرهح و هل دا.م یعاتم و اضب رع هلعحاذا هص

e:دن  E۳ ی ی م اعط یو و  aاعادو ةضارعلا رهعطا اذا  



 شا

 | قش یف هتیشم یشماذا ییعب هاتنی اوا نف یایضرعلاو ةنض علا ةقانلا يش لاق روند

 ۱ "یدرک ( "یضرعلا) هینبع رخ وع یا 2 ةنضع هیلا رظنلاش روند هفقاب ی وفا ملی اوق وکر اش مینا

 | کون ده مود لوشو جرسلا لع تیا الناک اذا "یط ع لجر لاقت روندهمدآ نایمروط هر رز وا رکا یتوکهدننزو

 ضرب ناک اذا "یضیربعب لا هل وا ررو قر هم ناب هبه وا هاکو یرب هک هلغمال وا مار بولیدرک واشاب دیش وخ رب

 | تبوعص و كلشكر س هدنسیدنکز ونه بویمریک دولت مان هدننز و هیدرک (ةیضرعلا هتضابر رم می مل هلال هريس ف

 تدح هکدنساتعم هفرع رول وا ردصم هیضعو ةبوعص اف تناک اذا 2 ةبضع فال لاق روند ه هقان نالوا

 ةوكو ةبف رع ىا ةيض رع كيف لاقت رونل وا ریبعت قلزراپچ کز اب یهناوطتو تک حال ورب ف و تبوعصو
 شروڪ و م یا ءاقللا مممض ص شویح مه لاقن ردهنسانعم تمه هدننزو هفرغ (فضرعلا 2 دی وعصو

 م, روند ه هنسن شف وا بصنیروقر را هنکو ا كنهنسنرب ور وند هب هب وصنمرب ندن رله وصنم

 | لاق هنم و نمردتناز واجب ب وروط هدنن کو ا كيش لوا هک ایوکرونل وا لامعتسا هدنعف وم كغ درداق و یوف هتلی وا

 ۱ ةراع ةض ا لاو ید منافع عازم دوج ا ورن تف رع هدارو هہاع "یوق هل نرقم یا هَص رع وه |

 1 ۱ ه هسکنالوا برضمو عف وم هنن راعینشتو نعطاع اد كسانو هيلع هی وقیا ج ج وزال ةض ةنالفلاق و اهیلع ةوقیا

 اصن یکربت ةناشن هنکوا كن هنسار و هيف نوع نولازپ ال اون اک اذا سانال ةض ع نالف لاق روئلوا قالطا

 ۱ | هثیش نالوا زجاح و لئاح و ضزعم بورکهغلارآ و هل هتبصناذا اذکل ةبض زع عاج وقت رونی د همن شفا

 ۱ هللاا مکب رقمامنییام و کند یااضرتعماعنامیا هم نام الفضرع هللا اولعحمال ول یلامتهلوق هنمو رونل وا قالطا

 |اوقتال و اور تال نا هعاس لک نعلاب | وضع ال سشلا و ريللا ف ضازنعالا ةضرعلاوا اوقت و اوربت نا یلاعت

 ۱ نوجا هنسذ رب دوخاب هنسننال و الت اح وزجاح بواکی روق را هنکو اكن هنسفر ,هض رع عقاوهدهموق رم تیآ هصالخ

 | هبلع فول نیم یر ردراو هج و یکیا هدنظفل ناما هرو ک هل روا ردذوغ ام ندنسانعم دنسذ قشر نیبعل و تصل
۱ 

 | نالوا لوزن ببس هکردوب نیش موهفم هروک هلّوا هجو سپ یک یغنیدنلوا قالطا هدیصم دیص ردسثفل وا ۱
 | هدنکرت نوح قمال وا ثناح هدعب ب ودا هّلاب فلح هدننعع یکرت كتا یخ ضعب یک دصت و جر*هلص هسک ض عب
 | ند وط منام وزجاح یالاعتقح ههیلع فواح نالوا یسهلوقم نیبلاتاذ حالصا و یوقت ورب هل وکر هلغل وا عقم

 شا هدعت هلوعف» جوا اولعحت هلغل وا یس هلض كنس هلک | ولعجتال مال عقاو هدنظفل مکنامال و بول وا نمت یې
 | نوځغیدل وا نعضتم نشانعم ضازتعا رول وا یسهلص كنس هلک هض رع دوخاب رد هلیسهطساو مال یسیرب هکر ول وا
 | هفوذح مال اوت ناو یناث لوعفم هض عو بول وآ هیلیلعت مال ردقل وا هرز وا یتقیقح نیم هکر وک 4 ینا هجو
 ۱4 یناثیانعم و رول وا تكعدمکفلح لج الریطنا نع ازجاح هللاا ولعحت ال فیرمشیانعم هلفلوا ثلا لومغمهلیس هطسا و
 ۱ رولواشلوا و یر رحو تدا هلک یا ضزنعم هناعا هدرم و ربخ لاعفا ره هلنیع تک ی یلاعتقحهروک

 | فطعندناعا هر وکه ل وا هج ویل وقاو بت ناوردج ردنم هروب نم هتکن هدنس هع رک چ نیهم فالح لک عطن الو کهن
 | ال نویف وکو رول واهدنکبس اور ټنا ةدارا دوخابةفانم رد باح قمل وا تلع هين هر وکه نتیلیلعت كمال و زول وا ناب

 | رایدلیا ر دقت نفرح یف راضعب وراي دليا ر دقت نظفلریخ هن رخ بول واادتېم اوټ نا راضعب و رایدلیا لی وأت هل ا ورت
 ۱ هنسانعم كمالرک هنسن راس و ءان هتک وا ثاکلاس هدک و لسم قیرط لص الا ردهنسانعم عنملاعتفا (ضازعالا)

 | رول وا عواطم ندنظفل ضو هعنم اذا هل ضرتبعا لاقن یدنلوا لامعتسا هدنسانعم قلطم عنم هلتبسانموب هلغل وا

 ! نالفضرعالاش ردهنسانعم قمروط بول وا راوسرفن هدکدلیا رکشل ضرع رکسعرس و ضّرعاف هضرع لاقت
 ۱ ضرع لاش ردهنسانعم كمر ولك ی روق رآ یک هبشخنال وا ض زتعم هدرهن هنسار و اک ار شما تققاوراتطاذا

 ۱ :مادنا تسس هلغل وا ض راع 4 دا یک هفق وطن نج دوخاب ضرر ذمدارپ و رهلا ق ةض رغما ةبشطاکر اصاذا «یشلا

 ۱ ضرم نموا نجا نم ضرام هباصا دا هآرما نع لج رلا ضرع ا لاق رد هنس انعم قلو از جاع ندنابرق هن هج وز بولوا

 بولن رکه نکو اكن هنسن رب هنس ر ضارعا وردتلوا هلیس هين لوهحنال وا ب E هکر د ح راش اهنابنا نع هعنع

 بتولپ رک هن رالوب هلغمال وا مار هنکچلد هاد شکر س و لاحاذا"یشلا ن ود ی ڈلا ضرتعا لا مبانی

 دیس نالوا شن کسو روطزونهو هدناقلمقتسي ملاذا هنس ر یف سرفلا ضرع | لاق ردلمعتسم هنسانعم قع اص هتوا یرب

 5 1 بودلرغ وط قوا یول هک تکاب مودع ص وه و هنکرا ذا ریعیل ادب ز صرع | لاقت ردهنسانعم كع ۱

 | قالطا هل وعفم هلغلوا ردصم هو تب اتام نفلوح لصالاق دوخان هل رابتعا قلعت هنسیدنک كنیم ردقل وا هنا ا

CAUSEنکند ات رم  



 ۱ كلاس نم رعو سنا ضاخ اذهف ءتو رکن نم« یض رع و دلو ی ناق نامی مش مو ۳

 | فرشو فشخ و یسش )0 لامر هد اچ و تنایضنذنف و رام و هصیشن هکروشد ةنتمرح و سومان

 ۱ | رد کوش یصرع مدا« دوخ اق ن ؤا وا ندن,لتهح ىدا دخ او ابآ ك رکو یدتفن رک لاوف ىلع نان راتهج 0

 | حدم كمدآ دوخاب یکیرلمرحم و لایعو لها هلوا بجا و و مزال هنسیدنکهنفاح و تب ور یلاوحاوروما كنآ
 ۱ ندفرش و بس یطع كمدآ دوخاب رول وا عا ندزرنانل وارکذ هکر دن رابع ندنعض وم قح هنلوا من وجه وا

 ۱ وه و شرعلا"قن نالف لاق رول وا دارع دادجاو ءابآ هلضرغ هه اکو ردنزابع ند هنس قج هل وا یراقفاوادم

 | عضوم وا هما هاب نخ هفلس وا هسفت ق ناكا قس إبل: و ضعش نا هبسح و هسف نم هن وض»یذلا لج را بناج |

 ۱ تععبط و هدو هقیلخ ضرعو" دادح الا و ءایالا" هجا دق و فرش و حم 4 رخت ام وا هنم "مذلاو حلا

 هدنوب هنسانفم شیخ روند هرکسعو هنسانعم دلج روند هننیپ رد ,كنهدوکو یواز )لشاب هن د

 ۱ نوفلیاورددآ یداور هدهماع و روند نیل و الو ام تدوخ و وز و عادت رها

 | روند هنول هیحاترپ و هن راباحترب دلب و ضرا و كنه ؤدو روند هنجاغآ لا وسم و هر نالوا نطصج یک یا

 | نال وا ضرعم هلنا هد وهیپ و لطابام اد همدآ و راز هنا هطاح| ينا وه هرویدراکرتچبق وچنار ي ا

 هکر دیدرفم كض ازا نزع و: لطابلاب شالا ضزتسب یا شرع وه لاقب راد هط ر قۇم روند هیت
 | لاقت یک یغیدنل وا قالطا فالح هنس هبحان نم رونل وا قالطا هنزل هیجان و ءاضق و قیتاسز ك زاك ی

 كاغاط نص رعو رد دآ هدلب و هدن راد مالش هلع .كنیع.( ضزرعلا)),هقیناسر نم.یا زا ضارعا
 | یا × اضرع,نیجا لک * ةف نب دم ثیدح هنمو روند هنتسهیجات و تناح كئیش ره و روند م

 لوا و هلا لک ا,بودا ,ازتپشا ندهدآ كفيدلو یرربنب نس.ییعب هل نرغ ,لأستالوت هتدح و نم هژشاو

 شیتفت ود یدیاب یمهشاط واسم هسخوب رسم بم یری و یتعب هللا شیتفتو لاوس یفیدل وا یشیا+
 اذکو ردکعد هلا لک او اشا نامه ندنفرظ وب نیزسشمروص هکردراعتنس| ندنسانعم هیجان وب

 یدقاب ند زاجچآ هکیدقاب ندیناح رب اک | نعد بنا نم یا نیتعصب «نحرع نم و ضرع نم هیلارظن»

 بوک ب و ریک ن دف رطب هلرکسه نمب او رص نم نولابال یا.* صرع ن ساتلا نوب رضن«لاقب اذکوآ رذ

  نیکنا هکرون در هنطب و لر و ل رېن رجلا عو نهنلا ضو رلیدلیا برضا هسی دلکم کر ه هن راکووا بویق
 هنهاکچد نمو مظعم كقلجخ تبلذکل مانلا للغ و رزونلاوا الا دن یظعم زىخ مالک ثیدحا نمرعو و د

 | فیتسلا ضرعب هر لایش روند هیژو كلف فيلا ضّرعو ردزناج هدهلصف :هدنونهو ون
 هکروند هش ورود. هن وکر ضعو زدنا یکیا نابض روند هنناج ركن وپ قنعلا ضّرعو +

 | وهو اضع یثب.لاسش ردتجهلوا كم ون لر هر وروز هبناج و هکر دمومذع هذن هود و دوم
 | هقشب .ندناسنا عون هک ابو رونل وا قالطا سان ماوغ:ساسنلا نص رخو لبالا یف. مومذمو ا لیلا ف

 نالواهص وصحم هیجان نوجما زف وراس ناه رافسالا ضرعو ةماعلا مىا سانلا ضرع نموه لاو رد 1

 لاق و امهیلع بوق یا :رافسا ضرع:هقان لاقت رد وسنمو ضورعمنوجا زفس هکابوکرونلوا قا
 روند هنلح مظعم كمالکو ثیدح یخ دوب هاب رک ك يع 6 ضارعلا) هیلع بوق یار او رفسلاریعیلا

 یروقرآ هنغلب وا كنه ود هکر وند هن کز ج یراق د صاب با غاد دوخاب هب افت لوش و ریظعمیا يدا,

 | كنءود هلکنا هکر وند ه یغلغاد رومد لّوشو اضعریعبلاذخفیف طختوا ةمسوه و اضاع رعب نم فلاش

 | ضارع ىلا ضر ەت لاق زد دنسانعم هیجان ضارعو ن وچ كليب یزرا هذقا ربط کات رل ر اصب اغمت و غاد هل

 ندنناب هلعافم اونها نو هلع تابع رولک ضف یعج هنسانعم * یفلا قش روند دنا رب كن هنس ةبح

 | یدنلوا لامعتسا دکل روت نیاید نوجنا ضع 4 هقان هود روغب هلتیمانمو منا هنح ات ی

 اخل اهیلم نو اهلا داق نإ تبلذو ابارمض قابل لضفلا برا له هيا رول واب یساهتشا 4
 ۱ ندنروق را هراجافآ ولننکی هلا تعي هيف ك وشلا ا ذره ا ضراعب ناك اذا اعوذ رعب لاو اب

 ضر ادیب قلم و ب ءلاق دا دن لجن شف ا



 سی ۲۸ =

 أ دکب لوس دنا وا عسنم و ریثکی ضرع كن هنسنوپ نیز رد نهضت یی هغلابم زدم د ءاز رج الاش ضیرظءامذ سیا
 9 شان و ینو یک تآ ضلع وهنا ىدا ور وند هبهزد ضرعو ردقیرطلاب یل وا قل وا عسواو

 | یرغوطهناحرب و هرب دا رم ند هلاما هدازرویدهسخو ردند هک دم هکر تتمانعم ےک PETES هګ روق رآ یزرغوط |

 | قغادلا هد هلمابهموب هقنغ و هشآر لب دقوم ودع هذ یا اضع سرفلا ضرعپ لاقت ردلکد ,ثک
 نوهخیدل وا ض ورعم رونلوا قاللطا ء و نمرو قاپا اهلا غلا نمت نمف دتض ام لوقت :ردهتیانعم |

 ك ةناذإ ترج لول اغ لع: لج را۲ یم رغ لاق ندهن انعم, نوچ کام ز ولد وا ردتغل مذ لنا رسک <
 | روند هتغا ندهصکق ةلعويغنس تاماذا نالف نضیرع لاق زد هنسانعم كل وا نامه ن كیا لاش وچ زیقلخ

 | روند احم ندا هلناحا و:ددسن یاجم فا لوق للع هناصس ورم ةا یا لیلا نه ضرع ضم لا |
 ۱ | رد هنیتماتمم قمروا اغع یزاکدید ضا م هول وا ie قفالا دنسام وهوا:باحص یا نضع * ءامسلایف لا

 دا هدنامورف دوخاب هتدخ, هکروند ه هقان وش .(ضرابعل 9.ضازعلاب هع و اذازریعبلا ضر لاسش

 ردقح هلو ا یناح.ر كن.زو ةکرونید هنسهفحک كنغات رپ كنا تونا و رک وا ضبرم یا ٌض راع ةفان لاق

 3 E د یض عض رام مچ اهر وک هنناب هدرب اصب كفل ؤا + هدخب ةفعص یا هنضرراع برمض لاق

 . [ قالطا هنسەلوقم موم هس هج رادقمرب نالوا ثداح همدااضعت و رونل وا قالطا هباج# اضعب سداروئید هب هنس

 2 یبشا رونا وا قالطا ید انار ھا تصصلادنعراضعپ و رونل وا قالطا از ل اضفب و راوتل یاد

 | رونید هام ندا روهظ یاژوقرآ هدفا ضرراعو نم دنا رم مش فخ هب دارب دیش نا فروخ نالف لاو

 ۱ | هلتهج لب و ضوء ةماعلا ضراع هنهو,رونبد هغاط وقف لایق يهل تاصلاوه و رام یقفالاق هنمو

 روید ضزاع اهن و ره روند ناضراع هندناج یکیا,زو و هنس هح یکیا ,نوپباو روتد هب هیطع نالیر و
 روند هر نالوا رهاظ ندنزو هدنف و کیدل وک مدا و روند, هثیش,نالک چ اع و وشرراق همدآ ر نکرد کالو ا

 كزغآ وروند رزرو یفص ثكخاکیو روند هب هان شا تباصا تلعرب دوخاب و سیلک دوب (ةضاراعلا)

 1 یعج ردشید نالواهدنعلا را هلراشدد ل وا هلا رشید وزآ دارم هکرونند هشيد نال وا ,هدتس هیحات یل و

 ان تار یهو + تعا اذا ظیذ نضرا وعول + دنع هلا یضر بعک ةديصق یف هنماوج راشلا لاق رد ضرا

 ریکر اکورد انارودهدن ۲ |توانرکاک | یسهکوبكن وپق هکر وند هن :س هوج رج تس واكت وق هض راع و + ها

 : 2 پیتر ندنرز واك آر کرد د یرلکدد نا هاب تی | هکر وند هکرب دنیلاقنانل وایتبعت رک هرات

 ةضراعوذا نالف لاقي ردون_انعم تغالب و ناب و تحاصفو ردهنسانعم هبحان و ردضاوع ىج رونل وا

 ساسالا یف لاق هما رص و دلج وذ ىا ةضراعلا. ةد دش نالف لاق ردهنسانعم.تماربص و تدالج و نسل و.ناب یا |

 ردهنسانعم قمالتچ ندعمالتوا هلطا رفا نو هلنیتصتق (ضرعلا) ةمارصلالیقو ةهبدبلا یهو هض راع وذ نالف ْ

 نوا و زدهنسانع» عاتب ضرعو هیعریا بشعلاةرنک نم قشنا اذا عبارلا بابلا نم اض ءاشلا ضع لاق
 اضع: لات لاق نوجیدل وا تابث هدرلنا روند ج د ضر هل و 37 ی ب۹ روند هلام یربغ ندهقناوآ

 ا ان وربکو ضمنا ول|ضرامرف دا هن انا ونیدقنلا یویم"یش لک اذکو عاتلا وه و ارثک و

 غلا سیل ثیدخ ا نمو حراشلا لاق ن وسل وا قوح نوبل وا نا اروند هلام اقلطم ور ون د هبا ب ماطح و روند

 | علا یا ضرعلا اذهب لاقب رد هنسانعمعبت و نچ رجب و زوم د هنونع ضرر و ه<سفنلا غ یف اما ضازلا ةژکنع
 | یتقیدح هک رجافلا ول هنم لک ایرعضاج ضع اب دلا ربضب هکرید حراش + ردیعما كئيش نایل وا یتا و ماد وت

 | رایدلیاهراعتسندن و یئش نالوا ما هما ره وج قبا ب ویل وا تاب ومایق هفتا نوهکت و راپدلیا ربسفت هاکنوپ ِ
 ۱ | فا الاب ضرع مه هباصا مهل وف هنم و روش دهکلیا تباصا!نناهک اب افغ ىلع هندی رب ضاع وی کم وعلو ناولا

 لوهحا ءان ىلع + اضع اهتقلع ± لاق اذک و یدنق وطن هن الف یوا ,نالبت 1 هلبدضق هنسذ رب عل هرریغ بن رعت اذا

 | مدل وا نوتفمو قشاع 6 بو روک هلغمعیچ هل وب .نناهک ان دصقریغ نم هب وبجم نالف عب ۍلاهت وهف تضزعا یا ۱ ۱
 ۱ هضا عواضع "یشلا ضع لاق رد هنسانعم قل واولن اینو سدننز یدماک شان الو سن زی بدع ضرع ۱3 :

 | هکر ونید هزر كخهدنا شر ترت ندندن واز وند هدېج هل ریسک اذیع 6 ضرر اضیوعزاصاذآ نسانابابلانم
 ه6<كسلا لثم مهضارعا نم یر قرع,وه اما ۶ دنا لها ةهفص ثیدح هنمو حراشلا لاق ردقج هل وا تامام

 | بهط نالف لاقب نوسلوا شوخان لوک و شوخ رک رونی د هنس هح ار كن داو دملا نم قرعت قلا مهعضا وم یا |

 ۱ ید : هنع تنص یا یضع هن تیارک نو روند, هناذ و سه ی الرا تیطلایا ضضرعلا
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  ه هقان نیه نتمالدرکوا شاپ و اهل وحامو ةت لاو ذکم لع یا وا للم نالف لمسا ل لاعش روش

 ری توام رو ی قلاب راپض هوش و هات دیک روت ۱

 REE ات نور زیرا نوه بس نیک را ا کک

 ضع هند دمت رعش دوخاب نوجد وا لولذو مار دبلاط هل وهس تولوا بعص یک هقان یچ شمامنرک وا |

 هرو نه ف لیلخماما نال وایت د وخاب نوه لدل وادسافقآ الک فلاح وک نالوا قنات زا قبطت و ا 1

 للعلرکر وند هن ربخا زج كنل وا عارصم كتيره ندرعش ضورع و یدنلوا دیس نوچغیدا وا مهلم هد هکم

 یعج رشوم وو روند برض هنریخا وزج كندناث عارصم هکهتت نوسل وا ریغم رکو ملاس ندنافاحژ

 ةرحات یا هذه یوس ضوع قذخ لوقت ردهنسانعم هیحان ضورعو ردیعج كضبرعا هک ایوک ردضیراعا | 1

 قیضمیف هضرع یف قیرطیف یا لبا ضوع ینانککلس لوقت روند هلو قجهراط نالوا هدنسهرو ڭغاطو
 هناکم لوشو هاوگ یا دم الک ض ورعنم ثالد تف لوقت روند دزم وهفم و یوق كمالکرب مالکلا ضورعو

 قالطا هد ولب ورثک یا ضورع"یج لا روند ه هنسن قوچ افلطم و هاک یروق رآ هنکو ا كندا لولس هکر ون

 مات یدسالا ةر ضو عو اماعط یااضورع تلکا لوقت روند هماعط و نوهکیدلیا روهظ یروقرآ رونل
 ها وشلا ضرتعب ناک اذا ضوع زعموقاش لاش رون ده یک وهل وبقنایلت وا تالنکی ویلاج و رد دآیسرف ت

 ةجاحالب یا ضورعالب شو رله لات نمو رونا السا هجا هشیا نالوا ضرام ه هک رب و هاعر

 بابلانماض ع لجزلا ضرع لا ردهتسانعم قمرا و هب هن دهد وخایهب هکم هدنن او ضف (ضرعلا) هلتش
 هل ضرع لاقن رد هنمانعم كاره نفیارب یروق آ هنکو اكنهسکر و دن دلا وا ذکمیا ر اذآ ]

 ردهنسانعم كلا راهظا ی هنسذرب هب هسک رب و اد و هيلع رهظ اذا عبارلا و یناثلا بابلا نم اض ع ضرع

 هایا هارا اذا هیلع “یشلا ضع لاقب رد هنسانعم كمرتسوک ه هکر یی هنسنرب و هلهرهظا اذا هل" یثلا ضع

 اضع هذخف ىلع فیسلا و ءانالایلع د وعلا ضرع لاقب ردهنسانعم قموق یروقرآ هرز وا هناسن رب ین هنس
 لاق ردهنسانعم كلا رظن هنلاح تورگ ندزوک یهنسنر و اض س هیلع هعض و اذا ییاثلا و لوالا ب

 رطح نمو مهمه باغ نم فرعیل هرصب ىلع مها ف مھلاح رظن و هيلع مهزما ادا نیع ضم دنا طر

 ه هسک ر وهقح ناکم هایا هاطعا اذا ابو هقح نمهلضرع لاق رد هنساتعم كمرب و هنسئر لد هنقح كن

 میارلا و ىناثلا بابلا نم اض رع تضع و لوغلا هل تض رع لا ردنسانعم كم روک یسهاوقموداجو لوغو را

 رد هنسانعم قلاق هدنام ورف بول وا ضرام روتفو رک ندقلنغروب 4 هود و ردهلل رابتعا ةالعس قاق ض اذا

 یروق رآ هرز وا یثاب رب نیکزید كت یعسق تآورمنک اهباصا اذا نرو زلا نيبابلا نم تضعو ةقانلا تضا
 قمروا هنناحرب كنهنسن رب و دحاو بنج یلعاضراع ماذا سرفلا ضرع لا زدهنسانعم كق یر

 هلدابم توریو رخآ "شرب هدنساهب رکد هعاتم ر و هضرع باصا اذا *یثلا ضرع لاقب رد هنسانعم قفل ول

 فیسلا ىلع ضع و یرخا ذخاو ةعلس یطعاف اهب لداب نعي اهب ضراع اذا هتعلسب ضرغ لاق رد هنسانعم ی

 یرکسع طوسلا ىلع ضو مهلتف اذا فبسلا ىلع مولا ضع لاق زدهنسانعم كمر و ندنلف نوت شا ۸

 رد هنسانعمكلک هروهظ ناهک ان هنسنرب و هب رض اذا طوسلا ىلع مهض علاق رد هنسانعمكمر و ندیچمق نو

 ةب قلا و ضوطا ضع لاق رد هنسانعم قمردلوط و ردرا و قرف كنو هلا ل وا یانعم ادناذا "یشلاض

 كجاغآ هودو ضرع تنام اذا ءاشلا تضع لاق ردهنسانعم قلوا اله هلییبس تاع ر نویقو اھ

 رد هنسانعم بناح و هیلاعا یا رجلا ضا عانم لک | اذا ریعبلا ضرع لاقن رد هنسانعم قمالت وا ندنرالاد

 هوح هاح اذا هضْخ ضع لاق رد هن انعم كلما دسق هندناح كند هواوی یا هضرع نم را

 رد ورم ندزا زف یبحاص عماح ید ورو هد هلیتهف روند هعاتم ضرعو رد اج هد هلبعف كنيع هدي دم ات

 هنسهرون كغاط لوق یلع رون د هغاط ض عو روند نیع ه ها و هن وتل آ ار ون ذ مالا ادام ندا ون

 سافو روند ه هکرکچ قوچو روند هعضوم نالسکوب تومو ر ندرب كعاط دوخاب روند هندناح و هیح

 یروق رآو یا تن هیت ر هکر دنلباقم لوط و هعس یا ون ضع هيف لاق روند هغللو و رد دآ كغاطر هدش

 دک ضب ع ءاعد وذفسشلا هسم اذا و ج ردشلیا EE EA Gi هلکنو فلۇم » ضرع ءامد هنمو

 یدنل وا تابا ض راماک !هدهب بوتل وا هبیشت ۵ در ضوتموم سا دادتما ءاعد کرد هیلبیخت ی وک



 ب عملا نیشلا لصف زو

 ب عملا د اصلا لصف

 ها نيعلا لصف ]وس

_-< 

 وکار اا قل وا قارمس ثدنات هو و ست سرفلاتضعم ر ۱

 لک رسا ا هب دکر و هملوا و هیلع دشا اذإ E نمدز ضع را لاق ردهنسانعم قل وا رارقب و برطضما

 هدیک ضم را لاق نا قل وا هاست ودساف یرکج كمدآرب یادت ی نالفل ضع را لاق رد هنس دانم

 نالوا یعات وص نکن قلراجو ندقلموف هل رسک كنار (هضيرلاإلو هلبضف كنار (ةضورلا) تدسف اذا |

 زددوخأم ندنس هدام ءام هضاّرسا هل.هج ورببک قاقتشا رونل وا ریبعت را رخ رمهکر وساد هر نال واولوص اعا یعب

 لاق رون د هب وصیرادقمیسی رابكت هب رقهض ور و ءاملا عقنتسم بشعلا و لمرلا نم یه وةر وّهض ور هض رایف لا

 رد ض ور یمنج عج رون ده وص عقم هد را ر یس هل وقمدنو ض وح و كج و کافلطمو فصنل او یا ةضورةب رقلا یف
 ۳۱ زور ی )زا رر یکن اب زای ین عج و
 (ةضاب را )و هدننز و باتک( ضابراا ر د رخآ عضومر (اطقلا ضایر)) ردعضوم ر هدهرهم (ةضورلا ضایر الر دیم

 : ( ضبا را هللذ اذا ل والا بابل ا ن م ةضاب ر واضان ررهلاص ارلاه رد هنسانعم كمت رک وا شاپ ه اطر وطهدننز وهباتک

 (ض ورلا)هدننز وداسح ر واک ضا ور و ىكەداقو اقر ولکه ضار یعج روند ه یدنجیح د رکو ا شابء رللاط روط

 4 رد هنسانعم كع رکوا شاب هلغ و ی هدننز و ایفا( شا الا روندهباط شادرک وا شاب هدننز و لوقم

 ۱ هکلدرکوا شابادتا هکر وند هب هادی و روطلوش هدنز و دیس (ضصن را اض و مراص اذا رهملا ضانرا لاق

 ] (ضارلا) دص نهو تو رام لوا تناکاذا رةق لاشهلوا قالروط بویمرکوا زونه نکلبونلثاب
 هدقد را و هارواوص هکر وند دض را یتاقو كس نالوا هدنسسعاسا كضرا قشمو لوش ردناکم مسا هژرصف كج

 رد رادا حض وم ررب ضصلامو تاض رمو ضا رمو رولک تاضامو ضا رم یعج هلوا را وط بوم روبلاص

 شخ قو نالا یلعنهللا بص اذا لحراضص ارالاق ردهنسانعم ق موق د وتس هرزوا دوس رك ڭ نەز( ةضارالا )|

 هکر و "یرلاب عقنف یوراذا لجرلا ضا را لاق ردهنسانعم كم رد و هد ۳ ی در هیت کیا

 1 | داف رد هن انعم قمردنأق و لهندمباللع برش اذا لج را ضارا لا ردهنسانعم كم رارکت م رکصنرکد جا
 ا ن ووکالا و ضسبتیور ها ضیرنابنسدف دیس تیم موهای زا مولا ضار را

 1 جدو( ةضا رتسالا و ءاملا هيف عقنتسا | اذا یداولا ضارا لا EDS بلک ,اوص هدهردهضاراو

 r رد هنسانعم قمل الو بولچآ لحرب وضارا یتعع یدا ولا ضا بسا لاق رد هنسانعم یلاغوج تولیکر را وصهدهر رد

 | اذآ ضولا ضارتسا لاقت ردهنسانعم كلک ود وص هضوح ردق كج هتروا یتسد و عسن | اذا ناکلا ضارتسا لا

 | تباط اذا سفنلا تضارتسا لاقت ردلمتسم هنسانعمقل وا شوخ تعسبط و لکو کو هضرا یر وام هام هیف بس

 رد هنسانعمقلقر رنج یربریق وضای را ناکا لج را ض وررلاق رد هنساتمم كلما تم زالمهرارا نخ م( ضب ورنلا )
ارب هدننز و هلعافم ( هض وا رلا ةضور هلعج اذا حار لا ض ور لاق

م ه هس کر نوجا لاحدا هشی
 ۱ كليا راد

 0 دال وادرا 1 ء هض و ا رعلوش و معالایف هلخد یبح ی ا هاراد اذا هض وار لاق انوا

 1 جد هفصاوم ع اکا رد رابع ندکلیا عي ب ڭرەدا hE فص و ه یزمشم ن نکیغو هد و روصح ییعاتم قلت اص

 ۰ لجرلا فصاو نا EEE بیم ثیدحینوةی ال این لاقردشلنا ےن هر اويشافلۇم#*رارد

 : هنن اد كععبم بنص و نعي ةفصلا ةعلسلا تتقا و اذا هری ءاهففلا ضعب و ةفصا و لا عي ىع و هدنعتسیل ةعلسلاب

 هلو یلس یر هوا یریا یسهثج هل رمسک ك نیش (ضا ورمشلا) چ ةا نبش ]| لصف ع رل دید اعهسرول وا قفاوم

 وات GEE اورشلجلاه روند ه هود تاکر ا نالوا كش وکو
 هلب رسک كم و نبش (ضاضرعش )قنعلا لیوط مصص یا ضان رش لح لاق روده هودتکرا نالوا وانو

 طاش كسات هل مصق كفلا و یحف هل داض (یضوضلا#) چ درج داضلا لصف ]و رد دآر جش 4 دمو رج ۱

 لاق روند مبقاش ی هطاعم هلي هيل لعاف مسا (یطوضلا رز ردتغل هد زوم روند هب داب رف ردو وغو

 وډ هامرخ عونرب هدشزو یکربح (یضعلا) و مه نیعلالصف قو _تّوصمیا ضوضم لجر
 روند هن راس را لکیهلاح هظع و لیقت و نود هوډ دمدآ و)هدوک نلاق هدننز و ساط رو (ضارعلا رول وا سا

 یت وا ردنداماضاب عو رول وانوعوب هکرونید هنحاق رط واقو

 ۱ طب ربع (ضبارعلا روند هب هن ضصدع و ردفدا رع مدل "وا یانعم یکیا ها ضابرع هدنزو رطق ( ضبرعل ۳1

 هن راهروچ و اوټ و هبهرّونم ةندم وه هم رکم هکم هدا زو روبص (ضورعلا روند همدا ظیلغ و یر ا هدننزو

۳۳۳۳. WOE EE TT E O O OO TET OO 



 | REE یقین ماد رفتن بلکه کتیا 0ا3 تو ضرالا کا ۱
 1 | هاست قل وا رازق یو برظصم (ساکترالا) انطب یف اهدا و مظع اذا هاو تشکر اب لاق دم 1

feهنر قحهلافوچ بوکیزب كوص هدوبق دنا می :(شکترلا بّرطضا اذا را ی  
 ۱ هضک و لا ارد نتابع :توشدرکس تآ.هدن زو العل (فضک ارلا7. هجا یا هللا ضکت اااه لاش روند

 ۱ | همکار كفاك و كنا (مانضکر لا) وهلی تفاکو یصق كنان (یاضکز لا )ب هسرف ان: لکی دعااذا
 .نایحونا کردا ج راش # رارد هن نانعم :ضکر هدفط مب رایدلیا زیست یشتیرلانعم نکل:بودا شم ر

 ءاضكرلا و ءاضک لا یر اهلی راد ا هکر دنا یسفت با كم روت یر هنلاص دلیچ مت چ

 | لاق رذهنتسانعم :تلطا سعات سافت اط یم .یسیسا كشنوک هلک( ضم را جت اف يشم
 ۱ ؛ردمتسانعم قل واتسا هلیسهدابز نوک و اددشامق و هربغ ولم را لغات مق واذا عبا رلا بالا ماضمز نمشلا
 | ههدق تضمر لاش رد هنیسانعم قمنا قاب ةلکع زو قلاب هدرب نيج ريق و هّرحب دتا اذا اضمرانمو ضمز

 ۱  تعراذا ملات تضم راه رد هنسانعمقعل ءراب یرارکسافمالت واهدنف و یتسا كب یشا وم و ءاضمرلانم فر

 | لاق روند هر نیغ رق ندنت رارح تّدسش كشنوک هدننزو ارجن (ءاضمرلا )لاھ دابک| تحرعق را

 ۱ .هدنرزوا یسیرد ینوبق هلبنوکس كيم و یصف كنار لمم را :رطاةدیدشلاضراالا یا ءاضهرلایللع

 ۱ هکر دانا نا هلدتهج كتر وا لوکی سا هنتس وا هرکصف دکب لیا عض و هوز وا شاطنبغ کاش

 | EY ایهدلح امن, اهقش اذا یتاثلا بابلا نم.اضمر ةاشلا ضمزر لاقي ردیصول رد رب .كنابک

 اهام زذا ملا مر لاق ردهنسانعم قفالتوا هدرب نیعّریف قوق جست 2 لا اهفوف لعج و

 | ضمر لاقب ردهنسانعم كکود بوق هنسارا نشاط نیچلب یکی نوچ ا كقلنيکسک.باؤودلقف وب رت وم
 نیک ور تاب 0 قدی ده د 0 اا نوچ نی هلعح ادا او اا

PEE نا و هقرحا اذا هضم را لاق رد هنسانعم قق و هعج NOSE امین و 9 قفای وهعج و تکا 
 نیغز زف نیشا ومیدو (ضیم لا ها اف ر اع تتش اذا موقلا طا مرا لاقترد هنبانعمقلهدرزآ |

 كك بوش واص بول وا رظتنمهج زا دقمرب ه هسکرب و اهضمرا یعغ- منغلا ضمت لا زد هتساتعم |
 موصلا تضهر لوقت ردهنسانعم كلا تب هغع وطح روا و تنیصم :مالبلقاثیشهن رظش آیا هتضمر و رد .

 (ضیم زاۋ عق و وةدح ىا ةضام ر هيف لاق روند دز کھاد زن هنسنرت هلي كنا ر( ةضامز ۋەن

 دح ویا و SE و زوم عا ووك

ETزوریب  aناضم رره شا ردرغصم یچد دیشر را1 چشم زل دیش ) 

 سلفاقرهلوا ذاش ر واک ضم را و رولک هضءرا و رواکنوناضم زو تانا طم ر جن رد ەز ورام هکر ديم شن

 لوا هدن راکدلیا لیوحم ندنسسهم دق هاعمایروهش رابع هک انق وا هکردو یهجو كنس هيم ناضمو
 هنسل وا بول وا, قثان یعما دهم دق تغل لر وب نم هام راب لا هيم هلکنآ مسیدل وا مقازو,هدعم و مه

 هفوج "رح دتشا اذا ئاصلا ضمر ضعبلا دنع :ولیدلیا هيمن, نا ناضمو لكلا فداصت هرج تب

 یدشل واقالطا نوه کیدلیاوح توقاب ینرلهانک كن اص ردذ وخ ام ندضم ز نالوا هنسانعمقرحد وخابند

 هنسانعم رفاف دوخاب ردلکد قتشم هسا سوق رکا لوفو هلغل واندانسجب ء ءاعماهدندنع راضمب :یظفل نا

 ییا ور سو و ءاَضم را یغج هر وکه ناب كحابصم هکر ,دح راش + رول واكد یک داهلازاو وج یونذ

 ناصمررهش ءاج هکلپ رایدلیا منمیع د نامر ءاح هجا رکا ءالع ضعب و یک نیب اعش ردع ومی د نی تابوت

 دنناونع ناضمررهش اول وق نکل و یلاعتلءاعسا نما ناضمر "ناف ناضمرتاول وقتال ارزردمزال
 ءاحاذاا هکردت ان هد هح ثیداحا یو یدلیا تفتعضت ییدخو قب نکل ردشلوا دا و تیب

 | ادرج پ ردشلاوا درا و فیرش ثیدح لنا ونغ دعنیطایشلتدفص و رانلاباو | تفلغ و ةنِطا بولا
 ه روم و هاه “نال وا نایامهدنل وا كنلنسفز وکو یرخآ كنعم و مزاب هلرصف كایمو كنار( تضم زا رد

 هدنز و لعفت (ضع لا فیرظنا لّوا و فیصل ارخآ ف ناکاموهو ییضمر رطمو باصم لاقب ر
 ناشغ بوت الو هدغم و رجاسهلا ق هداص اذا یا ضتوت ا لاھ رد هنخهیانعم لیا دیص وهآ

۱ 
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 : تاک ود یرقوصق بولغاط یمقلاص كنامرخ ضفرو رولکش افرا یعجت ر دراج هدهنیتها |

 اذا یداولا ضفر لاقت ردهنسانعقلالو فول هرد وه ؤا طقس و هفذعمشتنا اذا لا ضفر ۱

 ر كليا هلاص هدق الت وا یرلهود دوب هب رسک كن هزمه (ضافرالا)) هامر اذا هضفار لا رد هنسانعم |

 ؟ضوفرا) ست اذا یداولا ضف ة را لاق ردهنسانعم قلالو هکدتک هرد و اهضف ر ییعع لبالا ضفرا لاق

 تش زر لاقن رد هنمانعمقمالق وا بیسم نم راشابیدنکه دلاح یکی دتز وک ند وریکن ابوچ یسیر روس هود هدننز و دوم |

 كضف ر هكر وندهن راك لب ناسناسانلا ضوفر والا رظتن یعارلا و اهدحو تعر اذا ل والا بابلا نماض وفر لبالا | |
 | :اضراقر هبل وا لخاد هلت تحت ضرالا ضوفر واقرفاو ةة رف یااض وفر و سانلان» داضفر تیا رلوقتردیمجج |

 | ندوربکناپوج( ةضفا را ذق رفتم یا الکل نم ضوف ریعرلا ق لاقب روند هرارباچ هچراب هچ راب هدنک اب وروند
 | ةبعاریا ضفر و ةضفاز لبا لاق روند یجدضفر روند هراهود ىج الت وا بیسم هن راشاب یدنک لردهزوک ۱

 : ردیمجب ضفا ور روند هرکسع ندا كرت جرش نو یتیرلغوبشاب و اهبلا رظن یعارلا و اهدحو

 ند زامدقمهکرونل وا قالطا هبهفرفرب ندنسهش اطهعیش هضفار و مهدعاقاوکرت دنج لکی ھو ضفاورلا ف
 یټ ندرعو رکبوبا ترضح لب ز هدعب بودا تعی هنن راترضح مهنع ہللا یض ر یضت رمل ا یلع ن نیس ا
 نا دا و دع هدا یر هوک هن یدبا یر زو كن زاترضح مالسلاو ةالصل | هیلع مدحما دج رانا هل رال ااعدتسا

 !ءرد یدو نمسا )روند "یضفار هدنتبسن یدنل وا قالطا هضفار هل لذا ندننای بودا كرت یدز |

 | یثلاف روند هب هنس شغل وا لر هدننزورما (صبف را) عسنا اذا یداولا ضفرسا لاقت رد هنسانعقلالو | |

 8 يا طیفر خر لاق روند هغارزم شل ريق هراب هراب و هنسانعم قرع روند هرو ضوفم یا ضیفر |
 ۳ تام Caka لاس روند هو ویو اوست هدننز و |

 ر OAS نیو ثیحیا LE ا ءاح لاق رد هنن نو |

 لجر لاق روند همدا ندا كسعو ذخا كیاچ ی هنسن ر هضبق کار سن دنکلالفا ردنا 1۳ نیت ەنسن رب

 ایف ضفر لاق زد هنسانعم قم وعمل "اوص هه زج هده رق (ضیفّرلا) هع در 1م "یاب كس ناک اذا هضفر |

 کیه و یلدا اذا را لاش ردهنسانعم كمرویلاص بیل آلی اهیف قبا ادا

 دولیغاط هنسن رو ششرت اذا عمدلا ضفرا لا ردهنسانعمقلج اص ؛هب هرهچ یش هاب زوک ( ضاضفرالا) هظاعنا

 رای و ردهنسانعم ضاضفراهدننزو لعفت (ضفَتلا) بهذ و قّرفت ادا ؛یشلاض را لاق رد هتسانعم كمك
 بلا رجا ن ورعو رده رلانعم یعازو كرات (صفارلا) رسکت اذا *یشلا ضفرت لا هیت اتم ولو هزاب

 مار ضفا زر نالوا | عقا و هدنتیب + | رص اهضفار ك ول بال ءاثيم * تبنط نقلعا تازا ام اذ۱* وپشآ هل رعاش مان
 مو آهرزوا رجاخآ یتیرلبابساو هعتمایراه وبحجم هلغل وا راج 2 راد نشت زارا هکر د و تاب موهفم ردهتسانعم

 ر یار ندنتلوهدو نیل لاک که دنراض را نال وا هنیلو هلهتس راه وبح نالوا هح ودم هدنراکدلیا لالضتا
 ۱۳۲ کرج رک والعاب تورو نی برارداچ هدنآ هدرله وب لوا رازالوا بای ردق رد کنان
 :بارشود راب لستغم اذه ثالج رب شکر ا ال یلاعت هلوق هنموو رد هنسانعم كوت لراهلراه هلقاا هل وکس كااکو ی |

 ك لراه لراه بوروا هلرقابا بکا رود نوسترکس تآ و هعفد اذا هضکر هلان رد هنسسانعم كمروبقاقو |

 كمتر د ینیزلدانق نوا قجسوا دوخای نکر اچ وا شوق و ودعل ها هیلج رب سرفلا کر لاقت رد هنسانعم
 :نوضکر ره ادا 3 لاعتهلوقهنمو رد هنسانعم قجاق و رک یا هیحانح شکر وهلاش رر عتسم نبا ا

 هفد هدنن زور( تكر ال ادع یاوه ضکر ف ل وها ءان ىلع سرفلا شکر لاقت رستم رکسوانوب ریا ۱
 فک وقت و هنمذکر ح وقعفد یا لک ناطیشل | نم ةضكر ىه هضاعتسلا ق ثیدطا هنم و نالا لا ا فا وا

 )1 لر شکر (نضوکر لا روند هنآ یی درکس( ضک زا هسفن نع عقدیال یا جم شکر الوه برملا |
 ۱ امنیمد هکوونل واقالطا هل زارانک ثاض وح هله کاج (ض وخ این شک | رم ردندل وهح هکر وند هنآ ش او د >

 هد ز وربنم (ضكر لا ءال ا اهن رضي قلا هنناوجیا ضولا ضک اره نلع اندعفلوقت زدی بّتضاوص یرااز وا |

 ۹ هناخرب هکر وند هندناجر لای هدنزو دسم( ةضكر لا )هنسانعم رانلازعسم روند هه یکسوک كعهرچلواشثآ |

 ز لاق ردنوجا د هغلابم هات روند هنآ ناروا بوپت ترا لب رقیا اناد و روند ناتشک رم هنسیکیا .ردقجفلوا |
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 دحا و هل عناف لاق یدلوا دز هدش فی وبشا هک ناب تن نشو .POEL زلاق

 دعا ةلج ةي ةضبا را اولاق و  ضرالاف متماقالیعم لالضلا نودهب مدآعم | وطبها کالم مهو ةضبا رلایم

 یلوق ةا ةلج ةیش وس یدغل وا بایرفظ هدنراحرش نیس غو هدبذهت هدانعم یصسیا نکل ضرالا مهنم ولخال

 رولکض ب ر یعج روند هجاغآ شیکک یربلاد و یربا هدننز و روبص (ضو را ردبلاغ قل وا یریسفت فطع
 لو و روند هرز نوغو و یرباو لهالا ةرثكلاىا ضو ر ةیرق لاق روند هه رق قوچ یسیلاهاو هلنیتعص
 ثیدحهنم وح راشلالاق × رونل وا قالطا هنسهش را هشبح هلاك رت(ناضبا را هتسانعم هعساوعرد رود

 ریما (ضب را) مکن ودصقال اومادام مکیلع م هوجهلال د رب ةشبطا و لرلا ىا نیضبا را اوتعبال ةي

 دغغ یانالفضی ر اذه لاق روند نوا نشه هدن رله ردنام و هدن راقات هج هلب هل راناپ وچ ه

 (ضابرلال ردهدن رنز و دعقم و سلحت هکیکض برم رون د هنهاگتبعج ك راقس رغب هدن راق و اهضب رم یف هجا

 كمولوط (ضیتلا) یک رفصع روند هنکچچ ر وپصا هل رسک كنان (ضابرلا) روند هنالسرا هدننزو

 هرعق رمغلام هيف لعج اذا ءاق سلا ضب ر لاق رد هنسانعم قموقیمهلوقم وص ردق كجهت روا ب وردلوط

 یکسا ضحرو هلسغ اذا یناثلا بابلانم اضح ر بوثلا ضحر لاقت ردهنسانع تا هدننز و ضحم (ضح۔

 یتعع هضح را لاقت رد هنسانعم قيا یدو هلب مسک كن زر (ضاحرالا) روند هنمول وط وص يکسا

 لوسغمیا ضوح رعوضیتر بوت لا روند 4 هنس شمن اقاب (ضوحرلا لو هدنن زوریما(ضیحرا
 ةبشخ یه و ضاحرلاب 4 و صح ر لا وند منخا مو شاخ و ثنحهءاشاب سابلو یح رچ (ض

 اضعب و رونل وا قالطا هب هنانتسع و کک2 ونا روند هدیش خرقا هنس هان او توت |
 روند ه هنس ڭجەدا یضوت هدنجا هدننزو ۳ (ذضحرلا ردضیحارم یعج رول وا هبانکن

 رهلس ینب و هما رکر اصنا هلسسک كنا ر (ذیضح را هبف اضوت *یشیه و ةضح لب ءاج لاقب یک ی راکدد
 هکر ون دهرت ق وچ ل وش لوق یلع روند هرت ندا ر وهظ هدنبتع یجدنن زو ءاششح (ءاضح را لرد هب رق رب س

 ةرنکدلخ السی قرعوا یم ا رثا قرعلا یه و ءاضح را هتذخا لا هلوا ردنا لسغ یتسب رد كند وک ن

 هکلر هدنبتع یج ردعما هدننز و بارغ («ضاحرلا ) ضوحرم وهف لوهحا ءان ىلع مومحما ضح
 لجرلا ضحرا لا ردهنسانعمقل وا یاوسر( ضاع رالا) ردندلاجر "یماسا هدنن زو دا دش ( ضاحت

 ا كنار( ضرلا ردن داعصا هضحر ن ءاعا ن فافخ ردنداعسا هدننزو هرم (هضحرر)

 هشرحوهق داذا ۱ لوالا بابلانماض ر "یشلا ضرلاش رد هستن نما ترک ا کر وغلب ی هنس

 (ضیض را )روند ی دهض سرا رد ایل هوهق هکر ون د هنا رخ نالوا شم الصا هدوتص بولب راقیج یو

 قوقدمیا ضوض مو ضیض ر"یش لاقت روند ه هنسن شاوا شاه شخ درخ بولیکود( ضوض را )و هدننز و
 هد وس بولیراقیچ یکدرکج هدرانوب هلبصف كنار و یرسک كی( هضم الو هل رسک ك نارو یم كچ

 هدقدنلوا ب رشولکا هکر ون د ههنسن لوش ندنابورشم و تالوک أم هلع كی هصض مور وند هام رخ شد
 كق رع تص را اھت رش وا اھتاکا اذا ةب رش وا ةلک ایا ةص رم یھ لاق هلوا ردیقآ رت ندند لاح رد ندنت

 لقج هدننز و عع( ضرض رال و هلبصفكنار (ضارضرلا) روند ه یتنافوا هلیعض كنار( ضاضرلا) ه
 ضرضرلاو ضارضرلا ىلع یرح ءاملا لا رونل وا ریبعت یشاط یاچ هکر وند هنن را هدرخ لوق یلع ه

 ردهضارضر قوم روند هب یشکن اعشیش و روند هرب شفشود هل رشاط لقج ضارض رواهرافص وآ
 نالوا ررتد ندنکلزوممو ر روند هن رل هرطق روم هدرخ و ےہ 1 یا ةضارضر ةهأرماو ضارضر لب

 لا رونى دەل نايل رب را ن دنر SSA "ضرالا) 2 میا ضارضر لفک لاقت روند هی

 لاق ردهتسانعم قلوا روند چک, و ضا نددنرب هلن رسک ك٥ زمج (ضاضرالا) چرب دعاقیا شدا

 کیر لا ردهنسانعم قل وی یک د ضو دوس هزان نالبناق دوس یثک | یتعب هیتر و لقث و ًاطبا اذا لجرلا

 ادیدشاودعادع اذا لجرلا "ضرالاش رول وا "دض هلبالّوا یانعمهلغلوا هنسانعم كمرکسك و تژخ اذ
 قلربق هدننز و لزاز < ضرضرلا# هرسک اذاهضرضر لا رد هنسانعم قمرق هدنزو هلزاز (فص

 كلعا كرت هلنیتص# ( ضفرلا لو هدننز و ضفخ (ضف راا) مسكت یا ض رضؤت ةراخعا لاقب رد
 كمر ویلاص بیسم هدقالت وا یراهودو هکر اذا لّوالا و یناثلا بابلانم اضف رو اضفر هضفر لاقت رده

 روند هراهود شمر ویلاص بیسم هدقالت وا ضفرو اهاعرم یف ددبتت اهکرت ناب ما لقب رد ۱



 | قاشوف ود هاا لوشو روندو OTE ضارو رو زدب راد عج نالو كنم كفنا×لشمو

 اذا م حاسمو مجرم و یوأم كسکره ضبرو زیرا ندنراقلب وا ابق بوکح ندنرانابیکیا كنهود یک

 هيلا یوأیام کو هو ضبر نالفا لاقب ردذوخأم ندغ یاوأم ی رک لامو اب رقاو لهاو هناخ روند هلع ێرکتلنا

 ۳ ل رسک كنار (ضب ربا ) رواکض ابرا یعج كنظفل ضبر هوڪو تد و لامو تیرق و لهانم هبدل حارتسب و

 | ندنبحاص جودزلا باتک نامه هداف و و هدلاح یرلکدنلکا بوروط عوج هدقات روند هنسیروس رغص

 د دنلع كنان و هطس و یا لاذ ضب ر اذه لاقت روند هنسه روا كئیشارب هلبص كنار (ضبرا) ردلوقنم

 | هلنیتعط هدانعموم رونل وا قالطا هنسهج وز كنیشک و روند هثیش نکد هر اقلطم و ساس الا یا ضب را نیتم لاقت

 2 ا ن لع یدیلوا قالطا نوهکیدلی هحارا و اونا یجوز ردرناح هلنیتصفو یصق كنارو
 هراکب ضبرو یدذوخأم ندنشانعم شیکلا صبر را نم هیلیا عاج لبس تاوخاو ت تون ارز روند هّشادن رفزو

 هدننزو هفرغ (فضب را روند هنتعاج كن راجشا هداب ولنککیت یرلکدد رعمو ملط و هنسانعم نیع روند

 ۱+ ر2 (ةضبرلا روند هب هسک نالوا دعاقتمو مقم ندنزج هدر رب بویمارب هشياو روند هنس هعطق كر لوب

 كنا ر( ةضب را ضإ زم ىا ةضبرو ةضبر لجر لاق روند هب هسک دعاقتمو توت ندنز دوب هدننزو

 is لبالا تیک: یو بابا نو زو طیف راضی ةاشلا تضبر لا ردهسانس

 | ممت الوا هسانکی ف ۍظلاک انمآ منایا چا ہبظ ےھراد یف ضب راف مهتا اذا صاعد هموق ىلا هثعبدقو امضا

 1 لاواهحو رایدلیاریسش لا لد امم هجو یکیا ی رول رم تی دح یعب ةرفکلا رهظا نيد كاف اشح وتم اط ا

 هکنورد جدن O EE هدنغات : یدنکو هآ هدقدرا و هکموق نس لاصضاب |

 | وهآ هدفدرا و هکموق نسالاصاب یا هجو نسل وا لابلا حر سم دیلی وا توم روتک هشدخو هتل دنا الصا

 |[ لفاغ بول وا ظقشورصمتمهمیوا یجدنس هسیا رارول وا شوک و  مشچ هفارطا و مصبتمو شحوتم هن وکه ل یم
 1 نوح ا تحارسا و نو س ضو رو ضبرو نسرولاق هرجا هرفک نسهلغل وا رافک هلاب كفار طا ارز نسهیل وا

 1 هلا یوا اذا یاثلاو لوالا تابلانم اضورو صبر ر هضبر لاق ردهنسانعم كا اهلاو اوا هر راب 4ب دسک رب

 3 | قل وا زحاع بول وا باب نوت ون وا را وپ اون دمو یو

 ۱ . ا نالسراو هنعزحم وا لدع و اهدافس كرت اذا یناثلا بابلایم اضبر ملا نه شیکلا ضبر لا رد هنسانعم

 ۱ : | نرقلاو هتسارف یعدسالا صبر لاق رد هنس انعم كکوج تولیروآ هرزوا تا و هرزوا یراکش

 ۳ | (تضبرا» هدف . قلا اذا ليلا بر لاق ردلهعتسم دنسانعم قعصاب ندر یسوکارق دیک و كراذا هنرفیلع |

 ۱ هکر رب یا ةنسح ةضب رةاشلا تضبر لاق EE كکوج هن وکر یس وهآ و نوف ردع و ءان هلی رمسک كنار

 1 | اقىر ەدنزاقورون دهنسهردنامو هنغات یلچ و نویق ردهدنزو یک دیفچم كو مک مرا رمل

 ۱ | اها و اذا معغلا ضب را لا رد هنسانعم قمرواب هنعاس نع یو نوف هل رسک كنهزمش زد

 ایا تدور ییس همش كنلابع ولها رک و 7
 ۱ ۱ هتققن ماقاذا لها ضب رالاق رد هنسانعم قل وا مات

 [  اهرح دتشا اذا سما تضبرا لاق رولوا زمئادلق ندنزب یشوح و هکردهنسانعمقلوا تشم یسیسا شنوکو ها

 [] ردلمعتسم هنسانعم قمروتاب بورس هرب یکی کرس بوردشلغآ بوردناق یتعاج بارشاب دوس یسولط باقو
 ۱ | 5 رةنك هضبار (ةضب ورلا) ضرالا ىلع ندتعاومان و اولقتیتح مهاور اذا موقلاءانالا ضبرا لا

 | ردن وجا هغلابعءات رول وادعاقندنبلط وزجاع ندروما "یلاعم هکرونل وا قالطا ه هک رامتعاو تیثیح یی و لفاسو وا

 ةضب ورلا امو لبق هک دم اعلا را یف ةضب ورلا قطن نا ةعاسلا طارشانمر مرک ذ مالسل ادیلع "ینلانآ ثیدطا هنهوا

 هان رومادمع و لحرانل وا ندسان لفاسا هدیسیرب كتعاسطارشا یتعپ ربط ایا + هفانلا لج رلا 9 لاق هللا لوس راب

 هب هسک مه لوش هلوتعص ( ضب را لرد وبنریسفتهرز وا روک ذم هج ووب ورا هل وا رد اریبدن ویأر هدابلوا و طالتخا ۱
 هکردما رک ذکالم لوش (ةضبا را امف ضهن ال ناک اذا تاجا ا نع ضب ر لجر لاش هلو ا زمتلاق هشیارب هکرونید

 | یلاخ ندرانآ ضرا هجو هکر وند هنسهیق*لرلکللم نال وا تج "هلج ورایدل وا لزا ربا رب هنیمز هلبا مالسلا هیلع مدآ



 ان لکه وص هدننز و باتکضایطنا )و هلبن وکس وا وو ىق كناخ(ضولن ون واقالطاهفورح
 | لاق هتسانعم ققوص ه وص یراوط رول وا یدعتم هلیفرحءاب و هلخد اذا اضایخو اض وخ هض وع ءالا ضاخ لاق

 | یلاعتهلوقو نی والا عبتنو لطابلا قیا ¥ نیضئاطنا مم ض وځانکو چ یلاعت هل وق وءالابهد روا اذا سر فلاب نسا 3
 | قح N ىذلا وام لع برعلا و مط وک یاا وضاخیذلاک تضخ و

 ان لا ردلمعتسم هنسانعم قلقوص بودا مادقا دف وام و یادش و هطلخاذا بارمشلا ضاخ لاق ردهتسانعم |
 | ناع ضو و هک رجاذا فیسلاب ضاخ لاق رد هتساتعم كطا كن رح هد هنسف یفید روایملف و اهمصقا | اذا تارهغلا

 | وص هدرلتو(ضاتخالا) و(ضیوا) رددآ عضوم وب هدنسار و رجه تلعلا ضوخو رددآ یداور هدنناب

 | یراوسهدوص هلیصف كم (ةضاخلا) هدروااذا هضص واخ وسر۶فلا ضاخا لاقى رد هنسانعم قفوص هب وصیرا وط ۱

 | لا ۽ رد ښو اج یعیص.عجج و شاخ یذج عج رونل واریبعت یرب یکم کاوش یرلکج هدا روبع هدایب و

 ۱ هتلا قجهربدش راق یتعسق تاب ورمشم هدننز و ربنم (ضولا) انابکر و ةاشم هيف سانلا زاجیام ىهوةضاخلا 5
 | قوس حدملاک وهو ضوخلاب بارشلا ضاخ لاقي روند حدحم هنلآ قجهریدشراف قیوس هکهتن روند :

 | زوم + ىب ولما هکرونل ول قالب دملق لاوشمدننزو سیک(ضیلنا )اروند هسا دۈ ها و مور (دضولنا) ا
 ۱ (ضّرضلا)رکذ دبدح و ثینا دندح نمغیص اذا ضیخ فیس لاق هلوا شماکچ قشراق ندنشیشدد ون.

 | ءدننز و لات(ضواضت )ونا فلکت اذا لج رلا ض ّوخم لاشه رد هنسانعم كمريک ه وص هلج وکه دننز

 | لا دلا لصف سا وض وافتاذا ثیدط | یناوضو ات لا ر ونلواریبعت قلاطهز وین کر دندان امت 4

 ۱ | هیف لاقب روند هکلزومم نوغلوط یوا ما یا انار الصا هدنس رد كنمدوک لنت

 | بونپت یر هلقایا یک و ذم هل وکس كناح و یصق تلاد( ضح دلا )له دلج یف ناصقن ال ی ءالتما و نع یا
 | هنبسانعم كلا شيتفت یهنسنرپ و ام ص اذا ثلاثلا بابلانم اضحد هلجر ضحد لا ردهنسان

 | تنلز ادا هلجر تضحب لاق ردمتسانعم قعاق بوجروس قابا ون كع اذا مالا نم( لا
 | لیلد هدننز و دوعق ( ضوحدلا ) تلاز اذا سما تضحد لاق ردلمعتسم هنسانعم قمراو هلا وز
 | تلطب اذا اضوحد ةحا تضحد لا ردبعشنم ندنسانعم لجرلا قلز ردهنسانعم قلوا لطاپ

  (هضیحد) اهلطبا اذا حلا ضحدا لاق رد هنسانعم كما لاطبا یتجو لیلد هللښسسک كنەز زمه (ضاحدال

 انوا قلح فرح ردباح هلنیتصف و هدننزو سکش (ضحدلا) رددآ وص ر هدندرو مون هدننزز

 ۱ ردضاحد یعچكضحد قلزیا ضوحد و ضحد ناکم لاقب رونیدءرب قحنریصهدنن زو روبص ( ضوح
 | مهتآزم یا موقلا ةضحدم هذه لاق روند هرب نالوا مادقا "هلزم هدن زو هبطصم (ةضحدلا)) هسک

 ۱  ردیردآ وص کیا هدننزوریماعیسوو هدننز و ذفنق( ضرح د الرد دآ عضومرب هدزاج هدننز و روبص (ض

 | رریرق هشت aE Rt رفت ءار وز + تح اف نیضرحپلا ءاع تبرش » وبشا دادش یک
۱ 

 ۱ | صحد لاق ردهنسانعم كائرح یعسق قحوح ثلذک روناح ی ۵ ۳ یکم لا چ یاخ (ضخ

 ۲ تباع روق هاهجنوزه اسم دخ اھو ا "ضدلا) لس اد اذا ثلاثلا بابلا رم اضخد "و
 ٤ تمدخ  NEهدننز و صفر (ضفدلا ]اساس همرح ادا لوالا بابلانم اد هصد لاق ردهنسانعم ۱

 (ضاهدالا) هریک و هخدش اذا یناثلا بابلانم اضفد هضفد لاق ردهنسانعم قعافوا بورق یون

 هدنز و یصیح (یضیدلا) تضهحا یعع دفانلا تصهدا لا یدنل وا کا هکر دنفدارم و هدننزو د

 | هراقس رغب هنت (ضبراا]) چک[ ةل هما را لصف ]اس یضیجیایضید ةيشملاق یذنل وارک ذ کردی
 ءاعمالا یا حوذلا صبر را طناز لاش روند هازجاو ءاشحا هلج ادعام ندکرو هدنرف لوق ىلع ر

 | رونلواقالطا هش ورا و هروک هننایب كيناسا رونده وپا رش و هنس وراب وروس ك رهش و بلقلا یوسنطبلا ی
 ندر لوقیلع هنییارع و نالاب اس ام اهضبریلا منغلا قاس لاق روند هنلیغاو هنسهردنام یک و

 نال وا یناک یادغ و توق دمدآ رب و زغل وا قالطا هال وا هدنس) رقو ردص وصح هرابا نالوا هدنسعاشا

 تراقا عد ن مصقم اول نا وتكمدخ و نالها كنم ىا + ارام“ ناکناو كضبر كنم + لثلا هنمو روم.

 كمدآرب رول نم لثمهد هسیا رارول وا سصعم هدتمدح و تیامر بودا تعاند ردقنر ھ رد دنس كناعلعتم و ء

 رول و ادا ربا هدعف وم ڭكجە .دلیقهحاسم هللا لک راجات هد هسبا رار دبا تکر ح برش فاخر دقنرهیبنأو

 2 ۱ ا زو هلعافم( فض واخ ا وهل رمسک كە زر (ةضاخ الا هلخد اذا هضاتخا وءاملا ر ضوخ لاق رد هنسانعم كمك

 چکا لا دلا لصف ڑی

 ب ةامعلا ءارلا لصف زس



 سگ 2۷۲۰ ی

 یک هما ءانا لصف إس ردشلبا افتکا ندموض فل وم ةالصلا نع اهضیح مایا تدعق اذا ةآرملا تضيحتا بچ دا ءاللا لصف و

 با وص رديت اور ثبل ماماو و رون ده ریق هوب ولط هننا قر هل وا نټیسو لز وکو هزات هدننز و هنیفس (ةضیرملا)) |
 .اهیلع ام لاش روند نت قا ا هجنزآهدننزو باصم (ضاضلتا) ربط ومم یلو هی هله داص نالوا

 سیکر وند هک قج هزاب وزابو روند ید هضاضخ روند همدآ قجاو نو و للا نمریسپ یا ضاضخ الا
 ریبعتقعو یرلفدقاط هن ران وی كن وهآ لها دوخاب یدکو دادم یا ضاضخ ةا ودلا ینام لاق ردا هد

 | رسالا "لغ روند هب هل لرومد و هق وطر ومد یرلکدروکس هنن وب قاستوطو هنسانعم هقنح روند ی

 ماعلا ناولا یا اضضخ یرقلا ىف انمعطا لاق روند ءرلماعط ول رد ولرد هلنیتحف ( ضضلنا ) هنسانعم |
 ۴ | راغصلا ضببلا زرلنا وهو ضضخ اهیلعام لا روند هربفحوب قا قفوا یرلفدنقاط كرري كجو کو

 ِ اذا ءامالا ضضخ لاقت ردهنسانعم كم هز یرازغجریق هلباراجت وب نانلوا رکذ (ضیضخل 2 راغصلا اهسیلت

 ردناروماج تودلصا كاج نارو یآ هکر وند هرب ولقاربط لوش هدنن زو ریما (ضبضلنا) ایدز

 ریعبلا نه لاقت روە هاب تفت : یدو ص و هایس یرلکدلبا الط ه هود زوب وا هدننز و راثرت : (ضاضضلن ۱ هل وا

 ا ناو ولوص هدننز و طبالع (ضخاضلا برطا لبالا هانت قبقر دوسا طفت وهو ضاضضملابا
| 1 

 لجو لحر لاقت روند ههودو همدآ زوم ولنراق لوس و را الا و امار شکل ایا ضخاضخ ناکم لاق 2 ا
5 

 ۳ قرمشم لوفیبع ردقح هل وا رلششک هکروند هل نسا ندان سودلییعب رود هل ابص و نیطب نبع” یا صحاضصح |

 | روا رودلاو ابصلانیب میر یهو ضخاضلنا بہت لاق ردیراکدد یسیغوط نوک هکروند هلب نسا ندنفرط

 یراق هدرا و هدننزو طبلع ( ضخ ذا و هدننز و ده ده (ضعض او هلباه (ةضخاضلنا قرشلانم بهش

 | قاچ هتوا یرب یهنسن یسهلوقم قیوسو وص هدننزو هلزاز (ةضهُضنا 2 روند ههود و همدآ زوم كوي |
 ۲ اذا لحرلا ضّضضخ لا رد هنسانعم كلا قلحم و هکر ح اذاهوح و قیوسلاو ءالا شّهضخ لاق رد هنسانعم

 ۱ (ةَضاحا) هر یا شف ءالا ضخ حح لاق ردهنسانعم قغ اج هدنزو لزلزت (شضضقلا)ءدب ییقسا

 احب (ضفلا) هض واعم هتعداب ادا دچا نرفن ردهنسانعم قعاص هژیق رط شکد یی هنسفرب هدننز و هلعافم

 وه لاق ود رخام ندبنآ یانعم رد ربا شاعم تعس و و هافر هکر وند هتحار و روضح هلن وکس كناف و یصف

 [ اضهخ لبالا تصفحخ لاق ردهنسانعم كم رو عالم هتسهآ هتسها و دغر و هلون و هعدیفیا شعلا نم صفخق

 ۱۱,۵ ضفخاو  ىلاعت هلوق هنمو هعفر "دض هضفخ لاق رد هنسانعم ققلقاچل و انبل تراس اذا یتاثلا بابلانم

 هللا نا ثيدخا قو لذلا نمّهج لا ح انج ام# ضفخاىا بولقلا نموهو ایا عنضا ویا هک ةجرلانم "لذلا حانج |

 رج ندا عا هدنحالطصا نوتوح ضفخو ءاشب ن نمیع هردش و ءاشب نمل دور طا یا چ هعف ر و طسقلا ضف ۱

 ردهتسانعم كما تسد یزاوآو کم هلعح اذا ءابلاب ږہلکلآ ضفح لاق ردا بلقغ تصل و عفر 17 تو

 أ یھ ناوسذ ةصاخ و ماقا اذا ناکلاب ضفخ لاه رد هنسانعم كملنا تماقآ هدرب ر و هصضع اذا هت وص

 | تحارو هافر (ضفالا) نب صاخ مالغلا ناک كوما الم نارا تاش لار هع تاتش تالا ت فسا
 یهنعارف ونب رابج هرمز ضفاخ و ضفخ وذیا ضفاخ شيع لاق روند هکلربدولتعسو نالوا هرزواروضحو
 وهو صفامنا یسطا ءاعمالاین و ردیف رش سا كن رلترضح یلاعتو هناصس قح یحدا لیذرتو رهقو تسپ

 ۱ نکاس وریطلا عفا و e رده انک ن دکعد غ نکف و نکاسوروق وریطلا ضفاخ هعضب و ةنعارفلا و نب راب لا ضفخ

 زود تویلوا كسکوب (ةضفامنا ) روق و یا بطلا ضفاخ وه لاق ردکعد ردقو نەخ واوم رربد یجدربطلا ۱

 [  لا رونبد هنوتاخ نالوا ىي تر وعو ةنتمطم یا ةضفاخ ةعلت لاق رود هنسیدنفآ وص نالوا یلقاروتواو
 د راتعا فوصوم شات روند ه هنسن یحدلفاجلا و ىح دنا یغاشا و ءاسنلا ضف یا ةضفاخ ةنالف

 | تسلا ةضفاخ) رانلا لا اموق ضفخت و ةن ىلا اموق عف رت ىا ةعفار ةضفاخ ةمايقلاةفص ىف یللتهلوق هنمو
 | لا ردیلپاقم كنو ایقسلاةعفار هکهتت ردذوخأم ندنسانعم نیلریس رول وا فص و هضرا نالواناسآ یسمراوص

 ۱ كاع مالمو هته یزاوش (ضیفعلا» هبعص یا ایقسلا ةعفا ر لاش و سلا ةلهسیا اعلا | هصفاح ضرا

 ن ر هات ہم ق٤ وط هلتل ومس یشیا ر و هل یا نالفاب لوقلا ضفخ لوقت زر دلتسم هننانعم

 |ضرالاىلا هدم یاریعبلا سآر ضفخ لوقت رد هنسانعم تک بوک یعاشا یتشاب كنود نوجما كيو هوه یا ۱

 | تضفتخا لا ردهنسانعم لفلتفس بق و ظحنا اذا رعسلا صفتخا لاقب ردهنسانعم یلیعاشا ( ضامتخالا) هنکز لا
 [ ادعام ندنف ورح * طغض" صخ طق * نانل وا قالطا هیلعتسم فورح - (ةضففلا ف فورطا# تنتخا ادا ةیراطا

 "(هفورح)



 - ۹ «ِ_ِ ا
 (ةضوج ا و هلنیتخف یا وتزود( ) ردن اك غار هدّنس نچ ااا رب هلی

 تابلا نمهضوج واضخ و اضج صج و جو "یشلا صج لاق دا قلوایثکا هنسلر هدننزو دو

 ضج لاثیف ردصوصحم هنسل وا یک واب عبا ر باب دنع اضماح ناکاذا سمامنا و عبارلا و نود

 هب هن یشک | (ضمالا ) ةض وج ۵4 عطیف لا رول وا لامعتسا قرەلوا مسا هض وج و عبارلا بابل | نم اضج نیلا

 ر شاری ہین ب ر صوص هنتعاجریعون (ضعا وطا) هدساف هربغتم یا دا وفا ضماح لجر لاق و رون

 هدنزو رج( یجدنو) رددآ هب رور هدنساضف مع هدنع رګ لحاس هدننزو هحرف ( هضج) رونلواقالطا

 ةضیجو دنا کرد مقر نبا هدنزو هتنهج ( هضرج ل و هدننز و هتیفس ( هضرج ) ردفورعم مو رب ند مابا

 ایدنه یعارب هکردنابر هدشزو نامر 6ام  ردنشدح ةاور لدرعشاتن ةضیج و رساي تا

 ناشغو ارفص هفلزسوص هدیعو یکیا رولوا قرتجبآ هکردراو یعونر رول وا شوخ یمط و هیش هنغار
 دن هن رل وزاب لوص كنا وسذ بوییلغاب هنسن هچراب زر ىن و عفان نتاع ناق وب راپا نشیدو هراح نا ۲

 جرتالااجو رولوا ام ویناتسب ویر هکر دنابن یراکدد یال وق یزوق تابنو ردعنام لج هقدر وط هدنا كتا
 كمر وزا( ضي ال هفوج یناموهو "جرتالا ضاج هل کلاه رونلوا قالطا هنسیشک !نالوا هدنف وج كننواق جاغآ ق

 قالطا هد وس لوش هلیس هیفب لعاف مسا ( ضم او "لقا اذا یرقلا ی نالف انل ضج لاق رد هنسانعم كل زآ
 جم هو كناح یضحا "لعن دوش و بورلا یطبلایا ضمحصس# نیل لاقت هوا یک ی لوا درغو بو وا هکر

 هکر دم ولعم هلبن وکس ل وا و و یصفكناح (ض ول ردیش كن زا ررخف ماما هکر در وهشم ملکتم هلی ك
 لادبا های ! یار و سکم لس ید ناو لا هرولک ای برو ایت ون ٩

 ضوحو ردذ وخ اچ ندنسهدام هعج یا ءالا ضاح دوخاب ة )رایت هروزم "هدام رولکض اوحا

 لاق رد هنسانعم قعاب ضوحو هعج اذا اضوحضوحم ءالا ضاح لاق هنسانعم كمردک رب یوص رول وا

 هکر دکع د ردصلا موزهمرذندنناریبعت مانشدو "بش بمان نا رش وش ذحا اذا لج

 م وزهم یا راما ضوحای نولوقب رد هانک ندروهقم و بولغم رد هنسانعم ش مک ورګا یسک و که لغلر و
 "ین دج (نیض وا وذ رد هلیسهظحالم یغیدلوا بارخ ندفعشا ض وا هلبر یر یضوح كنع#ف كش

 | اه ن صاع لوق یلع یدنا هبیش یعما ردسقل كنانج بلطملا دبع نالوا مالسلا

 ۱ هدننز و یرکس( یط وح ]ل رد زوهشم ثدحم ر دندناقن یط وحا و رعو او ردمبقل ځد كناسغ نب سام

 | هب تن روچ یراکد رب وچ هن راب د كن راجاغآ ام رخ هدنزرط ضوح لوش هدننزو مظعم (ضوحا) ردید
 ۱ ادا ء الا ضوحهالاش ردهنسانعم كعدبا ضوح هنگ رد ,(ضاوخ-الا) ردا بارمشت : یرلکو ک ندنآ €

 ایر انا لوقت ر دلی عتسم هنسانعم یتش وط بونکزچ یتسهروچ كنەنسنرب (ضيوعلا) اض وح هس

 كنوتاخ هلی ءلزیم (ضامما) و (شیملا) و ءدنزو ضبف (ضیطال هلوح زودا یا مالا #
 اضاح و اضيع و اضیحضیح ةأرلا تضاح لا رونل وا ریبعت قمل وا زسزامن هکر د هنسانعم ق یاق هدنتف

 | هلتبسانم یکیدلیا نالیسوص اکا راید د ردذوخ ام ندنو یسهدامضوح هرزوا روک ذم هج وراضعب اهمد
 | هناي كحراش * ضیحا نس تغلب لاش روند هفلزسزامن رولوا ید مسا یک یغیدل وا ردصم

 ۱ هن وناخ نال وا رسزام (ةضیاطا) و (ضیاطا) رول وایم ضیح مدو اد بر ردصم ضیح ٠

 یی كن هضداح رد هلا راستعا ندنینکوت 1 رلا تضاح هضباح و ردیبم هنغیدل وا صاخ فص و ضد

 | هلرصف كناح (دضیطا# رد لنا شد وشت هدنسر ; فلۇم + هدننزو مکر رولکض یح یعج كضباح و

 حراشلا لاق * روند هغلزس زام ردعما هلی رسک كناح (ةضیح | ةدحا و یا هضیح تضاح لاقت رد

 سد ںنوا چک یمیج هضرح و ضیا نم مسالایھو هک د یف تسیل لاتص,ح "نا و اهل لاق ةشام ثي

 ققفآ هدننزو لیعفت (صیصلا) اب رفثتست قلا ةف رطنایهو ةضیا نم رذقا لاش رار وتتوط ۸
 اذا هت راج ضیح لاق ردهنسانعم كلا عاجج نکیا زسزامن هلنوتاخ و هلیساذا ءالا ضیح لا رد

 لذاع بویلک ندجر یتعب بویلوا یناق ضیح یناق هکروند هنوتاخ لوش (ةضاصسلا) ضیطا یف
 تو يف ةأرلا تضیسا لاق ردندنسهفیص تضیا نالوا لوعفال "بم ویو هلک ندرمط یر

 |( طی لا ) زددآ كعاطرب هدشاط صف كناح ( ضیحر لذاعلا قرع نم لب ضیطا نم اهمد 0

 | دانی رد ردیعرش قالطا هک رد هنسدانعم كل .تلرع ندزاسماهدنمانا یضیح نوتاخ هدیشنزو



 | هطضح لاق ردهنسانعم قمردنق ك( ضيضحلا )ردکعد شزدتقو همردتق ردمسا ىس هلک ضح هلیعط كناح
 | كسکو یسهلوقم ربابو غاط دارم روند هربنکقم ولفاروتوا هدننزوریما (ضیضحا) ةغلابمل دندشتلا و هیلع

 | لیک روکص ضح و هضحایعج ردیلباقح وا ردقجهلوارب ولقا روت وا وز ود و قچلایرلقدل وا عطةنم كرالع
 ۱ ضضح هنر رولوا عو یکیا هکردیعما ويراد رب نده ودا هدننز و قنع (ضضلا# وهدنزو رفز (ضضطا)

 | جره زلیف یدنه ضضحو ردیسهراصع كتاب مان نالوخ یرع ضضح رارد یدنه ضضح هنر و نع

 | روساب و ماذج و دمرو تاخافن و هراهرابیکسا وهبه را وخ و هوخرمارواهدیع و یکیا ردیسهراصع كتاب یراکدد
 | لا وصلاتثم فصن مو "لکو یسالطو عفا هنعاونا كقانخ یسهرغرغو هرلرب یغیدقوص تارشحو هن رلتلع

 ندنلوب هودهکرددآاودر و رد دا تابار هقشب ضضح و رد ژک م یلاتصویاص ودیفم هنسمرمصا هنا ودبلک نرش

 ا هدننزو دفق (ضحض )ر دیم ك رهن هدننیب هربح هلا هیسداق هدننزو روبط (ضوضح) رلردا بیترت

 ۱ :راب رع یو هکر دیدآ لیجر هرجا اب رد رددزایز هدننز و زر ومضص و هدن زو یرورش (یضوضح# رد دا تاب ۱

 flees لاق ردهنسانعم قلقا را یضوضح و یدا راردا ین هاروا ین رادالوا یرلکدتا ورک شیب ییاعاخا

 ] هذهام لوقت روند هنندایرف و و ض كسان هاه 6(تاضوضل۱) هنسانعهران روند هشنآو دعب یا یضوضح

 | ىش یا ضضبالو ضضح هدنعام لاق ردهنتسانعم هنس هلنیتم# (صضحا ةاض وضلا یا ةهاضوضلا

 8 رخ | وقت ردهنتسانمف دی تم هکر دیفدارماو هدننزو ةضیطب (ةضیضل ۱) ردص وضخ.هنهاقم قق وب و
 ينير یر هسک یکیاهدننزو هلعافم هل ددننشت لداض (فضاح یدب تلم یا ییضیضب و یتضیضح هبلا ۱

 زا هسک ها رب هدننزو لعافت 7 :ضاحل از هبحاص امن لک ضح اذا صاح لاق ردهنسانعم قمردنف هثیشرپ

 هب هسکرب هکردیفدا رم وهدنز و ضاضتا ( ضاضتحالا )ا وا اذاا وضاع لاق ردهنسانعیقعشردنقییبرارب یرب
۱ 

 | هلباف ( صضرفح) تطضتا یا یسفن تضضتحا لوقت ردهنتسانعم كلا راتقحا نسف یدنک مدار وشراق

 كمروقار ندلا یز هدننز و ضفر (ضفطا) ننه آلو ه دیلنح دمای هدن ار هرس هد زو لحرفس

  كکو بوک ا ینوبح و یجاعآو یوم را هحرط و هاقلا ادا لوألا تابلانم اصوح "یشلا ضصفح لاق رد هنسانعم

 *یشلا ضفح لاق ردفدا رم هدل وا یانعم هلا ضفح ( ضیفصل هفطع و هانح اذا دوعلا ضفح لاق ردهتسانعم

 | ممفلخ و ییلخ مح رط یا موعلا تضوفح لوقت ةر دت اعم كليا گر هد وریک بوقارب یدار و دصوح یگ

 اس اذا ضرالا ضععت لا ردهنسانعم قایروق یر و ففح یا دع هللا صفح لاقت رد هنسانعم يابو

 نوجا لیمح هراوط هدنتفو ج وک هلنیتعف (ضفطا) ضفح یهو لوهعحلل ءانبلا ىلع انض را تضفخ لاقت و ۱

 ییابسا وا و یدنلوا نام مدنتتمذام روح لثمو + روح ض فا موس مو * کلا هنم و روند هن بسا وا نانلق سم

 فیعصو روند همدا ملاع ییعب ع لماحو روند هرداج لیق هلا هلن وتس و باتطو روند هه ود كج هنلک و

 ۱ 6 ضفح ا )ر واک ض افحا وهل رسک كناح رولکضافحیعجب روندهکر دیرلفدروق قجالآوروند 4 ۰ ود فکر ا ۱

 1 ۱ كی وی ك (ضخ ا دععععم سراب یا ضصعج یف اض را تصوح لاه رود ا یروقكى هدننز و مظعم ۱

 برع روند هت وا نالوا ولتط هلخ هکهتن رونل اریبعت تواروش هکروند هت وا نال وا قرتجنآ و هحل زوط هلی وکس

 ۱ ۱ لاق ردهنسانعم قمالت وا تواروش هود هدنزو د وعق صوج و ضصجو تامنلانم ماو حمام وه و ضخا ۱

 ۱ ردهنسانعم كعرکیا تویغلشوخ ندهنسنر و ضلا تلك | اذا ل والاب بابلا نم اض وچ و اضج لبالا تضج ۱
 0 بیرق ه هماع ضج و هّیهنشا اذا هب تضج لوقت ردهنسانعم كليا اهتشا ه هنسنرب و هتهرک اذا هنع تضج لوقت

 ۱ 1 ۱ لیالاتعر لاق هلبعص كناح رواک ض وج ج ردهدنس هباثم یکعا هلخ و یسههک اف نیش ه ود ضصج یا دیه

 تضج ا لاق رد هنسانعم قمالتواتواروش هود هل رک ك نزم( ضاج الا )رد دآ وص رب هدندرو ىسەلىبق منا

 یهنسنر وضم ا اهسعراذا لب الا تضج ا لوقت ردهنسانعم قعالت واتواروش 4 ه ود و ضما تاک ادا لبالا ۱

 یچج رود هرله ود یحالت وا توا روش (فضماخ از اضماح هاعح ادا هصچا لاش رد هنس انعم ول ياز

 f یا ةیضج لبا لاق روند هراهود نالوا رالتوا توار وش ام اد هدننزو هدج (ةبضم ال ردضماوح

 3 ۱ روند دعص ومیراقد الت وا تواروش كنه ود هلص كن هات و یهو شک كنال وا مه ( نیمار ضخ ا لک ات ۱

 ۱ كناح ر ولک ج ج ضخ ا ةرثك ىا ةضج ضرا لاق روند هرب نا وارفیت واروش هدنن ز وهننفس (فضما

 | ودنطبرب (هضج ون ) ةوهش یاهیلا ةضج یلام لوقت رد هنسانعماهتشا و توهش هلبصف كناح مج ا) هلیعض
۱ 
۱ 

 | ردتعاجرب ندنندح ( نویضجا) ردرلثدح هضج ن نا رو هضج ن ذاعمو ردندنسبات هضج نب هللادبعو



 ۱ دارت یا نوح الا روند ه هقا ن 7۳ E شرع دیش و لجزا فلاش و رد هنسانعم

 | روند هنسهنسن هلوتمو راسو هنفګزو هنعاصص و هن زاور نالوا هدنرانکب وثلا ضرحو ردیدآ هدلبرب هدنع و
 هننداسف هدعمو ضیرحالا طقل اذا اضرح لجرلا ضرح لاق ردهنسانعم كمرشود یمخت رویصا ضرحو

 هدننز و فتک («شضرطا و( ضراط )و( ةض رال ا ]ل هتدعم تدسف اذا نالف ضرح لا ردهنسانعم قمارغوا |

 لاق روند ههتسخ لګول وا ضراح و روند ه هک ناوتاتو هتسخ نالوا هاو دساف تی, :.یجا نف یک ضرح ۱

 لیذار یاض رام لج یر لاقت روند ه هسک راتعای ول ور و دساف و لیذر و الهلا ىلع فرشم یا ضراح وه

 a کنارش دو تک رحو شورا وتش راس ورتم دساف

 ییدنک ؟ هصعو نزحاب قشم خدو دن و ظعم (ض لا )یس وھنلا لغ ردشالناک انا شرح لج ر لاک و
 طقاس نالوالاحم یی همانفو تکرحو نزطا وا قشعلا هاذا یا ض رحم لجر لاق روند همدا شتا نوژوراز 1

 (ضیرحالا) روند هناوتات نایلوا ردتقم همايق و تکرح یدو هدشنزوربما (ضیرطا) ردهمدآ نو

 ضیرحاو ضوهتلا ىلع ردقال طقاس یا ضیرحا و ضیرح لجر لاقب ردهنسانعم ضب رج هل رسک ك نەز
 فی ندتلع و دردهسکرب هدننز ود وعق( ض ورخ ا رفصعلا یاضیرحالاب هو غیص لا روند هنکچچ روپسا |

 امس واض رم ییضمیااض رح ناک اذا یتاثلا ولو الا بابلا نماض ورح لج را ضرح لاقت رد هنسانعم قل وانا وت وت

 اض رح هسفن لج را ضرح لاق وهم سا ی هاست و چن هلتلاحرب ییسفیدنک هسک وب هدننز و ضرع €

 ضرح لاق رد هنسانعم كقک بواز وایتلع و درد كن هسک ر هدننز و هما رک فضا رخ )اه دفا اذا یتاثلا با
 لذراذا لجرلا ضرح لاش ردانعم قلوا دسافو لیذر و همتس و همه لاطااذا سمانا بابلا نم ةضارح م

 رد هنسانعم تیک. ورم و .طوقس .یسانلا نیو داف و تلاد رت رر عا لا كرا ةو رة
 هصقت هام ورف و دساف و لیدر هل رسک كناح(ةضرطا )ض ورا و ةض ورا و ةضا را نيب دساف ضراحا

 رتحو لوذ م (ض ورحم اإل كوربم دساف لیذر یاهضرح لجر لاق هدننز و بنع رولک ضرح یعجچ
 هل وق 4 "یرف وردکو کی راکد دناغ وچ هکر دعا نانشا هلنیتعص (ضرطا ) و هلی كناح (ض را رون ده
 دبع ن قابلا دبعو دم نب روصنم ندنیلدح و اس والوحم نانشالاکنوکت یتحیا هاضرح نوکت تح

 ا اروند ه ق یراق دتلصا ناغوج هدنحا هلن مس كي”( فض را ) رد راب وسنم هنعی كن ناضر ا

 یاب ج 9 ى روندە ۵ کینال ما قار < | ناغوچ نوجا كم ز ودیشاط هیلق هدنژ و

 هک رون ده وش راجنالیناصناغوچ(فضا رخ ا )رار اق هرز وا رلابق هلغما ل وا قاح وا هده دایر وند

 | عضومر هدننایمریغ هللا شاشم یراقوب ندلح مان قرع تاذ هدننز و با رغ ( ضا رح ) ضرطا,قوسیآ ھض
 دحالبج و ردیعما یدا ورب دوخای عض ومر هدنناپ هرقن ندعم هدنن زو قنع (ضرح وذل ردهدن رف هکمهکر

 تیر هندن دم هدننزو همام (هضا رح ردیعما یدا ورب هدهیلیف هدنن ز و ناس ارخ (ناضارحو یخ

 یک شوا اكد ددد هلغل و امان یرارانک كن . راز وکه دننزوزج ا( لضرخالا )ر ددا وص زر هدندر و مع
 وز هدنآ زددآ تاغاطرب هدن دال لیذه هلبعص كنار( ضرحا# هعرافشا تتفتلایا ضرحالجر لاق

 نیما ل رایج راق هدنن ز و هف(هضرطایدنل وا ریست هلغمارغ وا هن داسف هدوم نجا ند

 ی ریغتم و دساف هضراعرب ییهسکرب هلن مک كن ەز( ضارحالا) مهنیما یا نب رماقملا ةض رح وه لاق

 نالف ضرحا لاقت ردهنسانعم كلتا روهظ یدال وا نهار كنهسکر وهدسفا اذا بلا هضرحا لاقي ردن

 هسکرب و هثحاذا هض رح لاق ردهنسانعم قمر دنه شارب قهسکرب هدنز ولیعفت (شیرصتا)ءوسدا و هلال

 روپصاو ضرطایف هتعاضب لغش لعج اذا دز ض رح لاق ردهنسانعم كلغ رم صحب هنس هل ماعم ناغوچ

 ردهنسانع»تأع ر وچ بو ري یراقا ص لز و ضزرحالابهغبصاذا هب وث ضرح لاش رد هتسانم مای و باوا ۱
 لغ لغ نمر ام لاق رد هنسانعمكلعا تنم واسم شا رب هدن و هما ق( ت راما )هترط ادای و ش

 هب رسک ك ناف و كناح (ةضف را )ج ادقلاب ۵ راض اذا هض را لاقى رد ةنسانع»قمان وا راق هلق واراق و ماد
 روند هر ود ش او قرەلو ۱ ل وهم ر هلک كناح (ضفارطا) روند هب هقان نالوا سنج هریک اب و ی

 } "ضخ الو هلش دشن ك داضو یصق كنا € "صدا رو لاذ ما وض لب زاهمیا ضقا رح لب دالاه ردلکدع

  قمردتف بورد ربف هل وشت هشیارب ی هسکزب هل كناح (یضیضا ا )و هدننز و تی (یضیضل )وه

 ۱ صضعبل اد: ع وه اغ او هتحاذال و الا بابلانم و یهیضح و یھ ًاضحبو ًاضح هيلع هضح لاقي



 هک دلم ءا | لصف حس

 یهذم و ندد وخاب یاد كمدآرب هلنیتخ# 6 ضر ا) ففخ یا هنع هللا ضبح لاق رد هنسانعم فیفخ ( ضا ) |

 | شیج و کرم امج الا هه ءاعاو فیل ادا تاقا باللا نم اضهج نالا نم انالف شهج
 | شفلیوت هقانو هما اذا هضهحا لاق ردهنسانعم كمردوناو هضهج ییعع هضهجا لاق ردهنتسانعم

 هدننز و نسج (ضهحا) هرب و تدن دقو اهدل و تقلا ادا ةفانلا تضّهحنا لاق ORE ڭكەروشود یر واب ۱

 ردهنسانعم كلا تعذام هدننزو هلعافم (ذضهاحا) ردضیهاح یعجت روند ه هقان نروشود یرواب شفلیوت ۱

 ندهنسدنرب هدنن زو ضیح 6 ضیا ر هلح اع اذا هضهاح لاق زد هنسانعم تكیزدوا و هعذام اذا هضهاح لا ۱

 لاقت رد هنسانعم ضیج € شیلا لدعو داح اذا انچ ضیح هنع ضاج لاق رد هن سانعم كلا لودع و ليم ۱

 وند هکع روڼ هلا ادا ینالوب یتلاص هدننز و یکمز (یضیا)لو هدننزو فجمه («ضیطا)ضاح ییعع هنع ضیجا

 اق ردهنسسانعم هرخافم هدننزو هلعافم (ةضباحما ل لاستخالا و رضتلاب یا یضیطاو ضیا یشع لاش
 تالش هام لا ردهنسانعم كرك هلنیتصف (ضب اإل تک 2م ءال لصف زس ءرخاف اذا .هضراخا
 د غلبا ندضمت هکروندآ هغمان وا بوت كن ریط و ه7 وصیا هّضبح تععم لوقت ردهنسانعم توص و ارح یا 1

 | ضبحو ةايحا ةي یا ضیح هيف لاقت ردهنسانعم تایح قمرو ة وق یا ضبح هام لاق ردهنسانعم تّوفو روزو

 الا بابلا نم اضبح لجرلا ضبح لاق ردهنسانعم كل وا هدننز و ضبق 6( صبا رک ذیس اک رد هنسانعم مهسلا ۱

 الا نماضبح ه ضبح ورتولاب صبحلا رد هنسانعم كم ر ویلاص ب وکچ ن وچ ا قت د رقنط نشی رکاب و تاماذا |

 ۶ ردهنسانعم كەش ود هنک وا كتهسک نانا بو ناھن یرغوط قوا هل رتصف ض بح و ضبح و ضب :اذاعبارلاو ىتاثلا

 توص ضبحو مقتسبل و یا را ید ۱ نیبعف و اذا نو نیبابلا نم اضیح و اضبح صبح و مهسلا ضبح لاق ۱

 1 a تلقلا صبح لاقت ردهنسانعم قلوا نک اش هر کص ندقدان وا رادقم رب كرو و ردهنسانعم فبتضا

 ۳ هام ضبح لاقت رد هنمانعمكالسک | ى اول كنه وقهدن زود ومف (ضوبلا) نکس ابر برض اذا ىتاثلا بابلا نم |
 2 واو لطب اذا مح صبح لاقت ردهنسانعمقل وارده " قح كمدآر و صقناذا ل والا تابلانم اضوبح ةيكرلا

 > لاق رد هنسانعم تا روهظ لومأم فالخ هرکض.تول وا لومام حالفو رخ نادنسزدنک کیا تیم

 5 بارغ («ضابطال اوصقن اذا موقلا ضبح لاق ردهنسانعم كلسکاو فلخاف ربخ هب "نظ اذا و
 ردهنساعنم كلا رده یتقح كمدآ رب هلن مک كن هزم ( ما الا) تقوا یا ضابح هيف لاق رد هنسانعم بجا
 شن قوا و یچس اذا لحرلا لوا لاق رددنسانعم یل شوک و یعسو هتلطبا یا هقح تضبحا لوقت

 ودا فرص یتییوص كند وق و هدرمصا دا مهلا ضبحا لاق رد هن انعم كمر وش ود هراورپ ټویمرد شنب

 انام لاب هدننز و ریتم (ضبحا» ۱۶ام اہف لز فامذک اذا ةكرلا ضبحا لاق ردنا

E۱ .هتسانعهفدنمروندآ هنا الح و روند فر كج هیلی عفدیرلیرآ نک راغاصلوق لع  

 هدف ماشهدنزو هح وبس( هضوبح)
عمهدننزوریما ( ضیبح )ل رددآ هب رق ر

 .ردندآ كاغاط رب ہدنب رق ےلس قد ند

 E دی دسق اذا عبا را بابلا نم اضرح لجرا ضرح لاق ردهنسانعم قلوا واک یروعش و لقع دون

 3 زود هب هسک ناوتان و هتسخ نالوا هاب و دساف تیام ضرح و داسفیا ضرح هیفلاس و هلقع وا هبهذموا

 ۳ با لاقب روند هنهدنام وزفو زجام و هدنامرد تیافب و ضیرع داف یا ضرح لج ر لاقت ردردصلاب همست

 4 هسمک تعفنم وریخ نیو هلالهلا یلع فرمشم یا ضرح وه لاق زوند ه هتسخ لحول وا و ادیعم لاک یا اضرح ۱

 1 .هدننع ربخال یاضرحلجر لاش EROS کداجن نانل واز ازتحاندنیش ةنو لومامیربخ هن لوق ا

 اخو ردراردصم لصالا ق ارز ردرارب ینژمو رک مو یعچب و دف رنو همش فاخحالو هریخ یر الوا
  تیفص و رزوئلعج ردهدنز و هبنع هکهرزوا هضرح و ردهلیص كناح هءزوا ناضرحو هرزوا ضارحا ۱
 3 لجر لاق روند ه : هسک نیما لابخ بود را ینیدوج و یثت ]اردک ونزح دوخا قشع ضرح و هلیس هظح رام

 ِ زفیال یا ضرح وه لا روند هنقاط دالم نابلوا كنج بابراو نزا وا قشعلا هاصا دق راصاذا ضرح
 1 م وهنلا ىلع رد ال اطقاسیا اضرح راصلاقت روند هنا تان و هدانفانایل وا یا همابقاو تک رخ و لتاقالواحالس

 | ضرح و ضوهنلا ىلع رذقنال اطقاسراص اذا عبا رلا بابلا نم اضرح لجرلا ضرح لاقت رول وا ردصمهدانعموب ۱

 بولوانوایلع وضرمیدوجوو "یدریاضزح مالک و لجر لاق رون د هتک و هنسوت وک ك مالکو كسان
 9 هکر بو امتسواض رم ییضم یا هالا اض رح نوک :تح یلاعتهلوق هنءو روند همدآ شلاق بو زایب رک لالخ

 قلوادسافولیذر ودنتسر و همه لاطاذااض رح لج را ضرج لا ر خانان تاقک ب واز وای ضو تنحمو درد



 ايال وتننا یا لوه ل6 خوشا ضیا لاو مهلصأتسا اذا مولا ضاتا لاق ردهنسانعم كلي لایصتسا
 لاق ردهنسانعم یتمراغآ ی 5 ˆ کرک. هنساو هدننزو راربجا (ضاضسالا) و هدننزو رارجا (ضاضیالاژ

 نال شوو کردن دقن ضیا ىلایللا مايا هلل رسک ناب ( ضبا مايا داوسا و ةوساذدض "ضایاو ىلا ضیا |

eتزد ناو چ زاناو نا نوالوق یلعرد ران وکش بنوا و ترد نوا وچ وان وا كلا ره ردکم د یران  | 
 | حراشلالاق+رداکد راج كم د ضمبلامایالا رمستفاضا هلغل وا هرز وار و نمر دقتروک ذم مالک س وردت رابعندن ار
 | رشع یناثلا وا مشع سمالنا ىلا رمشع تلاثلا یهو 9 ضبا مایا وصن نا ان رعأی مالسلا هيلع ناک ثیداطا ه

 لایرج (ضایرت) چ[ ةيقوملا ءاتلا لصف ]= یدنل وا قالطا نوچشلدل وا باتمم دیک نوت مثع عبارلا
 هنسانعمقیر روند هن راب دعا و هکرکو ت هلزرتف «ضرطا) چا محا لصف زو ردن دنساع*ا بت ینا وسن هد

 ۱ لج رلا ضرج لاق رددن :سانعم قلاق بونقن و ب ویماد ود ییکر کو تی شات ندهصع و مغهسکرب رول وا ردصمض

 مدار رفا هکر د هنسانعم یعاقط هزاغو بویلدو 4 رک وتو مه لع لو هلعتا اذا عبارلا بابلا نم اضرج هه

 تک نیکو كن هسکرب هل رسک كن زه (ضارجالا) “صغ اذا هشر ضرج لاق رول وا ندهصغ

 ريما (ضیرطا) هصغاذا ةق رب هضرجا لاقت ردهبانک ندکلیا كانه ودناو مومقم هکر دهن شاتر نو
 | هضغ نع » نزار زد ی اا +لثم ا هنم ورول وا ه انکن د هصغو مغو ر وند هکرکو ت شروط هزا

 دقاق یرد یدلیا ماکت ذفنقننشوج یرو زم مالکر د هنساتممرعش ضیرق رد هنسانعم یدل واربسهنک وا

 هلکلثا سح تغالب "هراما هدنسهج# هدقدل وا غلاب هنشاب جاقرب نشوج هکانق و یدبا زاتم هلت صاش هد

 هدقدل وا غلاب هلاح ر غلبم هکاتقو یدلیا عنم ندکلیوس ر هش یرو نم هلا قیلعت هلق ندنف وخ قمل وا بلاخهنس
 را هلا a نت ىدا نمهیلیا راهظا هلفوخ ندلتف نک کل تویلشاب هكا نالوج هرشک راعشا

 هکلتوس رعشم ویلا دعب هجا وا علطم هنتیفیکب ولکه نذیلابرس ذفنق هدقدل وا تب
 RE صوصخ رب یدلیا دریا یرو نم مالک شوج هدکد ید لبا جارخا

 یک ی ضم رواکی ط رج یعجبم وخ یا ضیرج لج ر لاق روند همدآ كان هسان و مومن ضیرج و رونا

۱ 

# 

 | نیلاق ضا رج و روند همدآ لات هصع و موم هد ران و هدن ران زو ساطرق هلا هزم ( ضاء ءرطار و(

 : (ضا را ردفدارمهدریخایانعم یک وهدننز و ضایرج («ضاورط روند هالسرا ور وند همدآز وای ول

 ۳ ضاورج هدرانو هدننزو طب زلع (ضثار رطا# و هدنزو طبلع (ضصترطا) و هدننزو +

 لوک | زوای لوش هدننزو طبالع ضئارجنو زدندنیئدحم ضثرلنا نا دبع ودنا

 ۱ | رجشا هاب لصفلددشلوک | یاضثا رج لجن لاق هل وار چ ورک ر نوک روک ی رجال رشید کوک
 | (ضرطالاهدل و ةفیطل یا ضارچ ةقان لا روش ده  هقان ندا نینح و فطل كن هنسی ر وایهدن ز وبارغ(ض

 طبالع (ضفارطا هقنخ اذا لّوالابابلا نم اضرج هضرجن لاق ردهنسانعم ققلاکو و قو ٠
 هدننزو ضفارج «ضمارط) خو لیقث یا ضفارج لجر لاق روند هصطش كم بو راوک ان و لیقل ٥

 والا بابلا نم ًاضجنالف ضج لاق ردهنسانعم كم رو هل ادا الون ییلاصهدننزو نننه( جلا )
 .(ضینمتا) لج اذا فیس هیلع ضج لا ردهنسانعم كلتا هلج هلق هنن رزوا هکر و یضیط

 ۱ صضصح لا ردهتسانعم كمت رکسك و هيلع لج اذا فیسلاب هيلع ضصج لاش ردفدا م هدربخا یانعم هلا

 كيج (ةضوهلالىدنلوار کد هکردیفدا رهو هدننزو ضفارج (ضهالخا) ادیدش | ودع ادع اذا ه

 روند همدآنال وا سفنلا دیدح و "یرج (ضهاجا7 ردهنسانعم سفن تدح هدننز و همارک (ةضاهط

 | لاقب زوند ه هنسن راسو هنک وا هود نالواكنکو و كند كن و ةضاهج و ةَضاوهج ةف یا شه

 ردضهاوج یعج روند هنسهب وص كشا یثید هدنشاب ر ,(فضهاطا ) عفترم صخاش یا صهاح +

 ریما («ضیهطا ز ةمرهیاهضاهجنانا و ةقان لاق روند هنا ويح یشیدنال وا هجوقكیهدن زوهمالع

 هند, بول وا مات یتقلخ لوق ىلع رون د هیر واي و هغچ وچ نال وا شع ود مامتان هدننز و فتک(«ضهطا)
 ربغ نم هحو ر هيف و هقلخ تام وا طقسلا دل ولابیا ض هجا و ضیهطاب تاج لاق هیماشاب هکر وندهکوشود,

 رونل وا قالطا هدلاحیعیدل وا | رطم و هزات لوق یلعر ون د هنشع ثانجاغا لاوسمهدننز و باص(ضا

 لاق رد نسبت لا یار شيا یو زا هی ترم یک ۷

 یرکبع رو ةضسلا سبل اذا لجرلا ضاثا لاق ردهنسانعم ك دا لاعتفا شاق

 سگ ذبق وغلا ءانل | لصف چب
 ]ملا لصف وس



 | داب هدنسهکل وا ارد ردیدآ 4 رق ترد هدنراید رصمو یدبا راربد ید سیخ هکردیعسا ارس كدایز

 | هدیفانم لبجو ردعض ومر هدننارت نرګ و ردعضومرپ هدنار ةدیزلا یجو رددآ تلایا رب هدبرغم و ردندآ

 ا ردندرزخ دالب هکر دیدآ هدلب رپ هدنسارو باوبالابابو رددآ وصر هدندرو هن واعم ون هدنراید دحت و رد هبقعرب

 | لولس ون و ردیعا معنتلا ةبقع هدهکمو رددآ عضومر هدهفیطقو ردیا كنهدلب مان جهلا ل ءاضی و

 ] تول كئبش نالوا ضیا هضاب و ضاب و رونلوا قالطا هدوس هل صف كناب (ضاسلا رددآ وصر هدندروب |

 |اضای دشا اذه هدنلیضفت لو فو دوش "دض یا ةضایو ضا هيف لا رونل وا ریبعت قلقآ هکر شاد
 0 ا اوج ردلعاف ےسا ضبا هروک هننایب كحراش * ردیبهذم نوف وک قرهلوا داش كمد هنم ضیا روند

 | كضرار ر هدندروب صام یب هدنسهکلوا دح و ردیدآ راصحر هدنع و عض ومر هد همام ضا و هنسانعم

 | هکر دیدرفم كضب نالوا سنج مسا هدشزو هرم (فضسا ) رب رم ندراصنا (فضای ونال ردیسا

 | هب فلوت هضب و هل كناب رولک تاضیو ضوب یعج نوچ ؛دلوا ضاب روند هنسهطروع ا

 | یک هضی هکرونل وا قالطا هنسبلوح و هزوخ لغات رز رونلوا قالطا ه هیصخ ورلریک هشاب هدکنج دکروتد |
 :راولوح و هنراهحاس كتعاج و موقرب و هتزوح یا مالالا ةضب طوح نالف لا رولوا ندهمزال یتیاج

 هد رسک ردیدآ عضومر هدلح مان ناعص هضی و مهنزوح یا موقلا ةضب ىج لاش رونلوا قالطا

 لبلا داوس ىلا راجللا ةضن نم نخاع لوقت رونلوا قالطا هنغلشور لزدنوک (راہنلا ةضب) رد دزنابز

 روند هرب يب رادیفیزواب كنشوف هود دلب رونل وا قالطا هنسهطروع كنشوق هود (دلبلاهضب زا هضاب یا

 بودا كر هدنادیم كنشوق هود ینعب كرت ىلا ماعنلا 2 ةضب نم یا +دلبلا ةضی نم "لذا وه + لاق ذنم ون

 | هدنو هلوق لبه و هيلا عقم یذلا هدحا و یادلبل اهضی وه نولوش و ردربقح و لیلذ دیزا ندهطزوع یکیدنک |

 | همدآ زاتعو دّرفتم لوشو رد دارم هطروع یغیدروط بوکیدزوک اناد نوجما یحارخا یرواب كنشوق هود

 هی و هلوا دایقنا و لوبق ععم نیرق یلاوقا عب ج بولوا عجب هنشاب هللابقاو هج وناکا سان هکرونل وا قالطا

 ر رعلا هدم كنعصا:ساورخ ( رقعلا ةضب زا رونلوا قالطا هنراكدد ىساملار ندنعون راثنم دلبلا

 یه لاق رونلوا قالطا هه وبحت نال وا هدنتلا هدشوب و راج (ردطنا هی و روند هب هط روم یعیدلطر وم

 و ردنضومر هدنب رق لح مان هلابز رد دزنابز هللا رسک و هلیسهینب هنت (ناتضسلا) هت راح یا ردلنا

 نول هنوکرب ندنناولا امرخو روند هرب نالوا سلماو زود یزو تاب تریافب شال دو رنک اب

 ۳ هدفلس ردم و یرهوج یصق دوخاب رول وا حوتفع یاب اضعب (ضینا) ردصب یچج ردي وا ۳۹5 ۱

 | نادس یدیشل وا منام هنن روبع كقلخ هلغمتوط لوب ولر کس یش هقان هد هبقعرب هک دا رکناوت رجأت رب ندنموق

 ادت ید ناضب و ردیدآ هدلب رب هل رنک كناب ( تور رزلا ناضب ر روو دارم ندنمالک قیرطلا ضببلا

 | ردیعج كضبا لنا نادوس هکر وند هراذل وا ول هرهج ضاس ندناتشا و ردیدآ كخاطرب هدندرو |

 3 رول وا هدنلکش هطروع رول وا ثداح هدن رلل وق لنعسق نا اول وا قالطا هشلس هن وکر ےل۔ھق كناب (ضیبلا

 1 ۱ | قاط روم شوق وتضبل یه یلعامرو یمبتمرواذا اض ضیا سرفلاد تضاب لاش رول وا ردصم هدانعمو و

 1 لاق ردلهسم هنسانعم قلوا دت خم ولما كنا وهو امض تقلا اذا ةجاحدلا تضاب لاق رد هنیسانقم |

 ۱ ]1 تطقماذا ا ت ضا لاق رد هنسانعم كلوکو دیراریلف نوز وانوز وا یکی لف كن وا یدکو نشا اذار ا ناب
 ارو كحاغاو ضاسلا هبلغاذا اب الف ضاب لا ردهنسانعم قلوا بلاغ ا هب هسکرب و اهلاصت

 | ضاب لاش ردهنسانعم قلوا عقم هدرپرب و هتلب تیهذ اذا دوعلا ضاب لاق رد هنسانعم كفس بولیکح یتیوطر |

eوببا) و (ضیابلا لرطمااذا باصلا ضاب لاق ردلهعتسم هنسانعم قم ردغاب ر ومنل تولب  | ` 

 1 ها رسک كنهزمه (فضابالا# هدنرانزو لیمو بتن ک رولکض ی و ضب یجب كضوب روند هغواط ی ےاط روع

 1 اصن تطقس اذا تضب و یم#لا تضابا لاقت ردهنسانعم كلک ود یرایلف كنتوا یدک هدرلنو (ضینا)و
 7 ء الما اذا ءاقسلا ضي لاش رد هنسانعم قهردلوط و هدّوس "دض *یشلا ضی لاق رد هنسانعم قمت راغا ضو

 | هکروند هنوتاخ لوش هدننزو هئیضم (ةضسبل ال اهف فا برا ضي لاقرولوا "بض هلغل وا هنسانعم ققلاشو و
 هضیبو ردیدض كنو هدوسم هکهتن ناضببلا تدلو اذا ةضنبم ةأرما لاق هلوا ررغوط دالوا ولهرهچ ضا
 ۱ هدننز و هد (فضسسلا ) رارانوا هل هیدالابج یدیضا و الابح قب اهو یرب هکر ديما كبعلرب هدننب بره لافطا

 ۱ ۳ دات ین ضایب نوا تملا هراذیک هماح هايس یی هر ەد وسم ندهیسابعیافلخ دو رفر ندهونث ۱

۱ 
۱ ۱ 
۱ 

: 
۱ 
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 هضعب و ضوعبلا ةرثک یا ةض وعبمو ةضعب ةليل لاق رول وا فص و ه دک قو قوچ یی یروین(هضومبلآ
 یرویسرپ هل رسک ك ن هزم (ضاعبالا ضوعبلاة ةربثکی ا ةضعب ضرا لاق رولوا فصوهر قوچ یکنیسیروی
 ناغروصوا هلبمض كناب (فض وضعبلا) ضوعبلا ےھض را یف راص اذا مولا ضهبا لاق رد هنسانعم قلوا یلکنیس ۱

 ضصضعب ر نابرغلا لاق رد هنسانعم قوا درا یرب هدنن ز و ح رح دن (ضضعتلا) ردیدآ كجو رب هییش هنکچو ۱

 هدنن زو لعف (شعیت ۱ رد هنسان وم قات هراب هراب و ثالو كلوب یهنسلر (ضیعتلا اضمب اهضعب وانس یا ۱ ۱

 هروک هناي هدراصب كفلؤم × "بلا دض وهو ضغبلا لها نم وه لاق ردیدض ثاتبحم هکروند کتو

 كسفن 4 هنس نالوا هيف بوغره تبح کت ردنرابغ ند ر و دید نالوا هنع بوغ ر شش

 ةضْغي مهتيبلاق ردهنسانعم ضصغب تدش هد ز وءا رع (یاضغبلا) و هل رسک كناپ (فضعبلا ردن رابع ندنا

 شضقب و ضب و لج را ضغب لاق ردهتسانعم قلوا ردا ضغ هدننزو همارک (ةضاغبلا)) ضعبلا ةدش یا ءاضعب

 سعت راربد دج ضغب هدنماقم امد دب هب هسکر رابع و اضیغب راصاذا عبارااو لوالاو سمالنا بابلانم ةض

 رار د انیع ودعب ضغب و انیع كى هلل مت هدنمقوم اعدو نوسلوادعاسمورواپ کم كتط ینعب یک یرلکدبد ل ٍ

 نالاوا یطوخم اا وک کا نوسلیا نش ور یزوک هل رادد كمك نال وا یو لاعتم یادخ

 ید ورو قرهل وا یدعتم هدننا ونع یتضغب وهضغبا ندل وا باب هروک ذم “هدام ونوسلیا لظم و هربت هلکمر

 تبع هناکب لوا یتعب یلهضعبا ام لوقت ردفلاحم هسابق هلغلوا ندناب لاعفا ردت لعف (بضغباام) ردهدر

 هدکدنع كنسكنآ رکا نسر د لا هضعباامو رول وا یمایق هلغل وا دراو ندهروب نم تفل هکر د حراش * ردم

 نسردا دا مم رابخا یتفیدل وا ضغبماک | نسرک |نس ر د ییضعباام و نسردا دارم كمر و رخ یغیدل وا

 ندهضاغب هدننزو ریما («ضیغبلا) هوتقم اذا هوضعبا لاق ردهنسانعم كلا ضفب هلی رسک كن هزم*

 یا ضیفبو رد رد كتعاجرب هکرد نافطغ نب ثیز نا ضغب و روند هب هسک نالوا ردا ضغب هسا

 هب هسکو (ضیغشلا) رایدلیا هيم بیبح بودا ربیغت نما یراترضح مالسلا هیلع ملام رضف هکردن
 ردهنسانعم كعش دا ضغب هن رب یو هدننزو لعافت (ضغاشلا هہبح دض هضغب لاقب رد هنسانعم كمر

 بی دض هيلا طغت لاق ردهنسانعم كمر وتس وک ضفب هدشنزو لعفت ( ضفشلا إل اونا "دض اوضعا

 اضوب ضوب ناکلاب ضاب لا ردهنسانعم كلا تماقا یاد هدلح رب لینوکس وا وو یصف كناب (
 رد هنسانعم كلتا ادب لاج ونسح تودیکهکل نانل واریبعت دیفح نع فاک ندنسهرهج كنهسکر و مزا و 4

 لوقت ردهنسانعم كمر و تلقث هلو کس كناح و یف كناب (ضهبل)) فلکدعب ههج و نسحاذا لج رلا ش
 یتضهبا لوقت ردهنسانعم ضهب هلیرسک كنهزمه («ضابمالا) حدف یا ثلاثلا بابلا نم اضهب مالا
 "دضیا ضیا "ی لاق روند ه هنسن قآ هلی كنهزمه (ضیالا) ردزنک | ها هم یاظ هدامو و ینضهب ی

 یاب یتعی نوچما قلوا می ءاب هلیعط كناب ید.اضیب یبصا هل رسک كناب ر ولک ضب یعج ضایبوذیتمب
 هکر دیعما بکو کو ورونل وا قالطا هشم وکو رونل واق الطا هملق ضیا ورایدلیا لیدبن ه هرسک ی هعض نوچ
 ضیالجر لاق رونل وا قالطا همدآ هریک ا و كاب زسهکلیمومان و ضع ضبا و ردعقا و هدنس هبشاخ كنا

 جم هرساکا هدننادمو ردندآلبجرپ هدهکمو ردیدآ لبجرپ هدلح مانجرع هدننیب نیمرح ضیا و ضرعلا

 هلیضانا بوردقب هللاب قتکم ندهیسابع یافلخ یدبا د ودعم ندایند بیاحم ردیما لرصقر یس

 كنساسا و یساسا لرو رم یارس هلیضاقنا كن رهف رش هکر دن دنابالقنا بیا غ یدلیا ان ییارس مان جات
 هش (ناضيالا ر یدلبا باتا ندبلهت هن وکون هفیلخ هلغْ وا اش یر هفرش كموق رم یارس هلی

 هب وص هلا یادغب دوخاب هب وص هلاك عا دوخاب هب اش هلا مصش دوخابهدوس هلبا مه لوق ىلع هدو هلبا وص ه

 بابشلاو حشا ناضيالا ة ۳۱ عقجا و نا و ءاملا نیضیالا الا برشيال ساسالاق حراشلا لاق * رونا وا

 توم(ضیالاتولا) 97 نارهشیا ناضیا ذم هتآرام لوقت ردکعد نوک یکیا دوخای یآ یکیا نا
 یدنل وا رکذ هدننهدام ضبا (ضیابالا)ل رونلوا قالطا هنالوا هلا لتق رجا توم هکهتن رونل وا قالطا

 قالطا هبادغب و دیهادلا یا ءاضیبلا هتاصا لاق هلیشر طط 1۱۳ رونل وا قالطا هب هیهاد و تفآ

 ءا ما هک رونل وا قالطا هبءرصت ورونل وا قاللبا هب هبارخ ضراو روند هنسهزات كنسهب رآ رځي
0 

 5/1 هل ادبع هدد صد و ردع” یسرف كن هسک مان باتع نب تنعق و روندهنغآ دایص و ودیا 4 روند

 ۱ یەنسنرب هل وكس كندمحم نيغو یعط كناب ( ضغبلا ) أزف هلأزج یا ضعف هتضعب لوقت ردعوا



 2 زا هجا ند دماج کروند اویم,لوشو هلو زغ رضش الصا هدنآ هکروند هعضوم لرش هدنزوآ
 «شرابلا هلا همتصتیای ردقل وا ضير نالوا باوص دوخاب ردیعما یداور هدننز و ریما (ضبربلا) هلوا راقبج

 هل وا هدنمک دحا و عون هکرونلوا قالطا هنابن ندا روهظ ادتبا نیزسکشا روهظ یسانجا كلانابن زونه ندرب

 < ض ورلا) هسانجا نیبتتنا لبق تدننم هجرخام لّواوه و اهضراب طی تعلطا لاق رد نعت تلق یانعم
 لّوالا تابلانم اض ورب تاسلا ضر لاق ردهنسانعم كلا روهظ تام مدام نا ا ات ندر هدننزو دوم

 [ لا ردهنسانعم قوا نا وارف قوا ناقیچ اد رب هل رنک ك نمره 6ضا رب الا) سانجالانینلبقالوا جرخاذا
 ۱ «ضربتلا) تضرا عع ض مرالا تضر لا رد هتسانعم ضارا (ضیربتلا زا اهض راب رب رک اذا ضرالا تضرا

 أ هجا یبهنسنرب و لیلقلاب غلبناذا لج رلا ضربت لاقب ردهندانعم كمنک ب ودنا تعانق هلا هنسن هجزآ هدننزو لعفت

  هناسحاو هفیظ ور هتسج هتسج ندنف رط مدآر هسکر و الیلق هذخا اذا "یثلا ضربت لا ردهنسانعم قلآ هجزآ

 ۱ كنا "ضبلا# غلبو "یشلادعب"یشلا هنم باصا ادا ات زلف نالف ضر لاق رد هنسانعم كلا شرعت هلکنآ ابولوا لئات

 ۱ وند ه یشکو لط هننا قرهلوا كزان و هنيا یسبرد بول وا مرو رت یکهذولاب یسهد وک« تیم داش فدا و یک

 ۱ رد کا هضبو ضب و ی تما دلخا قیقرلا دسحا صخرلا یا ةضب ةيراح و ضب مالغ لاق ردهضب یینوم

  (نضیضبلا  رکذیساک یک ضیضب و ضوضب و رولوا ردصم ضب و اضهاحانبل یا ةضب واضب تبرش لوقتروند
 ۱ دارا لاقب روند ەن واخ نوتا نیک زانو قم مدرن هد و هاه“ (ةضاضبلاإل و (ةضابلا) و هدنزو دتا

 | هج زا و ءام ریسب یا ةضرضب ءاتسلا فام لاق روند ه وص ا 1 یا ةضاضب و هَضا و 7 هصضرضر

 | ةضيضب لوه لاق قوس د ها انهو تک كن لاکو لتر طمیا ةضيضب لا ماعلا عقوام لاقت روند رو

 ۱ ۳ جزای وض هدنزو روبص (ضوضبلا) هام

 ۱ ام سیاهطیضبوتضاضب و سا (تضاضبا) البى

 ضب لاق رد هنسانمم قا هج زآ هج زآ وص هدننز وزب زا (ضیضبلا) و هدننز ود وعق (ضوضبلا) و هل رخ ك ناب
 دليڪ هده رب عل + هرج ضیام * لئلا هنم و الیلق البلو لااا یالابابلانماضیضب و اضوضإو ًاضب ۱

 ] هاطع صب لاس ر رو هتسد زا و زل وا ناسحاو صز ر هکر ید نه و e ۱۳۳۱ اف ندا قیام ها رام وا ناجا و ھو و ورق زر ی نال وا تنس ھام رس |

 تنهزم 6( ضاضب الا تبرضلل اهشهبل اهک رح اذا د وعلا راوا ص لاق 3 هدسانعم كمر و نزود هژاسو اللو

ASوص هج زا هلنیتعف ( ضضبلا) البلق ءاطعا اذا هل صبا لاقت ردهنسانعم كمر و هنن هجزآ دوب  

 ارص هسک نانلوا بلط هنس نددنک هل رسک كناب ("صبلا) لیلق ءام یا ضضب ضوطایف لاق روند

 اط | ا رردتواو دقیج کر نفیناتعم قمر وا هنغامط لد دوخا هد ر یر ییعادود هلت راشا 2 بويع دال ۱

 ۲۶ام لا هلی رسک كرال وا ردهنانعمو ځد ضیمو ضب و ضم هکدنن زل وا لصاح یلک س آی هلغمال وا یعطق "در

 زان هدنز و بام (ضاضبلا دنفشل قطقف ةحالا | نع لاسبنا وه و انجو اض واضبو ا الها

  ضباضب لجر لاق روند همدآ دنمروز و 7 یوق هدنز و طبالع ( ضیاضبلا ]د ۴ یاارط ان تاک ا لوقت روند

 ردهنسانعمقلوا هلزابو مالمورت هنس ر هدنز ولیعفت(صیضتاا) "یوفیا
 1 ۱ (ضاضتالا)متاذا "یا ضضب لاق

 1 1 ۱ | تضضتا لوقت رد هنسان یم كما ماشلاو لذت بودا ریتحت سفت : یدنکه لیس را رطضاو جاتحا همدارب هسکرب

 1 «ضسنا) ملص ًاتسا یا موقلا تضضت | لوقت رد هنسانعم كلما لاصیتسایرکسعر و هل امتد تسا یا هلیسفن

 | یب ولطم نالوا هد هکر و هل یش لکت ذخااذ| هتضضبت لوقت ردهنسانعم قلآ ئیش عیجج كامدآ رب هدنن زو لعفت

 4 ۱ ف كنا د (ضعبلا ) اللف رلیلق هتفظنتسا اذا هنمقح تضضب : لوقت ردهنسانعم كاا افتسا هاب هت هتسح

 1 هضعد یناطعا لوقت رولک صاعبا یعج روند 4 هراب رب و هوزج رب یتمب هب هش اط رب ندهتسره هلي وكس كع و

 ١ ه وتسرد نا ندناح نکل هل رامتعا هر دقت تفاضا زلوا لخاد فیرعت من ۵ س هلک ضعب وبشاو هنم ةفاط یا

 ر و هو ے لع وبشا رایدلیا لامعتسا اف تور ساک یب هدنرلباتک یدنکش فخا و هب وبیس هکیدید ماخ وا و ردلئاق هنلوخد

 [ مولا ضعب لاق ردهنسانعم كلیا هدرزآ بورصا كنپسیرویس رولوا ردنص«ضمب و ردیشا ندنراعالطا و غ تلف

 ۱ و هاذا اذا اضعب لوهجماءانیلع

 2 یع) د نوکی الامیا*ضوعبلا خ یتفاک + برعل الوقت هنمو قنلایا وكلا ۳99۳ لاق ردض وع) یسلج عجب

 نور ناار ۲ O ی ی هص وعد و یاب فیلکت همت نابل وا لوصحا ن نم



 يرو ا وناذا م وصلا نالفض اش رد ەنبانمم ىل رىا ودنا تین هموصندهص و هدانراف |

 كلیا ضآ یهتسنرو هبیذهو هبّدش اذا مالکلا ضّرا لاق ردهنسانعم قلق بّدهمو هریک اب بودا ا

 قم ردنلتق و كم ر دنلک او دما اذا هضرا لاقت رد هنسانعمقم کی هلقثاذاهض را لا ردهنسانعمقمردنل غآو
 يقموق ین وقم ب و خاد وايد و شاك و ناپ وص هنچ نا نوچ ا كليا ح الص ای ول وط و هل اذا هضَرا لاق ود هنس

 یضوط هر هدنن ز و لعفت ننال هحالصال ار و انعم و ءام و انبل هيف لعج اذا ءاقس ۱1 را لاق ردەنسانعم |

 كل ض و یدصت هب هنر و ضرالا ىلا لقاش اذا < بلا ی رف لاق ند انفو قلو بوشل ضآ ۱

 رنات لاق ردهنسانعم قمل وا لباق هکمگ بوشن تواو هل یدصت و ضزعت اذا هبلا ضرات لاق رد هنس

 كجاغارکا ها یک دز هکروشد هتنادف امرخ لوش هلیس هی لعاف مسا (ضرآتسلا) زنا نم نکعاذا تینل

 دید و لاق و قرع هل ناک اذا ضرأتسم لیسف لاق رونلوا قالطا بکار اک | هسرولوا شمتیچ ندنکدز

 (ضاضالا) لصالایا "ضالاعرکلاقب رد هتسانعمانبمو لنا کمره ( "شالا) ةلیسف یا ةضر
 داب رف وهلا هدننلاح یسیروب قمر وغ وط هقان و م ھم یا مهضاضا وه لاق ردهتسانعم ذالمو احل هدننزو ب

 نصا لوقت رد هنسانعم كليا راتف و ی طارفا هلیسهدش هژواضو یحصفكنهزهه ("ضالا) رون دهکلت
 لوقت رد هنسانعم قلق ی و حاتحو "رطضم ه هنسن راب هب هک رب و غچ یم غلب یا لوالا بابلانم اص

 هنسهو یشوقهودو هرسک اذا * ىلا ضا لاش رد هنسانعم قمربق و یت ًأطاو یجوحا یا كيلا قفل

 یانعم هللا "ضا هدننزو هلعافم ا ولا) هتدارا اذا احدا ىلا ةماعنلا تّصا لاق ردهنسانعم كلي
 كلنا بلط هدننزو لاعتفا (ضاضتالا) ِتضا ییعع احدا كا ةا ةمامنلا تبَضآ لاقت ردفدا ره هد

 قلوا راچا و رطضم ه هتسنر و هرض اذا هضّنا لاق ردهنسانعم قمر واو هبلط اذا هضتا لاق رد

 همدآ شلنا تردابم هئیشرب ردلعاف ےسا ندهضاوم هلیعص كي” (ضا وا رطضااذا هيلا 7 نا لاقن رده

 ةقان لا روند ه هقا ندا تارطضا و ذاب رف و هلا ها ول یسیرو و ردابم یا هيلا -ضاوم وه

 درا تالابمندنناتع و مول ساب هلک لا تلقطبر و منع هشيار هسکر هلنیتف (ضمالا) ضخام یا 7

 ةباعملانم لاب اذا عبارلا بابلا نم اضما لجرلا ضما لاق ردهنسانعم قلوا رارقرب و ذفانهدنن ورد یم
 لاق ردهنسانعم 1 ییسیربغ بودیاص هللا مک ی :د وصعم نالوا رصم هدنن ورد و هباق ىف ةضاأم هتف

 ضیا + لاقت روند هلا یرانات شمالو چمن هدننزو ریما (ضبالا) هدب ربامریغ هال یدبآ اذا لجرلا

 ضب ای ر هی ی # كل رلقس رغب هد ورجما هلسبس قفروق بویلکلب ندهنسلر و 3

 (ةضانالا) یغتاذا یناثلا بابلانم اضیا ما شنا لاق ردهنسانعم قلزوب تا ضیناو اعزف هناقفخوه و
 اضیناراصاذا سمانا بابلا نم ةضانا لا ضنا لاقب رد هنسانعم قمل وایرانات بویعش هج وبا تا هدننز و هم

 هو ااا ضان م للا ضنآ لاق كيج بویمروشپ هج وا یتا هل رسک ك نزم (ضان

 ضني هیلا ضآ لاق ا رارکت بون ود وریک و هنسن شلنلشبا هلن وکس ك ناب و ىح كنهزمه €

 راص یا اغ ریقفلا ضآ لاق ردهنسانعم قمل وا هنسن یریغ هلکم ود هلاح رکید ندنلاح یکل "وا هنسنر و داعاذا

 ا وک ذم هجو لص الاف یسهدامضبا وبشا ملا عجراذا هلها یلاضآ لات ردنا

 هدعب ردکعد یدلشنابارکب هلند وع یثیا یکیدلشیا هکهنسانعم اد واعم هلءف رار د اضیا ثالذ لعف هکهتت ردە

 یدنل وا لامعتساهنننانعم راصنال وا صقان لمف بول وا راعتسم هنشازعم تو و ربص هلیس هقالع تب راقم هډ راظتنا
 یعج روند هب هنسن هجزآ هدننزو ضرف (ضربلا)ل چچ ةدحولا ءابلا لصف رم رک ذاکر اصاذا اذکض آ

 ردصم ضرب و ءالانم لیلق یا ضرب الا ضو ایف قبام لاق رواکض ار او ضورب و هل رسک ك ناب رولک
 وه و جرخ اذا لّوالا بابلا نم اضرب نیعلانم ءالا ضرب لاق ردهنسانعم قمتیچ هجزآ ندهعشچ وص

 الیلف هنم یناطعا یا یناثلا و ل "والا بابلانم اضرب هلامنم یلضرب لوقت رد هنسانعم كمرب و هنسن هجزا و

 هدننزو لاعتفا (ضارتب الا لیلقیا ضار هلامنم قب لاق روند هئیش هجزا دو هدننزو بارغ (ضا
 طارفا هکروند ه هسکلوش (ض وريل ال ض ر نعم ءالا ضربا لاق ردهنسانعم قمتیچ هج زا ندراکب وص

 دادش (ضاّرلا) هاطع ةژكل رقتفم یا ضورنم لجر لاقت ر هلوا شلاق اون یب و جاتح یسیدنک نداطب

 ضار لجر لاق روند هب هسک یحدافالتا و داسفا و لک ا هدوپب لام په هدننز و نسحم )ضرما و

 هف ضا( ةضربلاإل ردیسبرپ كع لاف <ردیننکلا سیف نر ضاّرو هدسش و هلام ام لک لکا نا ادا ۱

 ہک ةدح ول اءابلا لصف بح



 ولک با یعج رون د هب | كجهدب دن هنلوق یتس هک دیم كنه ودهدننز و باتک( ضابالا) ك رحناذا *یشلا
 ۱ ردیعما كل ربط ر هدقایا ضابا و * هدضم نا ریعبلا خسر هب دشب لبحوه وضابقن الا طرف نمضابالایف هن اکل اقى هنم و

 ءراکدید هیضابا هکردیج راخ یتا ضابان هّلادبع ردنداعماضابا و ردقج هل وا رمط وی نالواهدنز و جا زد

 نوز وا یراجافا امرخ هداز ندنارددا هرقرب ەدەمام هدن ز وساغ (ضابا) رد رلبستنماک |یسهقناطج را وخ

 1 شبأامو هتیکر نطابیا هضبأم یف هنعط لا روند هنزوب ما زيد هدننز و سلح (ضبألا)ل ردشمالروک لر |

 [ ردهنسانعمضبأم هلیعص كنهزمه (ضبالا ردقج هلوایجشا یغوتلوف هکر وند هن زوب مرا نکس دكنء ودربعبلا
 ۱ هرلغاط كچ وکه چن رب لباقم هب هبقع مان یش ره ین هلی صف كن هزم (ضبابالاژ رولکض ابا عج روندهامزورهد وا

 | اضبا اسنلا ضبا لاق ردهنسانعم كلزوب رهط یراکدید ًاسن هدقلیوا یدو هلنیتعف (ضبالا) رونلوا قالطا
 ۱ وض ر هدند رود یس هلق "یطد وخایرنعلب هدنن رق هم هلال ت رح كنهزمه (هضبا) ضیقت اذا عبارلا تابلانم

  (ًاسنلا ضب وما ةع سل اد. دشیا ضو | سزرف لاق رون د هلآ كياچ و تسج كي هدننزو روبص (ضوالا) ردیدآ

 نوچګید روب لرهکس بویع روبزود هلغلوا شلزوب یرمط ًاسن هکایوک رونل وا قالطا هب هغرق هیس هيب لعافیسا
 * هود شفلغاب هنلوق یس هک یب هلا پیا روکذ م یراکدید ضابا هلیس هين لعافعسا (ضب اتم ا) یدنل وا قالطا
 رد هنسانعم قلغاب هللا ضابا یهود هدننزو لعفت (ضبالا) ضابالاب لوتعم یا ضب اتم ریعب لاق روند

 ىف كنهزمه (ضرالا) وهضتاتف ضابالاب هتددش اذا ربعبلا تضبات لوقت رولوا مزال هنسانعم یفلغاب و

 | هچرک رداکد عوعم یدرف ردعج لوق ىلع ردسنج مسا و ٹن ؤم هنسانعم نیمز روند هر هلیوکس كنارو
 | رولک ضوراو هلیوکس كنارو یف كنهزم رولک تاضرا یعج ردع وع“ ربغ نکل ردکمد هضرا يح

  ضارآهک ای وک هرز وا سابق ریغ ر واکیضا را ویکلاهآ ولها ر واک ضا رآو هلنیتحفر واک نوضرا و هلیعط كنهزمه
 | روثلوا قالطا ههنسن یغاشاو قچلارهو رونلوا قالطا هنسیغاشا كنبراقایا كنعسف راوط ضراو ردیعج

 | روند هکمهرتد و هنسانعم هضفل روند دفبص رسو هکفکلسو ماکزلا یاضرالا هذخا لاقت روند هنتلع ماکزو

 ۱ مد و حدقرابرعو ةدعر و هضفنیا * ضرای ماضرالاتلزازا + ام هللا یضر سابع نال وق هنم و حراشلا لاق

 ضرانال رد هرقرب هدنساضفن رګ (ح ول ضرار یک یراکد د ٹال ماال رار دثال ضراال هدنعقوم مانشدو

 هکردناب عور قرهلوا ماللابفرعم (ضرالانا# بیر یا ضرا نا وه لا ردهبانک ندکم د رابدلا ببرغ

 ضرالاتضرا لا ردهنسانعمقلوا ناوارف یرباجلر رولواردصمیضفل ضراو ردل وک ًامورولوا هدنزرطجاص

 | الکل ةرثک اهتدج واذا ضرالاتضرالوقت رد هنسانعمقلوب ولر اچ یر و الکلااهف تک ادا والا بابلا نماضرا

 | موك یا ضورأم وهف لوهحا ءان ىلع لجرا ضرا لاق روند همدآ شماغوا هتلع ماکز (ضورألا)
 بودان وا یتسهدوک و  ینشاب دصق الب هلغل وا باصم ندنسهفناط "نج دوخاب ندضرا لها هکروند همدآ لوشو

 دج الب هدسج و هسأر رحم "راو ضرالالها نم لبخ ه راص اذا ضورأم لجر لاقت هلوا رردنا تکرح
 لا روند ه هتخن و هجافاشع یدروق جافآ ضورأمو ردطلغ یس هحل لاو هداروب هروک هتنایب كح راش
 | وهلازونید هندروق جاغآ هدننزو هرم (فضرالا ) ةض و رأم ةبشخ لا و ةضرالا هتلک | اذا ضورأم بشخ
 ۰  تضرا لا ردهنسانعمقفل رصن بوزآ ءراب هلنیتصف (ضرالا) باشخالا لک ات ةب ود یهو ةضرالانم دسفا
 [ ا تضرأتسا لاقت ردهنمانعم ضرا (ضاریتسالا) تدسفو تلح اذا عنارا بابلایم اضرا ةحرتلا
 | تضرا لاق ردهنسانعم قلوا رهوج هریک اب و رظنعوخو تبنمرب هدنزو همارک (هضارالا تضرا یتعع
 ۱ رظنعشوخ و صاخهکروند هر لوش (ةضيرالا ضرالا) ةضيرا تناک اذا سمانا بابلانم ةضارا ضرالا

 | (فضرالا)و هلو ىرسكك ن هزم( ةضرالا )ريل ةقيلخ نيعلل بم ةيكز ىا ةضيرا ضرا لاقبهلوا تبنمو ولریخو |
 .  هلبصف كنارو یدم كنهزمه (ضر الا ارشکء الکی ا ةطرا و هضرا انلز لوقت روند هراچ قوچ هدنز و هبنع ۱

 _ | (ضیرالا) مهردجا یا هب مهضرآ وه لاقب رونلوا ریبعت هلبا دنر, كب هکردلمعتسم هنسانعم بسنا و قیلا
 یا ضیرا یدج لا ردکعد زوم" ضیرا ضعبلادنعو ضیرا ضیرع یش لا رولوا عابنا هنظفل ضیرع
 عساوو ضیرع كب هدننزو باتک (ضازالا ) ردیعسا یدا و رب دوخاب هدلبرپ ضیرب لوق ىلع ضیراو نیم
 | یربا لوم ندنیوت هود دوخای ندنکوب نویقو عامو ضارع یا ضارا “یش لاق روتلوا قالطا ه هنسن
 -  هکزا یا هلاهضرآ لاق ردهنسانعم قمنا رغوا هنتلع ماکز هلرسک كنهزمه (ضاربالا) روند هب همش ود ابقو
  ضرالا الکی عراذانالفض را لا رد هنسانعم كلا بلط ر ولت وار اس ب ودالت وا یتیرات وا عوج كر (ضيرأتلا)
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 ادم كچ یروق هدنسهدوک كمدارب ( ص) ربا ءدلج فصح اذا عبارثا بابلا نم اص ره لج را صره لاش | |

 دابن روما الرش نع اتم مو نامش ۱ اذا لحرلا صّره لاش ردهنسانعم قعثلوط بوناب هلغل و
 هلن سک كنارو كناه (ةناصنرهلا ژ روند هر یعیدروط بولیک ربا وه هدنز و هنیفس (ةصی هلال رد هلا هجم |

 لاش ردهنسانعم كعرو یدروق جاغآ هدننزو هجرحد (ةصنرهلا) هنساتعم فف رس روند هن دروق جاغ

 بوصاب هلفایا یی هنسن ف وحر هلاد دشت لداص و یصق كناه ("صهل ال تشم اذا رصشا ىف ةناصن رهلا تصاره |
 هلايا( ص وصل الو (صیصهلا ) ةخدشف هئط وا !ذا ل والا بابلا نم اصح "یشلا صه لاق رد هتسانعمقعتاف و
 اهصیصب یا رانلا صیصه لاق ردهنسانعم قما ردلب صیصه و روند هنس ف وخ شادافوا و شرق بولیص

 نینیعلا قا بلا یا صابهصه لجر لاش روت دهمدآ ندا ناعل بوادلراب یک شت یرازوک هلی كن
 روند هنالسرا و هناسنا نالوا دنهروز و "یوق هدنزو لحالح (صهاصعلا) و هدنزو دهده (صهصهلا

 | نطب رو ردنط هکراردا دقت هل رسک كناه نیئدحم ردندنیندجم هکردلهاک نا هو ناسغ (ن

 | لج رلا ص صه لاق رد هنسانعم قمنا دا راب نی راز وک ناویحاب مدارب (صیصم)۱) ردمبقل كبعک ن ماع نالوا

 ثال ليف نا لاق هنمو رونل وا قالطا هن زوک كناویحیرلکدید لیفهدنز و ةص اخ (ةص اهلا) هینیع ق

 هن راز وکحهدنتف و دکل از سرخ فصت اج هلیس هی لعاف ے ما (ةصهصهلا#) ةص اخ ليفلا نيع لقف هم

 ی هنسذرب هننزو ارز (تسیصیلا) دصسلننویم دا 4 یی« Aa من رونو

 ۰ دود نال وا لیدنتص تراش یلکو که لت ساتم وب ردل وعفم ندان یانعم و دص یھ اب الف نھ

 رکو رتو فیش دتزو 8 هم مه لج را وا الا

 ص۵ نص یش دلا صام لاق aS كروز در هد و صبح (صیلا)ابنخ لب

 .قمهشاسو قد رتچ ىع شوقواهت ڍ EE اس TT E با وه

 سا ءابلا لصف وی لیفت (صب نیس لر ۳ سامی ها رویه ی رج زر

 | TO را 0 ا 1 9۳

 . داص و ىح ء ل وا وو كني (یص ویلا ردذعتم ىس 7 دوخاب رد وقلم ندنظفل صب روند ۵ ینرک هل 1

 نوز واند هڪ "[ یرادانق و هکر ديما شوق رب ندخ راوج صوص هن راد قاع ەلىسەدشڭنايو یری |

 1 ۱ داحالا" ۲ ترنوعیداصلا 3 ناعط E "رح لوق ىلع رولوا ثلبخ كب هلشهج.

e 5 aكوا جت ی ره( ضبالا]  ETEسگ ز4 لصف مح ۱ | یتسهسکلیب نوجا  

 | عفترت یتحهدضع ىلا هد غسر ردا اریعبلا ضبا لاق رد هنسانعم ق لعاب بوکچ هنسهجە رق ب مک

 ۱ تباصا ادا دصرا لاق ردهنتسانعم قمروا هرهط یکدید ضابا هدنعابا كناو,ح رب كن هسکرب و ضرالا

 كلزؤ رهط یر اکدید اس هد ەچاق ضبا و» یهتا ردندنلسق دحالا لا ضاا قرع هکرید حراش+#

 | ةيشاملا ضبا لاقي ر ا ی بویلعاب یاودو ۍشا ومو ضبقت اذا ه است ضبا لاقت رده

 | ضبا لات ردهنسانعم كالا تکرج و نکس اذا ئ دلا ضبا لاقب ردهتسانعم لوا ناز اه
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 الا لصف زط

e A j 

 هنن رازوب رزيق هکر ون ده راباقن كچ وک لوش (صواص ولا تص وص ونعم ار لا تصص و لاق ردهنسانعم كلا ۱

 قهربقیاوی هدننز و صقن (صقولا# روت ده راشاط ول ر نالوا هد رار كبو برص ورد صا وص ویدرفم رارونتوط
 | تصقو لا رول وا مزال هنسانعم قلربق نوب و اه رسک اذا یناثلا بابلا نم اصق وهقنع صقو لاق ردهنسانعم |

  ۱سرفلا صف و لاقب ردلهعتسم هتسانعم كلتاد رخ یراقا ربط ویراشاط نکردرکسو نکردبک هل وقف و روز نیا |

 هم و لاق ردلمعتسم هنسانعم كقلسك | و بيع یا صقو هام لاق ردلمعتسم هنسانعم بیعو اهق د اذا ماک "الا |
 اک هد هژنرتکف هدن و وه:راتبع ندکلیا عچج ییالع نخ هلا راعصا هدنحالطص ا نوبض ورعو هصعنا ادا ۱

 هد ه داب ( هصقا وز صوفوم وهف لوهحا ءان ىلع لجرلاصقو لاق ووتاد همدا شلرف یوب (صوفولا

 عقا و هدنشرط هفوک هکر ددا وص رب ص وصخ هنتعاجب بعکون و ردیدآ عضومرپ هدننبب ناطیشلاةبقع هلبااعرف |

 صاف ویا نب دعس قحا وا ردندیماساهدننز ودا دش( صاق و )رد د| عض وم ر هد همام ورد هدننای عض وم مان خرم وذ ۱

 هب هسک مات صاقون ةدبع ن صاق و ردە رقرب هدقایداوس (هیصاقولا) ردنده شدم رم تبه و ن كلام |

 عبارابابلانم اصق و لجرلا صق و لاق ردهنسانعم قل وا هصبق یاو كمدآرب هلنیتصف (صقولا رد وسنم |

 راسکیا صقولارانلا یفقلا لوقت راردا قرتوطبوقارب هشت آهک وند هنراقربق جاغاهدرخ صق وو هقنع صقاذا
 |الثم ردراد دع نال وا وفع هد دقدص نع روند هدننام كن هضورف یکیا هکر ول وادرفم ندنظفل ضاقواو نادیعلا

 نود صف و هند امكن وا هلا شب سپردن ویقیکیاهدن وا وردق وب تاک ز هح را و 4ن وا ردنویفرب نوک كنه ود شب ۱

 یشک و لنوب هصق هد ز ورچا (صقوالا) ةرشع مب رایلا سشعلایلع و عسل ایلا لب الانم سما یلع ةداب زلاک 4 ۱

 اهرصخا یا نیش رطلا صق وا لح لوقت ردلیعمسم دن سانعم ترقا و قنعلاریصق یا صق وا لحر لاق روند ۱

 هصق وا لاق رد هنسانعملت صق وا ین هسک رب لاعتمیا دخ هل مسک كنهزمه (صاهالا) ردنطب رب (صفوالاون) |

 كنهزمش (صاقوالا) ردهصرق و یدرفمر وند هن راج وا كن راکیک كنکو کن وی («صباق ول صق واهریص ادا هللا

 رد هنسانعم كيتزکی هجا رل بن هصیق بوکح ورح ا ین وب مک هدنن ز ولعاش(صقا وتلا فدا وطیا فذاع ز یا |

 ع روب هدننیب قلعت هلبا كل یعسق هود هدننزو لعفت (صقوتلا) صقوالاب هبشت اذا لجرلا صقاوت لاق
 قد یرا هنیسن نال واهدنشل |یرلقایا لوق ىلع ردقح هل وا قلعرو یرابات قرانا هصق هصق یرلعدآ هکر د هفشاتغم ۱

 ًاطولا ةدش وهوا ببلنا و قنعلا نيب راس اذا ریعبلا صقوت لا رد هسانعم كع رو قرهصاب هلتدش یک ردا [

 لا ردهنسانعم قع بورق یهنسفكشوکرب هدننز و صهر (صهولاژ کو یا دام صع هناک یشلاف |

 واذا هصه ولاقت ردهنسانعم كمهنکح بوصاب هلتدش و هرسک اذا یتاثلا بابلانم اصه و وخرلا *یثلا صه و طثه 

  ۱طبهانیح لک مالسلا هيلع و انس ىلع دم دآ "نا ۶ ثیدطا هنمو رد هنسانعءقع آی هنسنر ها روز و فنعو ادیدش ۱

 یهنس فّوحم یسهلوعم زو راق ون واق و شاب و افنعایمر هیر اک یا < ضرالاىلا یلاعت هللا هصه و ةن ا نم ۱

 | لاق رد هنسانعم قلت یشاوط یناسناوكمەایراوطو هحدشادا هصه ولا رد هنسانعم قمرف وقمراب ۳

 | روند هضرا هجرکد ولقاروتوا و زود نالوا هدنفلا راهعفت م"یضارا هدننزوهرم (فصهو لا هاصخ و هبجاذا |

 | صقولا) و(صوهولا) ءاطعم یا صاه ولج ر لاقي روند همدا قوجیموکرب و هدننزودادش (صاهولا)

 , قلا صوهوم لجر لاق روندهمدآنالوادنوق و قیص یک شلردشقوصو ولکنر د یرلکیک هدننزو ملظعم
 قالطا هنسنج لوق هدننزو یلزوخ هلك ناه و كم (یصهومون) هماظعتلخادتدقتناک اذا هصهومو

 3 (صبهلا) مچ ءاهلالصف إف ردبعشنم ندنسانعم ىصخ هنسانعم دبع رونل وا
 لاق ردهنسانعم كلا باتشو هلحم و طشنا ذا عبارل !بابلا نم اصبه لج رلا صبه لاش ردهنسانعم كلک

 دیصلایلع صرح اذا نالف صبه لا ردهنسانعم قلوا نوکشود هراکشو دیصو هلع اذا لمعلا یف صبه

 هلک ای "یثلا ىلع صبه لا ردهنسانعم قلوا رارقب و برطضم یثان ندنصرح لاک هرزوا هنس كه و

 لج اذا هیف صیتها لاق رد هنسانعم كلا هلع دوب هدننز و لاعتفا (صابتهالا) تلذل قلق هيلع صرحاذا

 دنمطاشن ولشینج هدننز و فتک 6 صبهلاو كعلاین غلاباذا لجر لا صمتها لا رد هنسانعم كلوک هلطارفاو

 یصبهلا یش لاقب روند هکع روب هلتعرس هدننزو یزج (یصبهلال طیشن یا صبه لجر لاقب روند همدآ

 ( یا )

 | هطاشن و شینج هلنیتح



e 0 
 هلناع*(اصونلا) و هدنز وه اتک (فصالا و هلي لگن ون (صبونلا# ردفا رودس نما ا

 هدنز و هر( هص ون ا3 رحادااناص ولو اص ون وة صاي واصب و واصانملج را صان لاق رد هنسانعم كم ر دهد ران و

 هص وم ىلصا كن و هربغ و ءاملاب ةلسغلا یاهص ونلابه رهط لا رون د هغامق اپ هلا هنس یریغدوخاب هلا وص ی هنسذ رب

 (ةص وانما هدارااذا هصانالاش ردهنسانعم كلنادا رم هل مک كنه زمه (فصاتالاژ یدنل وا لیدب هن ون میدیا

 ردهنسانعمقعشاج بوشر وده هنسنر وهشواناذا هص وان لاق یدنل وارک ذ هکر دهنساتعمهش وانم هدننز و هلعافم

 هنشیا بودا كىر یمدآرب و هکر ح اذا هصانتسا لا ردهنسانعم كمر د (هصانتسالا) هس راماذا هص وان لاَه

۱ 

1 

 لاش رد هنسانع«كعرد هکعرکستاو هتجاحق ه تبهذف هڪ اذا هصانتسا لاقت رد هنسانعم كمروتوکرار ۱

 اصب صين صان لاق ردهنسانعم فبعض کو هدننز و صبح ( صدلا) یرحل 1 ادا سرفلا صانتسا

 هدنز و ددو (صا أولا کچ وا و !ا لصف زو ی کد رد یا دروناح یراکددیرک صب ودفیعص هل رحاذا 3

 تعاج هدننز و هتسقس (ةصْیولا) راه کناقاخج ازت رالاهصّأو لاش ردهنسانعم قمرواهرب أ ا

 هدننز و لعاش (صء اولا ) "سانلایا یا وه ةت ولا "یا یرداام لوقت دم و ردنا ساب و ردهنسانعم |

 (صبولا) ءاملا ىلعا وجازت و اوعمحاذا موقلا صءاوت لاقت رد هنسانعم قل وا جد رم بولیغی سان هرز واوص 0 ۳
 قر و علادااصم و و اصب و ص قرلا صب ولاقت ردهنسانعمقما ردلب هل صف لوا و( صب ولاو هدنز و Phare أ

 ا رد هنسانعمقا وا نا وارفیتابن كلرب و هینیع حةاذا ورطا صب ولاقب رد هنسانعم قجآ یب راز وکی ینا كیوکو |
 le تصب وا لاق ردهنسأنعم قلو ۱ ولت وا كرب هل رسک كن ەزم (صابالا) اهتنژنک اذا شرالاتصب و 15

 اهبهل رهظاذا یران تصب وا لوقت ردهنسانعم قمقیچ هر وهظ بو ادل راب یلابكشتآو رئکتس تاذتراصاذا ٠

 قار یا صاب ول اک صات و "یشلاش هنسانعمرع رونلواقالطا هنآورون ده هنسن قا ری ولهدنزودادش (صاتول ۴ 0

 هصدا وو رونل واق ةرلطا هشت اهدنز و هنیفس (ةصد ول از و (تصبا ولا ر رد لع فالح نزا ( صباو) رە لاکنوللا | ۳ 3 1

 هنا لا روس د همدآ حول هداس ندیاداعگا 1 هنگ دشا ره هصبا و و ردن دن اعصادب عمن هصبا و و ردیعما عضومرپ | ۳ ۱ : ۱ :

 (صبولا) ردیم دق سا | كنآ رح :الاعیر هلع و یخ لوا ی ناتو ععبام "لکب قش ناکاذا E ةصباولا 3 1

 فتک ( صبواا) طشت اذا عبارلا بابلانم اصب و لجرلا صبو لاس ا كلک هطاشنو شانج هل نیت | ٴ
 EK ده زج دمدآرب هدننز و لیعفت (صیوتلا) طی یا صبو سرف لا اوست ها ولطاشن قان وا هدئزو ۱ 2 1

 ۱ لز وکه کر ون دهرا هل ويس كچ وک ل وش مدن ز وسع( صحو لال هن اطعا یاری یل ص) ولوقت رد هنسانعم كمر و 3

 اصح و هصح و لاق رد هنسأنعم ك٤ روس بوکچ ی هنتسلرپ رول وا ردص»صح و و ردا روهظ هدنرزو كراريق 1

 سوخو رد رب یا هصحود زابل اب سیلو تح !لقت روندیتوخوص هد زۇر ةا از هبا ذا ین اتلا بابلانم |

 |(صاعالا) ر ۳۹ ا ثلاثلابابلان نم اصوخ و" یس لا صخ ولاقى ر رد هنسانعم A رح هدننز وص ولخ هلا همگی |

 کو دهتسانعم ی اس وا یعاشایراقو یارمسنان روک ن د وش راق هل بیس تیک ری را وس ندیک هب باب هلن سسک كنهزم | ٠

 رد دنس انعم كمر و وکار ودج زا ویرخا دضفحص وة مع هعف رب لعجیابارسلاق بکار ارا |صخ وا لاق ردنا ا 3

 | لاقدر د هنسانعم كلتوسز وس ماما هب هسک ر هليو کس فلا دوی واو( ص دولا اهنم لقا اذا ةيطعب ىل صخ والوقت

 ق واط هدننزو صرف (صرولاژ ردلکد ند هم ات الوو رسد ام الك هيلا قلا اذ اسد وصد اکی د

 | كنهزمه 6 صار الا )5 رع صبا تعضواذااص رو ص رة جاحدلا تصر و لاق رد هنسانعم كلنا عضو ندر ی هط روع ۱ ۳

 | یکی aa تص روو ةجاج دلا تصروا لاق رد هنسانعمصروهدنزو لیعفت(صیروتلا لو هل مک
 اصب رو = | ص رو لاقب ردهنسانعم كلبا اقلا ندر ی یعبط "هلضف بوچآكب ییغلارا یدعتم نکر دبا تجاح | 9

Eصاربمدآ رعا لاق هلوا راثدح هدنسانا عاج کروند هتروع لوش (صاربلا) یدیاو ها روخ راتح رسا ا5  

 داو( یم -ولا و یدلیا تدنهلا هع* داض هله لاب یشانندنمه و یهدامویرهوج تئط واذا تد تناک اد
 >| اذا لوالا بابلا نم اصتولبملا صتو لاق ردهنسسانعم كلشلا یکتشو نیم یشبا ر هلدیدشت لاو

 ا 7 و واز وک نالوا هدهد رپ هدننز وس ریو زو هدنن ز و عع( صوصولا

 هسوسو(فصوص ولا) هيف رظن نيع رادقم سلاف قرخ نم ىا صاوصولا وصوص ولا نمرظن لا رول وآ [
 یکیاكب وک و صا وصولا نم رظن ادا لجرلا صوص و لا ردهنسانعم قاب ندکیلدیررلکدد صاوصو هدننزو|

 یراز یک: نا عر كما راط یتباقن كن زو نوناخ و o ورا ص وص و لاق رد ەتسانعمقچناىني هرازوک |

 | قبضت دان ن نوناح یدو ( صیصوتلا ) اهباق تعرض اذا ًارملا تصوصو لاقب رد هندسانعم كلا رونروک

 چا وا ولا لصف زا



 ین

 e 2 نت لا ا دنم نجل ادا والا دا ا اار اصتن ۱
 بهاذلا ردق وه واذکو اذک هناصقنلاهر ونل وا ریبعت كسکا هکر وند هرا دقمنالپسک !ندصو قم رول وا ےس !ناصقنوآ

 ۱ | هند فص قن هلع لخد لاقیف وا ایم هدرلنا رک د زغلوا لاہعتسا هدالقعو ندی ظفل ناصقلو 7

 ,e ناصةنو بول وا نع” یندانع: ناوه و فعضصهن هروك هثناب , كح راش * ناصقن لاقالو هلقعو

 هلا رطفدیع عب + اددعاضقننآ و کف یاناصقبلدیعا ریش تید و رونل وا قالطا هناهذ مال دمب

 زوفطیم رک یناضمر یتعی رازل وا صفات هلتهج یرلماکحا را هساک ص قاب هل راتهج ددع ردقن ره یر ابا یا دع

 یهمزال كانم هسیا رول وا عقا و اطخ هدج موب و نوسلوا ضراع ددرت و كم زکلفهدنح زکفیدنوط نوک

 لوقت رونل وا قالطا دتمذم و تدبع كج ەدىا ص قن ۍسان سومان هدنن ز و هدف (فصبقنلا رس هلا ادا صفات

۱ 
 ۱ رد هنسانعم قلوا رایحه ولتط وص هدننزو هما رک (فصاقنلا) ةفبعص وا 4 ةد ةا یا هصر.عت هیفام لاق

 زونل وا قالطا 4 هفیعض تاصخ د وخاب هب هیند تصلخ مزلتسم یراع و بیع وسانلا یف ةعیق ولا یا ةصةلا هذهام

 |۵4 وص راوکشوخ ولتط ردفص و هدننز و ريما ( صیقنلا بذغ اذا سمامنا بابلانم هصاسنءالا صقت لاقت

 ۱۳ ریش با اک یواین الزل یاو یم هان اان ایذم یااصیقنالم تیرتق لوقت روند
 | هصقنا لاقب ردهنسانعمكقلسک |( صیقتنلا) وهدننز و لاعتف( ص اقتالا )و برى كنم( صاقنال )دارا
 ۱ ا ااو قمقتاف دوا لاق رولو مزال نیا تاک ! صاقتاو هصقت مع هضقتوهنطقتاز

 و ارو زن( مقا 9 ضنا ییعع لج رلا صقتا لاق ردکع رسوص هنلآ نوا اربتسا

 | لیفت ییساهب كن هنسنرب (ضاقنتسالا) همذ و هيف عف یا هصقنتن وه لاق ردبا صیقت سومان هکر د هنساتعم كل
 |[ زوسولج ( صوکنلا )وهدنن و سکع( صك ۱ ها ادا نشا صقتتسا لاقم رد هنسانعم كم هتسیا یا
 | رونلواریبعتقملنخ هکر دهنسانعمقمر وط ورک و كفل ورک ب ويا مادقا 4 هدامرب هدننزو بلطم ۳

 هرز وازبا ن رکو جاو هنع ا ب اذا لاوالا یال نت انهک تو اوت اصکت مالا میرم
MEOلاق  Ki یرهوج ردص وصح هرخ وب و ریسخنم هيلع ناکا عج ج راذا هسقع ىلع صا  

 2 میم عن ید یراریاس و عاطف ناو یرشخز هکر د د حراش* رد ردان یامعتسا ہد رش ۹ یدلیا مه و هدنقالطا

 8 لاش روند هر قجهلوا هغرالا رول وا ناکم ساو یدنل وا رکذ هکهتن رد ردصم هدننز و دعقم( صکنم ال رایدلیا

 | اذا لوالابابلان و و رعشلا صم لاق ردهنسانعم قلو لبق هدننز و سل ( صفلا ال یه یا اجا

 | هل وا ردنا نیت هلکم ردیک بول وب یرللق نالوا هد لو ره کاوش کوروش د ه هطشام لوش (فصمانلا) هفت

 | نىل مالسل  هیلع هنا ې ثیدطا هنم و حراشلالاق روند هئروع ناردلو جویی و (دصفت 1

 ۱ ول یک یو یتزاص کل وشزونسد هربقنالوا هدرخ و ده كب هدند هنرن( صفلا ردا و هصمانلا ۱

 ا 5 هلا حام هرزوا یتداع فلوم» بغزلاک ارت تح قیقد قیق ر رهش یا صغ اههج وف لاق لا
 ۱ ۱ هصبق كب صع و دپ یه قید و قیف ررعش هکر د شیلا ریسفت هل رابع تعز اک ارت یح هتف دو رشا ارز

 1 ۱ | رلدبط و قاق هر رظض) ی ک تبس دنا EF هلابرب ندنع و ی وا ریصح و روند هتک ایه نالوا

 | روند هرللبق شو هدننز وایم( فلا e | دقت هل ریسک كنون ی وب یشان ندنمه و یرهوح رولیژود |

 | هل وا شم هزات هن هلغل وا شمراب وق بول وب هل رازغآ یرانآ یشا وم هکر ون د هرات والوش و فوتنمیا صبغ رعش لا
 ۳ هل ار ونک هنزو بانک ساق ریش هوا دین ودل را رنا وا کا یرهوچ

 هصعاو هلنیتعص رواکصع یجب ردنرابع ندنو ک زوت وا لک ادا نیامد رهش هدننز و باغ (صاقا رژ روند

 هل رمنکكناهزمه (صام ال ردعض ومرب هلیصقف هلداص و یعض كن ون( نیصامن )ار هش یا اصامن یتتْأای مل لوقت ولک
 هد ز و راک دت( صامت لو هدننز و لیعفت ( صبغت )علط اذا تبنلا صعا لاقب دنا كم سوک چو تایم

 | كفل ورب هد ز وصوح (صونلا) هصع اذااصاع واصغ رعشلا صم لاش رد هنسانعم

  eیک شکا روا نمی صقان اماد روند هب یثحو راج صوتو رخأت اذا اط ون صوت هنعصان لاق |]
 لر كم رد ص ونو ردذوخأم ندنسسانعم یتآ صومن ردشفل وا قالطا نوچخدلوا ربردلاق یراقوب یتشاب
 | قغارواسط همایق و هقرافو یحت اذا هنع صان لاق ردهنسانعم قلواهغ رالآ بولی رآ ورک ذیس اک ردهنسانعم

 | اج ىا صانمنم تالاملاقن رد متسسانعم ذالم وام هلي كيم (صانلا) نین ادا هما ماب لاعب ودی انوا ۱

 ( صانمو )



f o لوس 
 | ىااثلا باسبلا ۱ نم اصیصت ءاوشلا " صن لاق ردهنسانعم قماد رو لرهدا ز ا هرز وا ش ها 717 و بابک |

 عفر دی دتك صیصنو تلاع اذا ردقلا RE لاق وه دشا م قمانف ترف ترو هرکت و رانلا ىلع تاوص اذا |

 هنسانعمددع و عیفر "دح یا صصاو "صذربس لاس یکح صن رول وا فص و کلم م نالوا هزوا دارو

 فرعی اک هل روند یو وا هلدرک ردناکم سا هلی كم (ةصنملا ز مهددع یا مولا صیصن لاق رر ع تس

 ةا یا ةصنلا ىف دعفت اتش لوقت یدنل وا هرم هکلزد یعاتمو یزاهح كمك ه دن | ردقحەلوا فاف ژل اراد

 ىذلارعشلاوا رعشلا نم ةلصخ یهو ابتصن عطق لا روند هاك اک ن اقراص یرغوط هن زوب ندنفرط ك وا كنشاب |

 کر |:ةرشکی ا نخانشن تنجب قاشس روند هنالب نالوا کرادارشک نوو را نالا ) اھ و عقب
 رد هنسانعم كلا قیقدت و هشقانم و اة یک کر ک هدام ر یسهلوقمه باسح ولا وسهدنن ز ولیعفت (صیصلا) |

 هم غ صات لاق رد هنسانعم صیصتت هدننزو هلعافم (هصانلا) هشقاب و هيلع یصقتسا اذا هم غ صصن لاق |

 هلقلق و هک رح اذا "یشلا صنصن لاش رددنسانعم قمالغرا ی هنسنر هدننزو هلزاز ( ةصنصنلا ) هصصت ىع

 هل رحم وضرالاف هب ر تدنااذارعبلا صنصن لاش رد :یانعم كرد دل بوکو ج هار یی راز دیعسق هودو

 دارا صعت لاق رد هنسانعم كع هلم جابیتابن نال و اهدن زوبرپ هکر کچ هلن وکسكنیع و یصف كنو( صعنلا) ضو ها
 اصعت لحرلا صعن لاش ردهنتسانعم لیا هلنیتص# (صعلا) اما لک اذا ث ثلاشلا تابلانم اصعت ضرالا |

 ندنسانعملیام و و ین رصا یاییصعا نموه لوقترون دءهراصتا و ناوعا(فصعانلا) لبام اذا بارلا بابل نم 3

 هدنن زو لاعتفا 4 صاعت۱) ردعض ومر (صعاونلا رد یا مصن عاشر ندامدق هصعانن دسا و ردذوخأم ۱ 9 1
 ندنکلیدنک ه رکصندقدلقس توک روو درح و بضع اذا لحرلا صعتا لاق ردهنسانعم لک هبضع و مثخ : 1 1

 تو یا

 كلجرر قرهلوا زساه صعان هدهدامو یرهوج طوقس دعب شعتنا اذا لج رلا صعتنا لا ردهنسانعم قلا م |
 حراش» لدلیا سر هلت رج یهدام هلغلوا شمالا ےسر 7۳ ا هکایوک هلتهجوب ردمه و یضا تا وډ ردیعما ۱

 صوصنم هد دنع یب ع توب كن هدام و هقشب ندن راکدلیا تد و د ردیعما كلج ررب صعان یرهزا ویا هکر ډ |
 كنون( صغنلا) یدلیا مصقاک | هصسهدعاق حاعص ما تلا ب ویلا ض رعت 4بهرباس هدام یره وج هل راع د ردلکد

Eروش دهکمر وتک نسي نی بودا فرص یرلن آ هرکصندکد روا بوروتک ه وصیراهود هلک كن عه نیغ و ۱  

 | مات یدوصعم كيدو :واهربعدرواو اهف رص تبرشاذاف ضوطااهدرو ناوه واصف لبالادرو نالف لاق | 2

 | یدارم هود ثالذک اھ دارم تی م اذا عیار لا بابلانم اصغن لجرلا صفن لاق رد هتسسانعم قلاتتا تولوا
 (سافتالا) زرد با RES هنس كج هاو رار د ریعبلا صغن هسلأق صقا ان وی اوص هزوا | 9

 | شيعلا هيلع هللا صفنا لاق ردهنسانعم كلبا ردکم ییسهناکدنزو شیع كن هسکرب , (صیفنتاوو هل رسک كەز

  تصغتتلاَم رد هنتناتعم قلوا ردکم یسناکدنز و شيع كمدآر هدننز و ولعفت( صغنتا )هتک اذا هبلعو هصفل و ۱ 9

 ا افااا تصغات لاقب تا 2 هدننزو لا Kot ت روک اذا هتشیعم | 0

 ۱ ولتط یا شا رفلا یف لب یا نالف لا وومسد و ردا ق تا | 3

 رد هنسانعم كلبا لوس : لراه لراه هدننز و صفح صفا ردهنسانعم بذع ءام روند هاب وج را وکشوشوا

 هدننزوبا شا صافتل لای مس اهات نادى صفت لات رد هنسانعم كلغ وس ریت ریت یز وس و هعفد اذا هلو صفت |
 | دو2 و قاتال لاتباصإ لاق ر رول وا لاله رەدا لون لراه لراهبول وا ضراع هنمسق ن ورق هکر دتلع رب

 E كنهزمش (صاشالا) هنسانعممد و هعفد روند هناق قرعشفرب مدت رو دف رغ (فصفتلا )اهلا واب صفت

 ضفنا لاق ردهنسانعم كل وک,قوچ وامير اهدا دکل اب نعفنا لاق ردا كف
 ةعفد هتحرخا اذا اهل و ةاشلا تصفنا لا رد هنسانعم كمهشبا كد لد یعسق نوبق و هنم زك اذا كحص2اب

 نمناک اشا اذا هتفشب لج را صقنالا ردهنسانعم كل تراشا و نم هلقاد ود یک ابوس زومر هما و
 یتعی »الو دعبا ان ارظننف لو! ولب» هللاق اذا هصفا لاق ردهنسسانعم قعشراب لدس هدننز و هلعافم (فصف ال ق

 ندنرلقلا راقمرپ هل رسک كنه (صافت الا هسید رول واقا ربا یکیدس زعغنق له مع هشبا هدن هشيا نس هن هکر |

 دیش قعالمط وص و بورس وص هنشابكتلآ ارز راردنا نوجا مات ءاربتسا هکرد هنسانعم كم رس وص هلسانت تل |
 هو مهر صقنلا )رک ذلا ىلع عباص الا للخ نم ءالا شر اذا لج را صفت لاق رد رادم هنج ورخ كلو



 رادان قمازوا شید هد.رغآو تشاح دا ایم تد ذ لاش رد هنسسانعم كک ناشغ و هنعط ادا االف صمد |

 | (قماشنا ) جرا اذا "یشلا صشن لا ردهنسانعم قم راقیح هرشط ی هنسنر و تلاط اذا هنستصشذ لاق

 ب نال وا تاقتاق هزووآیزر یر لوف ىلع هدولب كسک وب هدننز و باح ( نماشنلا )و فن زو تانک |
 | ردصشن یعج ضوب قوف هضعب عفترلا وا عفت رلا باح یا صاشنلا و صاشنلا رطق ف قربلاعل لاق روند ۱

 تناک اذا صاشنم ار ما لا روند هروع نالوا ردنا عنم ندنشارف نج وز هر رسک كم («صاشنلا) هلدیتص |

 روند هغارزم ناروط تاولنکید هد زو روبص (صوشنلا)و هدننز و ریما (صضیثنلا) اهشارف ین اهج وز منت

 ( یصاشنلا)رونلوا عض واک انوجما قفل هام نده هام ده وخ رریچ شاروغ و هکر وند ه هنکتلوشصیشذ و

 هدننزولاعتفا (صاشتنالا لر اطقالا فرمشمیا یصاشن سرف لاق روند هلآ كسکو  یفرط رهویرنای هلرصف كنون
 ه هنس ر هدننز و باح (صاشنلا) اهملتقااذا ةرحثلا صشتنا لاق ردهنسانعم قمرپ وق بوکچندن رب سافا
 e هنمو ردعفت م دو یب ۶ فرق ابوك روف یال ادعت نالو وتو رام |
 | هلادانسا یربخرب هل د دشن داص و يح كنون( “لا) ةي وتسمتناک اذا لبا و ل یخ صاشن تب رو اب انار ۲

 | كنسع رو كراوط و هيلا هعفر اذا لّوالا بابلان م اصن هيلا ثیدطا "صن لا ردهنسانعم كل عفر دنا
 1 ا نم اهدنعام یصقا ج رس ۱۱ذا ةفال صذ لا رد هثسانعم تام ون 2و دوم نوجا جا رسا یتا

 mE |هرزوا یر یر یعاتمو هک یاابصغ دفن" صن نالف لاق هنم و هکر حاذا * 2 صن لاق ردهنسانعم كليا

 | بوردشروص تناك شیش رب ند هکر وضءب قوف هضعب لعح اذا عالی رد لاقت رددنسانعم كما فتسا بوز د

 | دنس هدن ران وک نوک و دی دو“ یشلانع ةا یصقتسا اذا نالف "صنلاق ردهنسانعم قمردشازا یتس هوا

 | اهذمقا تورلا صن لاق راردنا اشامت راندیک بولک ردف راعتم هدناتسبرع هکر د هنسانعم قمت روت وا هرز وا
 : E لتشر یلعفو لوقر و رهظا اذا "ی لا صا لاق ردهنسانعم قلق ن ا . و راهظا یهتسنر و ةصنملا ىلع

 ۱ ندایشا یهنسار و دبف دفق و و هدنسآ انا رکالا سخن رلا لا هصن لاق ا كجا فرق وت هدن 1 بودا داتسا

 | کت ید" صن و نآرقلا نەکرد د ح راش ام ۶ یشیلع هنسعاذا ةصذ لاق ردا یالفا نییعت هرز وا یشر

 | ءاهقفلا "صن نالوا هنسانعم لیلدو ردذوخأم ندانعم و ردنرابع ندظفل ندا تلالد هانعم نايل وا لقگ ريغ

 ةت اک ردهنسانعم صیصن "صاو ردذوخأم ندن رلانعم راهظا و جار سا صعب |J دنع و ردذوخأم نادن و ۱

Eمه و روید هنتناج و غلبم كئبش  a1  ةبصعل افقبامطا وا قافلا ص ءا ذلا غلباذا ال هنع هللایصر لع تیدح  

 |ءالوالان م لک لاف "نمفقّوحوا ماصلنا وه وقاقحا یلعاهیف نردق و ا اهبفنلمع یت علاهیالا ن نعلب اذایا هک لو

 ¢ قافطا یر رایدلیا تا ور هن وک یکی | نی رحم هدش دح وبا " نه رغص یهسایا لبالا قامحن ۳ ةراعتسا وا قحا نا ۱

 ۱ یی "صذدوخابقافطا "صا ال وا+رابدلیا هبج وت هنوک چ وا و ردهنانعمرب هدیسیکیا رد هلسا ونع قدافطا یر وا

 | غلبم یعسق رق سپ ردکعد هره ڭكجەدا مایق هنطاصم اهنش بولی یلاوحاو روما قیاقح كنسهشاط ناوسن

 | كنابصع یکم اعاو ا یک وز / هدنل و صو a کز رادتفاهف " رصد هدنروم او غ ولب هکاردا و دشر

 ۱ | ه هجص ام اعم ییسلریق هلة وا هنسانعم دعص ام ندناب هلعافمقامح اسان + ردالواو "قحا ندنس هدلاو یرتالژ

 | كق هلغل وا لوهح ردصم ندهلعاغم قامح هن الات » رول واكمد هجر او هغلبم قح هل وا قبح الص هکلیا مایق

 ایفا قاقحاعبار + رول وا كم ده راو هنس هت رک لتا دع زانم وید مالوا و قحاندنسن یتابصع وءایلوا هدنقح
 هنماکنه یتبحالص هلج و بوکر هقح رولوا هراعتسا ندا هلکع د به ود شمرک هنشابترد هکر دیعج كند

 مرګ هدنص وصخ یرلح وزن 7 هدنامز یراقدل وا بایت ر دق هفرمصت 2 تل زا ر لاح هدرازیق یکی عیدلک ا

 ین یی وهدنص وصخ هریک حاکن هلا تثیدحو رول وا كعد ردالواو قحا ندنراهدلا و یرلتال و كنابصع نال وا

 | ەدننزودا دش( 7 ديالا )رد ورم حد ندبظعا ماما رد رالوقیعفاش و كلام ماما کرار دیا جاصتجا رانا ارش
 ۱ هات ردتلآ عسا ندنسسانمم عفت را هلب مک كيم (ةصنلا ) هکر یا فتالا صاصن هنمو ردندنسانعم كارت

 قو یر : نوجا نیلک هد هناخفافزو روند هر رسو 4 یلدنص یراقدتروت وا هلن زو بيز یتیلک

 هلع عف رتام یهو ةصنملا ىلع ندعقا لا رول وا فافز را روا لوک هکروند دعفت ره شارف نالا هرزوا ۱

 ىلع تدعق اذا سورعلا تصتنا لاق رد هنسانعم قم روتوا ه رز وا هصنمنیلک هدننزو لاعتفا (صاصتالال
 ردهنسانعم قمروط بولیکید هندن ر و ضبقنا اذا*یثلا "صتا لاق رد هتسانعم قمل وا ضبقنمو ةصنملا
 هلصف كنون ( صیصلا) عفت را اذا یشلا "صتنا لاق رد هنسانعم كاسكو و بصتا اذا خر سصتا لاش

 -(باج)



 لهج وا و تولا E ادا 9 یشلا صام لاق ردهنسان وم قغو وا هلا لاو 5 هلع اذا E نوو بوألا

 تا رم ثالث هلسغب e تاص وم ثالث دسهلا نوصو# مھ ان لاق رد هنسانعم كعشر ود هعماقاپ ینوواقا

 رد هنسانعمقعاص بولآ نامص نوچ ا تراحت بکا ae 2 هنسانعمنیت ر وند ها ی ۱

 هایت ص َوم لا رد هنسانعم نا ربهطت و لسع ینا ولا و نملایا ص و! ایف هن رام لعح اذا لج را ص وم لاق

 6 صببقلا ) اهتلاسغ یا بابثلا ةص اوم هذه لاقب روند هب یدنشاب هدننز و همام (فصاولا اهاّقن و اهلیمغ اذا
 : (صیتلا) هضم . و هفظن اذا 4 و صهم لاف ردهنسانعم ق٤ راغا بودا فیظت و لسع یاولا هدننز و لیعفت |

  یرلتوالر هدنن زو پاسهشا ( نناصهمال ال رم غدا اذا ءالا ف صه# لاش رد هنسانعم قلاط 4ب ب وص هد زو لعفت ق

 | ءارج (ءاصهلا) اهةر وو اهن بهذ اذا ضرالاتصاهما لاق رد هن سانعم قلاقریف یدک نو یراقارب و |

 | (صبلا) نونلا لصف = قرولا و تبنلا ةبهاذ یا ءاصهم ضرا لا رون د هضرا شلاق قالبج هد زو ۱

 صب و علط ادا لقبلا نم م لیلعلا وه و یر صبا | قفط لاش روند هت وا هجز "آ شلشاب هک زونه هدننزو سبح |

 رد هنسا زعم هلک هدنن ز و هر (فصبناا) ملکت امیا یفالا بابلا نم اصبت صب ام لاقي رولو واردصم هنسانعم كما ملکت |

 قیلصا ییراقاد ود نکیا رردتلتفچ یرلشوق یم قجوج هلی كنون( صیبنل )اکیا ةصب هل تععمام لوقت

 هاشاب رباطا ام وز دنع هتف تٴوص اذا یاثلا باہ .J1 نم اصب م الغلا صب ل اس رد هنسانعم كمردتوا هاب یک |

۱ 

 ( صحانلا )وه دننزو سم (صع )ةت وصمیا ءاصبت سوق لاق ردذوخ ام ندل وا یانعم روند ه ابی هرکج واسم

| 

 هدنز وءارج (ءاص تلا 7 ات وص تاوص اذا ر وةصعل | صب لاق رد هنسانعء كعوا های شوق را هح زو

 لوقت هنسانعم كليا ادا یجروب هنسولج رو كنهسکرب رولوا ردصم صحن و روند ه هیشحو راج نال واریسف 5
 هنسانعم لبا لصاروندهنسد كغاط هلیعص كنون (صحا)هنع هت دا اذا ثلاثلا بابلانم اصح قع هل تص (

 زوعكيولال واهلدل وال یا ص و نانالاق روند هکشا قن اقزسد وسو زسیرواب هدننزو روبص (صوص "۳
 | اهعنم یبلا یهوا نمسلا ةد دشلا یا ص و دفاب لا روند هب هقان نایک ارپ تزو لر ل ا و

llردهنسانعم كمر وكب هقان هدننزو سولج (ص و ها ) ردهتسانعمصوح ءدننزورما (صیصتلا )لا  | 
 شیلچ ید وک و یو نواز و !هدننزوبارح (صاحصما) ةفلابمتنعماذا ثلاثلا بابلانماصوح هان تص لا _

 نمد وكن دلق راك هلن وکس تنه" یاخ و یصق كنون( صخت ) ةقبقدةلب وط یا صاح ةأ مالاقب رون د هن وتاخ |
 لزهوهدلجددخاذا ل ّوالاو ثلاثلا بابل | نماصخت لجنزا ص لاق رد ةنسانعم قلوا شراب شرو وب وب یس) ردا

 اهصحتاذا صخانز وچ لاق هلوا شعاشراب شرور وی وپ نسب رد تایپ هکر وند ه یراق هچ وق لوژ (ص خا
 ردهنسانعم كلا شراب شرون یتسی رد ب ودلق را ییهدوکتلع دوخاب تالرپ هل رسک كنه رمه (صاش الا ) رکا
 | صح لاق رد هنسانعم قلب را ب ودیک یتا كن هد وک هلنیتصف( صحا ا)اصخاناهل هج اذا ز وعلا رکلا صفا لاق

 ریل 0 لاه ردهنسانعم یدو هدنن ز و لاعتفا (صافنالا) تبهذ اذا 0 بابلا نم اک ریل ۱ ۱

 ی رقاق هدننز و با را کیم تی نعوضو قدنلنا ۳ ااا

 صادنم ما لاق وند هل واخ زوح وا نبق شاش و ءا ریا صادنم ارضا لاق روند هن واخ نال وا زساچ | :

 نحال وارا لاق رونی هت روع هفلش نالوا یتفخ و شبط تیاتب و روند هت روج نامزهلوخز 99 ءافج یتا ۳

 لحر لاه هل وا ردا ربا ا و تو ی هجا اعاد 6روتلو هک لوی وو ةشابط اذک و 2 ا یا 10

 یه وقم نابح و هطوبتس هنر (صدنلاژ e رهظ) و نوهرکب ا موق ىلع ًأرطب لازال ناک اذا نضل

 جر تزغاذا عبارلا بابلا نم اص دن ةربلا تص دن لاقت ردهنسانعم قم ییحارح و دل رج ب ولنص هل آ لا

 لا ردهنسانع» قمتچ هرمشط هدنزو سولج (صودنلا) و هلی وکس ثالادو یصف كنون (صدنلا )اهییام
 ثمر و یواح تواف وا هرعذط ار داش ر Sa و ج رخ اذا لوألا تابلانم اصودت و اص دن لحرلا صد

 هل مسک كنهزم 6( صا دن الا )ق ةرتما اذا *یشلان م "یثلا صدن لا یک یسواج هرشط ندای كفوا ردهنسانعم

 سولج( ص وشنلا ) هج رها اذا ا هنم هقخ صدنالاه ردهنسانغم قمراقیح بوكچ(صادنتسالا ]و ۱

 ضغب دوز ناو غول ادال وهلا بابلا نم اص وشن تاعا صشن لاق ردهنسانعم قمتآ یرقوب هو

 لاق رد هنساتعم قمک اس بورود راهجوز تضغبا و تزمشت ادا 3أ رلا تصشن لاق ردهنسانعم كلعا نایصعو

 هه نونل الصن و



 ا را N رف لوشو عاما دنع لجرلا ىلع صرحت 2 ثذاکااذا |

 قزآ ونوز لا و ( ةلبلا نم لا نوا ةفشذم یاص مومن iê لاق وال سیا

 ۱۲۱ وا دل غم« ا یا یولذلا ةه نو رد لتي ةت انعم یهطتو دیقخ و هلال ةفرطب
 | ةلصخ دوخاب لبس هدارا تداهش ثبت ءات هدنو و ردشلعا تراشا ةشدح ( بونذلا ةصعص* هللا لیبسیف |
 ۳ رد هنسانعم قمر وص بوما هلګ ردن زا هج زا ی هنسنرپ هدنن رو لعفت ( صصقلا) رد نېه هن رب دقت

 یکرولهصبق هکرد هنسانع«كلزو بولی روت یربکس كغابا هلنیتتف ( صعلا) ةلهمیف هصماذا *یفلا ۳
 تساوی قره سغعص هاب ھه اب هلا لا هدعب رولب رک | اهفرط رب توبه هصاب یغوط راقابا هل وا

 4 ۲۲ هلحر تصع یوتلا اذا عبارلا ب تابلانم اصعم لح رلا صعم لا ردص وصح هلج رو هدن ذنع |

 | ىق كناریلوق لدجرا تبصعق كسفل ّوم * لج راب صاخوا هدي هن وسا م همدق حج وعف هبصع رصه |

 | لاق ردهنسسانعمقع ضآ رلریکس ندکع رو قوج صعمو زلوا م ام دیدرت الا و ردبلاف-قلوا هلیط كيجو

 | قلثرو یرب قان واو كا كمدآرب صس و هربغوا شکرلا ةرنکل دسللا فرطیف رك وهو صعم ىل لوقت
 ۱ قلوا یدردندنغابااب كدنلا كنهسکرب و هلصفم ی وتلا ادا رو زلا تابلانم اصعم لحرلا صع« لاق رد هنسانعم

 یکی شب ورو كمدا ولغابیغایا هلغل وا لق ضا یغابا كل هسکر و اهاکتشا اذا هلج روا هد تصعم لاقت رد هنسانعم
۱ 

 نط) 9 ( صعامون ردن طر 3 نادنس هلہبق شد رق (صعمون زا تیکناذا عیص الا تصعد لاس رد ا

 هنطب صع لاق ردهنسانعم قل وا هان درد هل دغم غآ یر كنهسکو هدننژو شاد ردریغص

 هژدیتصف یتعب هدنوو یره وج روند هنتلعوحناس هلنیتکف و ینوکس كن هم نیغ و ىح كيم ( صعلا) هعج وا اذا
 هبانکند هسکناحنارکو لبقت هل !صغم راد عو يدا ونع هب همام یرهوج نکل یدلیا مه و هد راکنا دورو

 نالف صفملاش روند همدآ کا (صونما» ردندع وج نایل وا یدرفم ند نظفل وب لوق یلعرولک

 | هیلچچ هدزکد تآ صالعو روند هابق نیچلاب قآ هدننزو باتک ( صالملا ) صوغ# وهف لوهحا ءان ىلع

 | راج لاق هنمو روند هثیش ندیکب واق بویمر ؤط هدلا ېکق لاب صالمو ردندآ هعلقرب هدنلحا وس كنس هطا
 | صام لاق رد هنسانعم كمروس رو هلي و کس كمال و ىح كي ( صلملا) تلفت تاذ یا صالمو صاعث تاذ

 لاق رد هنسانعمكعش ود بوباق هنسذرب دوخای هسکرب هلدیتغ ( ضلم ال هب یمراذا ل والا بابلانم اصلم همسب

 ۱ هکروند هنافروا و هبالوش هدنز و فتک < صللار ارم طقساذا عبارلا بابلا نم اصلم هربغ و لجرلا صلم

 ۱ هدنزو دادش ( صاللا  فکلا هنع قلزتناک اذا صام لبحلاش هل وا ردیکب واق لا ندنآ هلغل وا قعنریص كب
 سلما ( صلمالا )مش ش صالم ناب مهلوق هنمو روند هثیش نال وا روشی ویس بویمروط هدلا هلغلوا قوری كم
 | نال وا قحریص کوک بو 1 زاط یشاب هلتبسانموب روند ه هنسن قرص و زود هکردیفدارمو هدننزو

 E sd صیلمالا) هطلثا یا سرا صامالاقب رونل وا قالطاسأرلا صلما ه هسک

 ۱ روند هغلاب نالواروشپ ویس بوق ندلا هدننزو هز (فصللا) عب سس یا صیلم اریس لاش رولوا فصو

 E لاق ردهئسانعم كمروشود قەلوا تیم ینجوج نالوا هدننرف نوتاخ هل رسک ك نهزمش ( صالمالا)

 هدننز و نسح (سلما  هقلزا اذا ؛یشلاصلما لاق ردهنسانعم قمرداق یتیشرب و اتیم اهدلو تقلا اذ الا |

 تطقسا اذا صلم ةأرمالاق روند صالع کا هسیایتداعوب رکا رونندهنوتاخ نروشودقرهل وا تیم نغج وچ
 | دوخاب ردندناز وا نالک هدننز و لیعف ندناب لاعفا هلو كي ( صیللال صالمف هتداتعا نافاس اهدل و

 | قلثروق بوشب وس هلس رقترب هدننزو لسعفت ( صلقل) اصیلم اصیلم اهدل و تقلا لاق رد هنیسانعم صولع

 | صلعا لاقت ردهنسانعم كعویس هدننز و لاسعفنا ( صالمنالا) صلخ اذا هنم لاق ردهنسانعم

 | صام لاقت ردهنسانع,قماقناب هج هتسهآ یئیشرب هلی وکس * كواوو یف كيم 1 صضولا) تلفا اذا هدب ن

۱ 
۱ 

۱ 

 ( بوتلا )

 8 رروصم اذا ءالا صع لاش ردنرابع e 1 شا نوت هلماحما یری صم e رد ۳ م قلا ۳

 E قر لوشو روند ههود هام هدب ا ۳و هر EE ه عج واذا هبصع صعم

 | دولوا ضرام هنفرطرپ ءادوجو ندلاوحا یکقارو هنوک راسو كمرکس تآ قوچ هکروند هنتلاح روتفو

 ا ۱ كلک وب تولیکا قمر لبس وص راعرب و لج هتيم یف راصاذا لحرلا صعم لاق رد هنسانعم قل وا ررو ۱

 071 | ا یعچرون ده ءود هیام قآ هکر دتفل هدنظفل ص ام صعم هم والیت ناک ادا صعلانم ینشنالف نول وه رتردنا



 ۱ کشش ۱
 هدف نا تراک 2 زلهدنکه کره تم نیو دج راندبا + لول مد کروند لوش هدننز و صانلا ةيثس

 ریسلا اهيف سانلا صح“ ىلا ةالفلا یا اصاح ةو د اوکلس لا روند هنابای هود ردندنرلانعم لج راب ضکرو |

 لجر لاق هلوا ردنا لوبق ین راذتعاكذاکو قداص هلغل وا لدفاص هکر ون د همدآ لوش ( صحالا) نودحم یا |

 | لاقب رد هنسانعم قلاخاص لیلع و هتسخ لب وکوت زه (صاحمالا)بذاکلا و قداصلا زاذتعا لبق یا صحا |
 ترهق اذا سعشلا تصحا لاق ردهنسانعم قلچآ ندفوسکشنکنالوا تسکنمو هر اذا ضیرلا خا |

 نمل خا لاق رد هنسانعم .یقلجآ ندفوسک شنک فسکذم دو (صاعمالا) تلحا و فوسکلا نم | ۱

 | قل وا نک اس یش دیش كناضعاو :تلفا اذاهد نم صح لا ردهنسسانعم قلت روق بولیریص و تصحا ینعء |

 ناما بوب دن یمدآر هدننزو لیعفت ( صیصعتلا )نکس اذا مرولا صحا لاق رد هنساتعم

 | كمونذ ؛تانع فا چ ل وقت. ود هنسانعم كقلسک او هرتخاو الت اا االف صحم لاقب ردهنسانعم كل رابخا و
 كن رو يح كم ( صرملا)بقعلا نم هامناذا مسللا صحم لاقب ردهنسانعم كل لا یاو كسقنىا |

 هزعاذا ل والا بابلا نماص رم هو ویدثلا صم لاش رد هنسانعم قمی هلقمرپ ییاضعا یکقان و هغ هلن وكس

 ض رم لا رد هنسانعم كلتا مدقتو قبس هلن تم (صرلا)رونده هقانكلاچ هدننزوروبص 6 صورلا)) عباصالاب
 قج وا بولی ر واص ی وبق كنس هل وقم یادغب وه رآ هدننز ولعفت ( صر ) مدقناذ با را بابلا نماص م لج راآ

 هر وص هر وص هج هتسهآ یب هنسڏرب هل د دشت دا صو صف كم( "ص)ا راطاذاتلسلا رشف صرءلاش رد هنسانع

 مضلاب هصما مه و عبا رلا بابل انم ینعي اهص# هصما نیعلا مكب نالا تعصملوقت رد هنسانم

 هکر دکل دقت هللا سفن بذج ه رابع قح هکر دح راش + اقیفراب مشهت مشاذا دز او والا بابل
 عع هصصتمالاش رد هنسانعمصم (صاصتمالا) ردیفدارع نیک ایم زظزووتا واریبعت قمروص وكما هدیک

 (ناصلار) هتسصف نالف ییصما لوقت رد هنسانعم قمردروص و كم ردما db شمک نوک (صاصمالا)

 ةناصماية أ رمان ایمان ولون ار ها هدنعقوم مانشدو ممشیران و راب عو ردهناصم شنؤم ردتفص « يک

 یح روص بومایتسهراب تایراکددقالید هدنس هر وا كنج رف ك نسا | یهبام ول عغلا عضار وا هما ظب ص

 هن خآ ییس هم تویعاص یی و یویقود نوسقشیا رفاسم دوخاب وشموق یشا ندنتم اا دوخای

 نٍ ناصام ىلع یل: و نول وه راردبا قالطا ناصامرلپ رع هسک ان و مش و ردکعد رازکرب نالوا نر رو بوما
 ردناضم یلصا ردن وحا هغلابم فلا یکهدنظفل ناصام و ےئل نب مئل یا ةناصام تن ةناصام ىلع اره و نا

 قجوچ هلکع رالیق هدن رج وا كن رلکیک هغروک وا واوا شنا EA ضم هل وکر (فص ۱۱

 یهو صام "یبصلاب لاق هجر دیکب ول وب یرللق لوا هکاترولوا نم هدا برشو لکا هج وخ لر هنیس هنگ
 (صاصملا )تا رعشلا تالت فتنت یتح برشو لكا هيف عجيالف راقفلا نسانسس ىلع تارعشنم ىصلا ةا

 كثيشره صاسمو رد د وعم ندنساع رم هود و :ورگیذ را هنسد ضحعب هلکنآ یکبنق هلغمال وا ترسرو ر ل

 دوب هدننز و طبالع ( صماصلاردعضومر (صصموذ ) صلاخ یا صاصم بسح لاق روند هتم
 نالوا دن دّشو "یوق ییکر و هی كاماظعو لصافم هدنن زو طبلع صع و صاصمو روند هت انب :

dd ؛ هطاوق هدننز و هدیفس (تصیصلا) كاز تی دج یا صعاصل ا لاق ردن دنسانعم صلاخ رولو I 

 ا ری راج ا لداص رددآ هدلب ۳ ها نر و ةعصق یا هصیصلاب جک لا

 ا كم (ذصلا) لمراو بازلانم م یدنلا یا یژل صیصم ضرالا لاق ردقج لوا موقو قاربط نال 2
 هکابوکر ونل وا قالطا هک و هردلاب ك ر هجا (صوصما ) صا صم ىا لامل ا ةضم لام رد هنسانعم صلاخ

 ۴ ط یتا هکر دیعسا ماعط ولردرپ هدننزو روبص (صوع)۱) قیقدی | صوصع فبط ولاقن رول وا شاروص یآ

 | رول وا بةر ندنتا شوق ةصاخ لوفیلع رولوا حول هکر س هکر لر دیا بیت رت هلکلعا عض و هرجا هکر
 رول وا بت هلی وص راه ويم یشک |یع رب وهلا وپ وبشوخ هي وډا و هد راپ وهراح تاور سوق واط نک ر

 ن ا روند وډ: زوم ندیا همشو صرح هرزوا ٹکر ا هدنماکته عانى مۈ

۱ 
| 



 ملا لصف روس

 3 یا بول )قنادی صستو رماک سم سرف لاقن روني دهن اناوت "ئوق یکر و هلن دوبهدننژ و طعم

 | دهان كمردش زکهدشنآ یییرد زو تن 6 سا ) "رشلا عبرس مالکلا ربشکلا یا صقل لج لاه

 | 6صاقتلالا) ردندنلا باب نالوا دراو طرش البوب !رهاظ هقرخا اذا"ثلاثلا بابلانم اصقل هدلج صقل لاق
 | روما قیقد انا هليس هن لعاق حما (صقتلل) ءذشا اذا *یشلا صقتلا لاقب ردهنسانعم قم آ هدننزو لاعت 1
 أ ا روندەەذولاب را ) رومالا "قادل عبتتم یا صقتلم لجر لاش روند همدآ ندنا عبتت اواو |

 ت 7 هجزناط رپ هرلتچوچ بوق زن کردکج ه ولردرپ هدنزرط هذولاب لوق ىلع هنسانعم ذولاف

 | رکد رول واردصم صل و سبدلاب "ی صا هلک أي هلة والحال ههشی "یشوا اذولاف یا اصل همعطا لاق ردقجهلوا

 | يي ەنىنرب یک نکی و لابو صالا لک ا اذا لوالا بابلا نم اصل صلا صل لاقب هنسانعم كم کج هی نانلوا
 | كلک دج و ههشو لسعل اکهعطلف هعیصا فرطب هذخا اذا “ثلا صل لا ردهنسانعم كم بولآ هلیج وا كفمرپ
 | روند هصقت راکمو مامتو راکهلیح و باک هدننزو روبص (صوللا) هصرق اذا االف صا لاقب ردهنسانعم

 | بولیرایوق لدج كدج یعق جاغا هلسنک كنهزمه «صامالا) زام عاذخ باذک یا صول لجر لاق |
 | ویفهلدن وکس لوا وو یصتق كمال (نس ول )ل صلع نا . نکما اذا رجشلا صلا لاقت ردهنسانعم قلو | لباق هفعالت وا

 وک وباب لاخ نم ملاذا اصول صول لج را صال لاقب ردهنسانعم قاب هب ورا ندکیلد و ندقن راب یکی غیاب |
 صوشلا نما دملاب سطاعلا قبسنم # ثیدطحا هنم و حراشلا لا روند هنسپغآز اغو لوقیلع هنس ضا قالوف و

 هدنن ز و هلعافم(فص واللا داح اذا هنع ص ال لا رد هنسانعم قعاص یو وتو انذالا مجووه و # صوللا و

 | دا رع یتذخا هسکر وه وح و باب للاخ نم ملت یانالف صوالب لاق ردهنسانعم ققاب ندرب یک یغیراب وپق دوب
 | ص وال لاقت رد هتسانعم قهردش هت وا یر یکراق نوجما لافغا یمدآرب هک ایوک بویقاب ارهاظ ه هنسن یکیدلیا

 | هنل وص هنغاص ود ردب-انم و لهس كعسک ندلحهن هجاغارب نالوا دا رع یعطق و ارما موریل لتخ هناک رظناذا هیلا
 ۱ :٩۱ فک ا ر د هزظنیف ضوالف ساغلاب اهنطش نا دارا اذآ ةرضشلاص وال لاق رد هنانعم كلا رظن
 | صاول و هنسانعم ذولاف روند ه هذولاب هدننز و مظعم (صوللا و هدننز و باص* (صاوللا) ارضي فیکو
 [ لجرا صول لاق ردهنسانعم كم هذولا هدننزو لیعف (صیولتلا# هنسانعم قاص لسع روند هلاب قاور

 لالا ) رهظلامج ویافصولا نم هلو عا لوقت روند هنسپرغآدقرا هدننزوم ر(فص ولا )صا وا لکا اذا

 ىلا یلعان الف صال الاق رد هنسانعم كلنا ءرادااکا رارکت رارکت هلکلتا دارم ندهسکرب یب هنسن رب هدنن ز و هماقا

 عفت 6 صولتلا )شعرا اذا لوهملا ءان ىلع لجرلا سیلا لاق ردهنسانعم كعترتدو هنم هدارا و هیلغ هرادا اذا
 | هدنزو صیح (صیللا) بلقت و یولت اذا *"یثلا صّولت لاق ردهنسانعم قلرو بولیروچ هنسنر هدنز و

 | لوف ىلع قمریک اق بوک آ هفرط رب ی هنسنرب و داح اذا اصیل صیلی صال لاقب ردهنسانعم كلا لودع و ليم هفرط رب

 عرش هتک حوا هتغزا اذا "یثلا تصل لوقت رد هنسانعم قمالغرا هن وا یر نوجما قمراقبچ بوکح ندنرب

(ae)را نددننکر هب هنسن رب وهتصل نعم هتصلا لوقت ردفدا رع هدربخا یانعم هلا صیل هل رسک كنزمه  

 كنز وكي (ضألا) سه ےل ا لصف وح هنع هد وا راذااذکر اک ۰ نعهتصلا لوقت ردهتسانعم كم هی د بویتسا |

 | رد هنسانعم كم رکش وهآ هدننازو صف" (صحا ال ردتفل هدنراذلک صفم و صعم روند 4 هود هام هدنزکو قآ هلیصف

 حو ذلا صح لاقت رد هندسانعم لغبت هلن راقابا حوذمو ادع اذا ثلاثلا بابلا نم اصح یا صح لاقت ۱

 رانا به ذلا صح لاقت رد هتسانعم كلا هریک اب نو 2 بان لاق ۳۷ ینوتلآو شکر اذا هلجر

۱ 

 ۳ ۶ اق ا قع الی توت وخاب تام و راذا هملسب ضف لاقب نو ها قمرقج

 .نانسلا صح لاق ردهنس انعم كمر والج هنر و بره اذا یتیم صح لوقت ردهنسانعم قجاقو مل اذا قربلا وا

 یج دیناعل هد ز و داذش («صاتل) رکذ ساک ونیدهنآ زواب نالوا هینبلا یوق رول وا فض و صحت و هالع اذا

 | بولچآیساب هدننز وریما (صبصلا) و (نم وح )ع ال یا صاح قوا بارس لاق روند هکشعشدوخاب هام
 | صوح سرفولجر لاق رو د هنا ویح وناسنا يبصع و دنوق یلکن ر دیمادنا وءاضعا و روند هنر شل رب والج
 3 ولا صوح هآ نالوا یوف و دنوق ب ویل وا كالکش وکو لک اسهدنراقایا ی صیح وا

 [ ردطلغ یرلهضسن ماوقلا صوحگ لج هدا روب له رلا نم صلخ اذا متا وقلا صوحت سرف لا رونل وا قالطا

 1 (صصلا) هرز بهذاذآ صح لبحلاقب روند ها شل وام الم وز ودب ودیک ی راز ورن هدننز وبیفتک (صعما)



 سن
 لاعتفا ( صاحلالا ) ءؤاحلم یا هصحلم وه لا ردهنسانعم ذالمو احلم ر قجهنفص هدنزو دعقم (صحمل ال |
 هيلا ءرطضاو هجحتا اذا رمالا كلذ ىلا هصصلا لاق ردهنسانعم قلق راچان و رطضم ۾ هنسنر یی هکر هدننزو
 یسهلوقمهطروع و هطثو هسح اذا اذک نع رصعخلا لاق ردهنسانعم كمردکهک بو وقیل آ ندنشیا یهسکر و

 بوشلیا هب هنسنرب هنسنر واهاسح اذا اهوح و ةَضسلا ام صحلا لاق رد هنسانعم كم یال وا هدنبما كنهنسن

 هداروب فلوم » هيف بشناذا "یثلا هصحلا لاق یکیغیدلتوط بوشلیا هنبق یسولمان علف ردهنسانعم قلت وط
 ةربالا تصعلا لاق رد هنسانعم قعابق یسیدروب كنهنکیا صاصلا و ردشملا رارکت یتسانعم رارطضاو ءاملا ۱
 اهعلتقا اذا ةاشلا نیع بئذلا صحت لا رد هنسانعم قم و بو را وق ندنرب یییزوک كنويقدروقو اهم” دسنا اذا |

 ردیسهدام كز وک هکر وند هزکحنا نالوا هدنجما لزوکهلنوکس كن هم یاخو كمال (ةصملا اهعلتاو

 قوا ابقو نکشیش یسهروچ كزوک هلنیتعق (صفللا هر رسک كمال ردصاخ یمجج راربد جد نیعلا ةت
 تسوا كزوك اهلوحام مرو اذا عبارلا بابلا نم اصن هی تصلن لاق ردا تكشف نتدقل وا ولتا رد هنا
 یسهروچهدننز وءارج (ءاصخملا اه یلعالا هنیع نفج ناک اذا لج را صم لاق رد هنسانعمقل وا ولتا یغابق |
 (صخللا» روند همدآ نالوا نکشیش یشهروچ كنم رازوک هدننز و رجا (صالا) روند هزوک نالوا نکتیشا

 ةدشب هنبل جرخم محملا ربثک یا صان عرض لاقب هلوا راقیچ هلفمتبص كب یدوس هکروند هب هعولتا هدننزو فتک |
 قفاب دنجم اب وربآ یییزوکو د یعشهاعاهسخ و یمشع | غاب هنن زوک كن هود هل وکس كناخ و ىع كمال( ص2 ۱) ۱

 هلی رسک كن هزمه (صان الا لا ما مصاف له اروح هدیع یار ظناذا ثلاثل |بابل| نماصلنریعبلا صان لا رد هتسانعم

 لعفاذا لوهحاءان یلعریعبلا صحا لاق هل وا رهاظ یغیدلوا غاب ب ولیقاب و د هلو ایمر ا وغاب عنام هنت ۇر دن زوک كن هود
Eہد هب دح نس ر ییا عا رب یتعب هوبکر اف صخ ملام و ہو راف یلبا یف صلنا ام ة رج یف ییا عا لاق هیقن رهظف صغللا هل  

 بودا ع ذ یال وا یغاب عنامهرصبهدن راز وک د ارظن هن راز وک ك ع رل هود نب هکید.دهسان بور وس هرازاب ورله ود 0

 صان لاق ردهنسانعم كلانای و ح رش یمالکل مج هذن ز و لیعفت («صیضا) زسهلواراوس بودا اشا ینابل وا ق
 هصلخ اذا هصلخ لاش ردهنسانعم قلآ ییسهصالخ كن هنسن رب وكلا Pe, E ییەنسنرو هح رش و هنیباذا مالکلا | ی

 ۱ لوالا بابلا نماصل * قلا "صل لاق ردهنسانعم كلشبا هجول یک ی شبا رب هل د دشت لداص و یح كمال (صالا)) |
 ۱ هلالث تاکرح كمال صلو هقبطا و هقلغا اذا بابلا "صل لاق ردهیسانعم قلغاب بوابق یوبقو اس هلعفاذا ق

 روند صئاصلو تاصل هدنعج رد هصل ین وم ردصاصلا و صوصا یعج ردندرلانعم نانل وا رکذ روند ه یرغوا

 كمال (ذیص وصالا) و هلبصف كمال (صاصللا) و هلنیتعف (صصللا) قراس یا ةَصل یهو صا وه لاق
 | ةيص وصلو اصاصلو اصصل نالف "صل لا هسانعم كلا قلب غ وا رد رار ذم هلي كمال (ةيص وصالا) و هلك ق

 | لاق ردهنسانعم قملوا بیرق هنر یز یرازوما كنهسکر: صصلواقراس نک اذا تلاتلا نالا 3 ۱ 6
 تآو سارضالا براقن ینا صصل ه لاق ردهنسانعم قلوا قبص رشید هد ضآو براقت یا ی 8

 ماضتیا صصل سرفلاپ لاق ردهعدم تفص هکردهنسانعم قلوا هصقبص یرغوط هنسکوک یرلکسر د ی

 "سال ةریثکی اةصلم ضرا لاقى رون دهر یغات زس رخ قوجیسیرغوا هلرحتفكمالو كب( ةصلمل )هر وز یا هیقف رم
 "صلالجرلاقن روند همدا قیصیراشید تالذکر ون د همدآ نال وانیش هنن ری رب یرازوما هدننز و عا 6 صاالا)ل
 ءاصل ةبج لاق رولوا فصو هب همج راط هدننز و ءارج (ءاضللا)ل ساسضالا ةيرق اذكو نيبكنملا بيرق یا |

 رخت الا دا واهینرقدحا لبقا اذا ءاصلةاش لات روند هن ویقنالوا ورک یر و وریا یر كن رزرو و
 نی ذخملا ةق لا ىاءاصل ةأرما لاق رار د نيتيلالا صلا نسال یخو نکا روندهتروع كشت یراقل واو م

 ناینبلا صل لاق ر ةنمانع ىلا مكحم قیصعص و ئوق ییان هدننزو ليعفت (صیصلتلا) ا ةجرف ل
 ه قزل ااذ' ه"یثلا "صتلالاق رد هنسانعمقل وا كشت وقشیاب هنسنر هدننز و لاعتفا (صاضتلالا) هصص راذآ

 قلوا نبتچ هلنیتعف (صعللا رح اذا *رشلا صلصلا لاق ردهنسانعم یمالغرا هدننزو هراز
 بودا قل زماع ول الصا هدنص وصخ برش و لک او ممعاذا عبا زا بابلا نم اصعل مالا صقل لاقب ردهنساتعم قا

 ثالنیتچ هدنن زو لعفت (صعلتلا لاعیجج مهناذا برمثلا و لک الا ف لج لا ضعل لا رد هنسانعم كلا همش و صرح م
 "یشلا صقلللاَس ردهنسانعم قملاراط هلبصف كفاق و كمال (صّمللال مست اذا انیلع صعلت لوقت ردهنسانعم كن

 تبخو تثغاذا هسفن تصقل لاق ردهنسانعم كمنود هدعم بوئالو لکوکو قاض اذا عبارلا بابلانم اصقل
 همدآنالوا كياچ هدر وشو رش بول وا قاشکی و قیضیا صقل یشلاق روند هب هنسراط هدننز و فتک(صقلا ) | "



 ها ماللا لصف زس

 ] ةعرمملا ىا ناصحللا اذه ام لايق رد هنسانعم كلا تعرسو ودعلا ىا ناصفلا عیرمم لاق رد هنسانعم

 ۰ چی ۳۰۸ روح

 طقالاب رقلا صرک لاق ردهنسانعم قاق هشک ییامرخ لوکس كنارو یصق كفاك ( صرکلا) روند هعضوم
 (صر کلا) ھو د اذا یناثلا بابلانم اص رک طقالا صرک لاق ردهنسانعم قعاف وا بوک ود یثکو هب هطلخ اذا

 1 هدننزو لیعفت (صیرکتلا) ردلرنم هنلزنم تلآ روند همولوط دوخاب هباق قج هلیغاص دوس هنجما هدننز و ربنم
 . ا ردهنمانعم كمردکیرب نزول (هزماز 1 )نمی رکبا لکا اذا لج را ص کلا رد هنسانعم كم صیرک

 | اصک *یثلا ص کل اق ردهنسانعم كمكير هل د دشت داص و یصف كفاك( "ص كلا ) هعجباذا "یشلا ص رکا لاق
 | ًاصک ل جرلا صک لاق ردهنسانعم لینلسس اب و هنيا هدننزو ززا صیصکو "کو عقجا اذا یناثلا بابلانم
 روند هک ږدو ةدعرلا یا صیصکلا هذخا لاق روند هکمرتد صیصکو اقیقد انوص تاص اذا اصیصکو
 ءا وتلالایا ده نم صیصکلاهذخا لاق روند هغلروبق بوشپرو بولیروندننحم و تچ زو هنسانعم هل رعت
 توص روند هنسس هکرکچ و یعذلا یا نیو دوم 6 نس لا روند هغقروق بویلکلب و ضابهالاو

| 

 بولاغوج سانهرز وا وص و بارطضالا یا صیصکلا اذهام لوقت رد هنسانعم بارطضا و قلق و هنسانعم دارطا

 ۱ (نصیسکلا) رد دنسانعم عاقجا ویو هيلع اوژکا اذا اصیصک ساشلاب صکب 52 مالآ لاق ردهنسانعم لس

 oR روند هنغازود وهآ و ةعاج یا سانلا نم ةصیصک تءاح لاق ردهنسانعم تا هدننز و هيس

 " < صاکلا)تسزبنو تبرهیا لج راب تصصک | لوقت رد هنسانعم قجاق بول وا مزهنم ندنعشد هل رسک ك ن هزم

 و اوعقجا و اوجازت اذاموقلا صاکت لاقت ردهنسانعم قلوا جانم بوکیرب سان هدننز و لعافت

 هدنظفل ص ۱ كسعو كابعو یحف كفاک (صکعلا) ردهنسانعم ماحد زا و عاقجا یدو هدنن زو لاعتفا

 اا ثلاثلا بابلا نم اصمك *یشلا صعک لا ردهنسانعم كلا لکا هرزوا روک ذم فالتخا هکر دتغل

 روند هنسددل وج كنس روا شوق لا هراف هصاخ ه.هف كفا( صیعکلا) هب رش وا هلکا نم کا وا

 ردفعص# هلا اب ردقل وا هلئوت نالوا او رم ابی دن وا نکا هکر ددنسانعم صابک هدننزو باغ (صانکلا)

 | دفنا رح اذا لجرا صال اق رد هنس انعم قمتان وا نورب هلشهج ازهتسا و لزه هدننز و لیعفت (صنکتلا)

 | فوخ ندهنسنرب هدننزو سولج (صوکلا) و هلا (ناصکنا) یمن رو صج اکا یادی

 |” مثلا نع "مک اذا اص وکو اناصکو اصیک صیکی لجرلا صاک لا ردهنسانعم قلوا ناوتان و زجاع هلبیس

 E ا ا0 هغوح یاعطو هدحو هلک | اذا هماعط صاک لاق ردهنسانعم كم هج زکلاب اعط ۳7 و

 ۰ 8 ر وند هکاسماو لخ هبترم طارفا صیکو انلکا یا انتشام هدنع انصکل وقت و هنمژک | اذا ماعطلارم صاک ل اق

 ۲ تک نالف ۳ لا و اھ رس یثع یا صیکی وه لاق ردهنسانعم كم رو كاجو ما مان لڪ یا صیک هیف لا

 ۳ هال قبضلا یا: صك لجر لاش روید ةمدآ برمشم تل تیاغب لب مسک كفاك (صیکتا) لعب یا
 ۱ صیک لجر لا روند هرودو زانفطو ادح لیګ یا صیک نالف لاش روندهسک اتو لیح هد هجرد تیاهنو

 ۳ ا و ءدننزو بنع (صیکلا) ردفدا رم هدربخ یانعمیکیا هل اصیک دن زو دیس («صیکلا) رات ربصق یا
 | (یصیکلا) لضملا د دشلا یا صیکو صیکل جر لاقب روند همدا ددشو "یوق و دنوقیرلتا قلاب هدننزو فج

 ! هجزکلاب هر ر و بوی هجز زکلای ب هکر وند هب هسکلوش هدنن زو یر (یصیکلا)و ردزاح هلن وتو هدننزو ی

 ل یصنکنالف لاق هلوا هدندیفكنسفن یدنک هح وق + یتمذل یتمه +نامه هل وازلیا 7 مهم ییریغ ندنسفن و بولوق

 ا رو دادن ساکلا)هسترغ دال ومدحو لزنی و هدح و لک ًایناک اذا یصیکو یصیکو
 | توشر ودیم اد هب هنسن رب هدنن زو هلعافم (فصیاکلا) هعیرس ینعیڈابلا وخ ریا یشلاصایکل هلا لاق روند همدآ

 هنسنر هدننزو سک (صحلا) چچا ماللا لصف چی هسراع یا هصیاکی لازام لا ردهنسانعم قعشارغوا
 : کرکیریخریو هی هيف بشناذا ثلاثلا بابلا نم اصل رعالایف لج رل ص لا ردهنسانعمقلتوط بوشلیا هثیشرب
 (صیتلا ) ايشا دیش هند و هاصتتسا اذا هربخ صط لاق ود هتسایعم القا نایب هتسج هتسج بودا اصقتسا ی کد

 ۱ غا قییضت و دن دشت ردوو یدآرب و هصط نعم هربخ صحط لاق ردفدا ر هديا یانعم لن

 | لوق ىلع ردیچسا كطالتخاو تدش هدننزو ماطق (صام هقیضو هددشا اذا اذکیف هص لاق ردهنسانعم

 هلنیتعف (صفلا» هیلبایصلهو "رطضم هب هنسذ راب هشیا ر یمدآ هکروند ریظع ما نالوا ثداح, ییعیه , هطخلوش

 رول وا صهقاب بودلغوط هش وخر ندنفعض اش کون وا یقه وب بناب تج "لزوک

 كا هزاعف (ناضحلا) نفطا العا ین رشک نضغت وه و صخ هسع ق لاق رولي هقاب قرهسق ماد نوچکنآ

 1 تی ی ی اس تی ی دام تنسیم سس تا یا ست تن تا

 -(سفلا)



SG و د ۳۹۷ رس 

 شوق هکردیعج كنهصناف ( صناوقلا) هدنزو همام ردهصاسق یعسا كن ردارب زکید ردبعما یلغوا كنافض 0

 | ردهدنس4 ام یراقسرغب ن راصم هدناوبح راش وراواکا هنسن یکیدلیا لکا ر لوش هدنفوج كنم

 | هضناقتامو ریطلا لک ۇب لاش رونلوالعت قلا دادام هدعم هدناستا هکروند هنتسروق تاتیت یو ایم نکقآ
 | ثیدخا هنمو روند هشوق ینعترب نالوا دایض كب هصفاف و غا نوا ساک ربع یهو هسنارف تالتفالا |
 رنآهج شت آ هدرمشحمز ور ینعی + دیصلا ةحراج ةفطخ اعطق ميل یا  صناوق مهرلع رانا جرف چ
 شماکد هر لوش هصناق و ردا فطخ یکر دا فطخ یراکش شوق یحنرب بودا موج كولب لولب هن رارزوا

 هدنساضق قشمد هلیس هين ریغصت (ةصن وا ) رونل وا دفع هنن رزوا كنآ وتروا یسهلوقم ناوات هکروند هدوع
 دصاقتو هصنتا لاق ردهنسانعم قلوآ وآ هدننزو لعفت (صتقتلا) و هدننز و لاعتفا (صانتقالا) رده رقر

 طاف هداهت رصم زاید ردیدآ كرش نالوا یکم ازاد کت هل وا دیفص هاو فوات ( حوت داق او
 مات سوق هکردندآ هب زق ر هدنساضق نت ونشا ادم رشم راد نوو دقو هلن نادازآو رون دن هرکس 8

 هلیوکس كنا و ی ك فاق (صیتقلا) ن وجا یو ةقرفت راربد ید ماقز وق هلبلق ها زیداص هبه اکردفراعت هلک عد |
 نطبلا صیقو اهلصا نم ثطفش ادا اصیق صیقت سلا تس ا6 لات زد ااش فد و

 یعجب روند ه هود نهرکوک صیق و عزا ةكرح یا اصف ییطب یف دجا لوقت روند هنسمان وا كحر هدن رو

 جن مو هکر د هابص نا هدننز و رنم (صیعم)ز رد یا ص وتب : ناک ادا صبث لج لاق رولک ص وبقو صابقا

 تان هلا داص ینبم هن و یرهوج رده واهلنیس نالوا E .<ل یدنل وا لتق ندب ود فرش فرط هدهکم

 قلاب یراص ہوکر هفت كذا (ةناصقلا) رایدلیا عمر هلا داص نئدحر ءاسو یوره هکربد حراش + ردعلنا

 رد یا لاا صیقت ردهنسانعم كمرکوک هود هدننز و لعفت (صبقلا) رول وا یمرکد یکی لاب یس هکر دیتا

 هو وق شل یرارا ود هدننزو هراّیس (فصابقلا) ترابتااذ بلا تصیقتلاقب رد هنسانعم وای بوکو جی و9 ۲
 كکوچ بونا لراه لراه یاربطو موق هدننزو لاعفنا («صایقنالا) هنمذمتم یا لونا ةصاَیقرب لاق و ۹

 وبلا یف ءالاصاقنا لا ردهنسانعم قلافوچ ییوص كنب وقو لاهنآ !ذا بارتلاو لمرا صاقنا لاق رد و
 لاق رد هنسانعم قلبن ب وکو چ یوق و تطقساذا "نسلا تصاقنا لاق ردهنسانعم كلک ود شید ندنغآ ورک 1 ۲

ESرعتنم یا صاقنم"ن زس لا رون د هند د ش شود بولی وا نک رک لک لوم (صاتنلا تراپماا اذا بلا تصاقت  

 شک رشاود هنسانعم كلا للل ورهق هل وکس كن هزم وی كفاك ( ص انار ب فاکلا لصف روس هلصا نم

 قوج دوخاب كع : قوج لو ىلع كع :دنسلو هرهقو ههنلذاذا ثلاتلا تابلا نماص رو ۳ ر یکی قشاوب یهادا ًا

 هبا رشد وخای ه رش و لکا رول وا تفص ص اکو هب مشوا هلک نم رک | وا هلک اذا ملا نط کلا رد هتسانس«تكیگآ

 رد هنسانع» ص "کی دو هدنز وهف غ( ةص وکلا ردنالوا بوم و لوک دارم هکر وند همنآنالو النور

 كلشیا لربط رفا( ةصابكلا) و( صابكلا) بارمشلا وا برشلا و لک الا ىلع ر وبص یا ةضۇكو ص کوه لاق ق

 هکرکچ هکر دنابن ع ون ر ہدننز وس ( ص گل ارون هراوطیس هل وقم بکر و هود نالو اوو ىو د را
 اصک هلجرب صک لا هنسانعم لفشیا بوم یعاریط هلفاا رو ]وا ردصم ص و رول وا یراهناد هبدش هن زوک

 یر هلقابا (صحاکلا) سرداذا بالا صک لاق ردهنسانعم قل وا 3 وعو صغ اذا ثلاثلا بابلایم 8

  صک لاق تو E و پارخهدننزو سولج (صوص کلا زون دهناویحو ناسنانتشا بوروآ
 | ضرالاق ما ذا ملظلا ص لاق ردهنسانعم ك EE تورا رک فی وک نو دود و رداذااتف ۲

 باتکلا صکب لاق و مرد اذا یلبلا هصک لاق رد هنسانعم تل لمم و و هدننزو لیعفت (صیسکتا) یرال
 صحاوک لالطا لاق روند هرادنسن شا وا لیمو وح بولقب (صحاوکلا) سردف هسرد یاوه ص2 ق

 یراکد د صیصج د وخاب ٹدثارط هکر ون د هنسیروق د غو یراکد د شکل وشهدننز و ربما(سیرکلا)سزاودیآ ۱
 نهداموب یرهوح و یدلیا مه و هدنوب یرهوج زغل وا قالطا هشک ره هسخ و هلوا شلون تژک هلقلتاق رتوا ۱

 هرزوا روک ذمهحو هةشب ندنرمصق هروب نم ظفل نامه كن رهوج مکیدلیا عسر هلیناشن ترج منب نکیشلیا توت ۱ 5

 ءا رف ماما یره وج هکر د د حراش * رد به هن هتکن قفل وا ۲ رت هنس هناثم مدع ءان هندارا قرەلوا ینعملا لم

 یزوق هکر وند هخوبطم ول ردر و ةربخذلایا صیرکلاب ءاح لاق روند ی نمی کا ردشلا ذخا ناوق |

 یلعراردبا ل وانت نوا درت هدرلتف و یسا كد یران وکز اپ بودر وق هر کصندک دلیا ج4 هلا دوس ینتابن یال وق

 یرلکد زود شک صیرک و رومی هرزوا یتداع یلوق سرکینا وا كفلۇم + ا ا سیا از لوق

 ہو فاکلا لصف ریس



 (هقبفد)

 و ۳۵۹۰ زوم

 ردق هنشاب شب هکووند ه هود یشپد نانل وا بوکر ادتا دوخاب رونل وا قالطا هج را و هنشای زوقط نعپ هننالوا هیقاب |
 ردص وصحم 4 ه ود یثیدصولف هدلاحرهروند هد هب هقار نالوا نوزوا یراقاا و رونل واقالطا هقان هدعب رول وا |

 | هنسیشید كانسپ ر وابو كنشوق هود صولق و هل هک كفاق رد صالقیملبا عج هلدیتعض ردصاق و ردصالفیعج |

 ۱* صولفلا بلا رخاو» ررد اهبانک ند ریق هزات هلا صولفرابع ور وند هنسب ر وابیشید ثانشوق ی وط تالذکر وند |

 لا رد هنسانعم كمرولب هچ راد رب یک روا كنه ود هل مسک كەز (( صالقالا ردموس رم هد سەدام عتخ لث |

 رد هت اعم نلیکج یدوس هلکم روس كب لوفیلع كمز وم" هدنمانا زاب هقان و ایش هما س رهظ اذا ربعبلا صلقا

 بویلک را هد ریو هقان هدننزو لیعفت (صیلعتلار) اهنبل عفتراو تراغوا فیصلا ىف تنعم اذا ةقانلا تصلقا لاق |

 كهرج تب ویغیص یمابل و اضم ف Aa اذا ةقانلا تصلق لام ردهنسانعم كم بورو یکوص ههزودرب

 رعشت یا اصیلقت وه صل بوثلا صلق لاقب رولوا مزال هدانعم و و ه روش اذا هصیق صلق لاقت رد هنسانعم |
 سرف اقب رونی دهنآ نالوا ثسکو و یلکلتسوا یسیدنکبول وا نوز وا و رج یرلقایا هدننز و مظعم (صلتلا) |

 كءروشود بولیکچ بوشن رد یمازجا كن هنسزر هدننزو لعقت (صلقتلا مماوقلا لیوط فرشمرع*یاصلقم 0
 اوان نارع نب زب زعلادبع ند همنا هدننزو حاتفم (صالقم)) یوزناو "ضنا اذا یشلا صلقت لاق رد هان

 ۱۵ یعفاش ماما بول وا ندهیکلام ر اک | امدقم ردن داعصا یعفاش ماما زب زعلا دبع موق رم ردیعا یدج كن رد |

 1 زوالا لک | ادا لجرا صر#ش لاق رد هنسانعم كع مداب هدننزو هجرحد (ةصرمقلاإ یدلیا عفشت هدقدل وا قالم 0

 | < صمل )صرات یا صراقل لا روند هدوسینک | نال واررمصا پوروب ینایمل هدننزو طبالع (صراما) |
 | رەدىا عض واعمو عفراعمینیرللا یکیا هناد راس وتآ هلبرسهکویعض كفاق («صامق) و هلینوکس كوه و ىح ك فاق |
 | لوالا بابلانم اصاق و اصاق و اصق هریغ و سرفلا ص ق لا رد هنسانعم كع رو كر هبلهوکی کر غو ريخ یني رقبا |
 ] لی كناق هسیا رول وا یتداع هروک ذم تلاح هدندنع راضعب هیلجرب نحب و اعم اح رطبو هدب عفر اذا یناثلا و
 | هيف لاير جلا صق لاق رد هنمانعم قاچ بودان وا ه وایرب یی یکی م هغلاط لزکد و ردربعم هل رسک الا و صاق
  ردهنسانعم قمارصص و قلقلا یا ص املا هذخا لا رد هنسانعم بارطضا و قلق هل رسک ك فاق صاق و اهکرح اذا

 | لاحم هتکرح رو رم لثم »صاف نمریعلابام × لثلاهنمو بثو اذا اصاق و اصاق ص ق لاقت ردزت اح هدهلیمط كفاق

 | هدنزو روبص (ص وما رونل وا ب رض جد هدنقح هدزکلف ینوکش ود تل ود و هدنقح نا وان و فیعض نايم وا
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 ال قلقیاصو لحر لاق ر هرارقب وبرطضم نال وامارآ ونوکس يبو E ib هنرلسرا و هبحاص صب ۱
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 ] یا هبلق صيف فولنا كنه لاق ردنرابع ندراز ها یکم اب هکر ونل وا قالطا هنفالغ تاکرو و ردترابع |
 ۱ کس هدرخ عونرب هانرتهف (صما )روند هک رکس ك ادم یصبف هدنزو یکمز (یصملا) هو الغ |

 بورا زونه ند هط روم ورون د هکنیسیرویسهدرخنالواهرزوا دکار ءالوق یلعرول وا هدنرلزو وص هکروند
 اذا هصو لاق ردهنسانعم كمردیک كلم وک همدآر هدننز و لیعفت (صیمتلا» روند A هکر کح نال وا کس ۱

 كنا و اض لیصیتیس هللا نا ۷ هنع هللا یطر ناغعل مالسلاو ةولصلا هيلع لاق ثب دجخا هنمو اصر هبسلا ۱

 لخت الف هعلخ ىلع رادتو دارنل او ةفالملا سابل كسپلیس ملل انا یا 6 هعلخ و كاب فهعلخ ىلع صالتل |
 ۱ ناکا یعل ردبلبم هب لام هی وپسا یرللیا ادو یسف و عانتما ندعلخ ۶ 2 درز رو نه دف و كناغع ترضح |

 وا ردا اضاق و قیبضت کس هدنن یعلخ و ردا سابلا ییتعلخ تفالخ بیرو نع ی یلاعت قح تخح |

 لعفت (صما) ردا اضتقا قلوا مآ ءافلخ نالوا علم هجساضتقم مکح موع سپ نم هلا علخ رذا ۱

 یطظلا صنق لا ردهنساتعم قمهلوآ هلنوکس كنون و يح .كفاق (صنقلا )لصالا عرک یا صنةلا عرک
 3 روند هب ی وآ هدنزودادش (صانقلا لو هدنن ز ورپما (صسدعلا) و (صناقل ) هداص اذا یناثلا بابلا نم باعت
 | ن دعم هدفاس صنف و دیصم یا رثک صنق و صن ءاح لام روند مد نالوا راکش هلنبتصف صنف و صبتت و |

 ( كناندع )

O RO ار 

 3 یاصوف ةبادو سرف لاق هلوا ردارهص بوکلس ندنتسوا یتبحاص هلغل وا ناغارجص هکروند هب هاد لوش
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 یبلاح هکروند هلويق لوش هدننزو روبص ( ص وعلا) اعیرمس لته ناکاذا یا یه مقیم سا لا |

 ندهرکص نویق هلنیتصف(صعتلا# ةردلاعنم و املاح برضت تناک اذا ص وعق ةاش لاق هل وا نعردغاص بورا أ

 ا (صاعقالا از تراصف اصوعق تن اک ام یا عب را بابلا نم اصعق ةاشلا تصعق لاش ردهنسانعمقلوا

 كلوا لالا یف هدننز و لاعفنا (صاعقنالا) هناکم هلتف اذا هصعقا لاق ردهنسانعم تامردل وا تعاس ردهلب ریسک

 "یشلا صعقنا لاق ردهنساتعم قل وا تاق یکیا بولنکا هنر و هب 7 تام اذا لج را صعقنا لاقت رد هنسانعم

 هنسانعم نطبلا وذ ردطاغ هکر وند هتعیبط “لصق و هنسانعم ه کووند هراتنم هلع كفاق (صومقل» یا اذا

 ة رم صوم عضو اذا لج زا صمق لا ر هدهتسانعمالط ؛ عفد هد هعفدرپ یقتعیبط ؟هلصف هدنز و هجب رج ( ةا

 ردهنسانعمقلعاب بوکج بوروتک هنارا رارب یی :رلقابا كنا ويح یس هل وقم وه هليو کس كناف و ىح ك فاق (صفقلا) |
 لاق ردهنسانعم كلیا بیر 0 ه رب یرب ییشو اهعج و هما ود دشاذا لوالا تابلانم اصفق ىظلا صفق لاش

 | نا وق نوا قم انتي چ هرمشط یی رلهدرا کرس نان واریبعت كب كنسب رآ لابو صعب نم هضعب برف اذا * یشلا صفت

 ۱ قفاغوا هعح و و دردر وج رخ وا طیح هيلا یف هدش اذا توسعبلا صفق لاق رد هنسانعم لعاب هلکلبا هرجا ّ

 | (صفاوقلا )عزا و دعص اذا لج رلا صفق لاق رد هنسانعم قاچ هکسکو و هعج وا ا هضقق لاق رد هنا ۱
 هدننز و هرم (هصفق زا ةعبف ریا صفا وق لالت لاش د ردن دنسانعم عافتراو دوعص روند هن رایدنقآوص نالوا یک | ۱

 و و ردندار وا "یصفقلا رع نب ' ےھاراو یسعنب كلام ندندح ردندآ هدب رب هدنف رط هی

  صوصح رز راوط و هنسانعم لع و نود نشي غاط هدنن ز و باغ( صافقلا ال ردوناح هد هلی كفاق ر

 یراکدروک هوا نایص ندن ال آی ج هدنن زوربما (صیفلا) رد روق یک كنکد ین راقایا هکر دیدآ ضم رب
 .دنبلسع ییعب ییبلوبشوخ تماغب اردا هد هلبعص كفاق ردهدلب ر هدنن زو روبص (صوفت) روند هقووط

 | هدي ارکع هلبادادغب و رددآ كغاطرب هدننارت نام رک هلعص كفاق صفا ردروهشم صوتق یتبلرافیچ یروخ

 ینا قلاب و یصفق شوق صفق و ردنداروا راثدحم هجو دجا ن نسح ن دج ا نداصص و ند رد 4ب رقرب

 | رونلانمصقق وا EON نمصقت یف 9 ثیدخ ا هنمور وند 4 هنس كبتشمشار دشقوص هنن و یرب و

 بیس راط لاق رونل واریبعت سفت هدیکرت هکروسد هنس شوق هلنیتعف (صفتلا) رد اح هد هژتیتصف هد

  صفقو روند هن راقا رق یک هرک سل یرلفدیشاط تمد هن ر نم هرخ كراك او را ر

  ندفوع وصو طشت و ؟فخاذا عبارلا بابلان م اصفف لج رلا صفق لاق ردهنسانعم كلک هطاشنو شانجرولوا ردصم

 ۳ 1 هدعم هلکمگا وص هرز وا امرخ و دربلانم ضبقت اذا لجرلا صفق لاق رد هنسانعم قم روب بولیزو |

 رقلا ىلع ءالا برش نم هندعم ف ةضوج و هقلح ىف ةرارح تباصا اذا لجرا صفق لاقت ردهنسانعم قمنا زاغو |

 دز لاک وک نالوا هدنسهدهع هلغل وا ضبقنءبول وازسطاشن هکر وند هت نرش فتك (صفقلا)

 كقوغوص هکر وند ه هکر کج لوشو هلک هدنعام ح رحم ال ضبقنم یا صف سرف اش هلا ارحا و جارخا

 .(صافقالا ) دربلانم هاحانج وسحم ناک اذا صفق دارج لاق هلوا نمهدنا كن ر هلکغلت رس یرادانق ندندش |

 | (صفقلاربطلانم صفق اذ راص اذ! لج را صفقا لاق ردهنسانعم قلوا یبحاص شوقصققرب هل رک كەز |
Eصفقلا ده طط# ىا صفتم بوث لاق روند ه و نالوا شقنم و طط ہدنلکش صفق :ددنزو  

 هدننز و لعفت (صفتلا كبتشا اذا *یثلا صفاقت لاقت ردهنسانعم قلردشقوص یک صفق هنسنر (صفاقلا2

 سلق لاق رد هنتسانعم قمارحص هدننز و سولج (صولتلا مت اذا لج زا صفقت لاق رد هنسانعم ثشازدل
eتثغ اذا هسفن تصاق لاق ردهنسانعم كم ود هدعم بو الو لکوکو بث و ادا ینثلا بابلا نم اصولق لج را  

 بوچوکب ونلکو ا نی , راهناخ رابسانو عفترا اذا الا صلق لاق رد هنسانعم كلسکوب یراقوپ یراقو هلغل و تژثکوصو

 | كامرى هکر دهنسانعمقعشر وب ب بولیکح یرقو قاف اولقحا اذا موقلا صلق لاق رد هناك 0

 | نوک هکل رکو ترار تارا اذا هتفش تصلق لاق رولوا ندنتدش كترا رو كفل زا وە یک اروا

 ردهنسانعم كلزو بولیکچ هرکصندقدنااب بو و ضبقنا اذا یتع"لظلا صلق لاق ردهنسانعم كلروشود ل

 .هسفن تعلق لاقب ردهنسانعم كلك نابثغ یخ دوب بشق (سلتا) شنا ادا لسغلا دعب بوثلا صلق لاق | _
 | نىك ودآبش ( نودا )و هدد زورم ا یا و ملال 7 دد تنال عبارا بابلا نماصلق
 | یعجج روند ه وص ش ناسک و » هلو تک ب ویلغب هرجا یی وق هلناصف (ةصلقلا) روند ه وص ناقلاق بولسک و |

 هرزوا ریس لوق لع رددنسهاشزق هدناسنا کروند هب هود یشید چک هدننز و رو ز (صوللا رولکت اصاق |



 یک AG یی

 و فوم +« صیصتلا تنا اذا ضرالا تصقا لاق ردهنسانعم كمروت تاب یراکد د صیصقرپ وادوق هلتقوا

 اار اناس ھت هن وکر صيصق هکر د ح راش * ردشماطا نايب یغیدلوا تاب هلوک هن صیصق |

 یدنک هسکرب صاصفاو ردشلنا ناب ردنا یرلکدد یکمتا شوق هکډ لا یرد وتی جج زنم هفڪ م نکل رونلواتلالد

 ۱ ا یماصتفالا نم نکم ادا هسف د نم لج را صقا لاق ردهنسانعم كما ر رق و ملست دغغل وا صاصت ا

 یتح ه رض لاق رد هنسانعم كملا لحول وا و هنماند اذا توما هصتقا لا ردهنسانعم قل وا لول وا های کنی

 نت "صاتهروند نال هلو ق نالوا رهاظیلج هلب رسک ك قاق و یمص ك "صعلا هنم هاندایا تولانم دصا

 هدننز و ریما (صص۱) وهدنز و ص ست (صقصقلا ) اهلج نابتسا ۵ صقم سرف وا دا لاق « ردیعجج

 هنسانعم توصروندهسس صیصق و صتصفو رددآ وص رب هدلبج مانجا صیصفو نود هزب لقا

 هاکحو لقن و هلوا ردیک بوش ود هننرازبا كننرءهود كن هکروند هه ود لوش هدننزو هنیفس (ةضيصقلا ]ل

 هدرپ رو روند هنسهود ٹن ارو ةدص یا هصبص “ صف نالف لاق روند هاتساد و هصفقح هنل وا

 ۱ رویهره (صتص۱) ناکم ف دعتح دشاط یهو سانلانم 2 ص رص تم لوقت روند 4 هشاط شکیرب

 ۱ رودو لوق یلعولهدوک نوغو هدننز ورا ر ( صامصتلا 2 و هدننز و طب الع ( صقاص) وهلاه (ةصصقلا و

 | هصتصف و صقاصق و ربصف وا ظبلغ یا صاةصقو صقاصقو ةصةصقو صقصف لجر لاش روند همدآ |
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 ردصفاصق یرسکم عجب كنظفل صقاصقو رول وا كد تثیه لیفو یریا هکرول وا تفص هنالسرا صاقصق و
 | صقاصقةیحلا روند هلالي نالوا را زام د رم ویذ وم ما رب كم صقاصق و رد تاضقاصق یلاس عج و هلی كفاق

 ۱ ردیدآمضومرپ لاه (هصفاصف7 یر رول وافصو 4 هود ثکرااناوت و "یوق و ةثیبخیا |

  ناشورما ی ةسح ةصق هل لاق E زا هکر دهنسانعهناش و لاح و مالا رنک ك فا# (ذص)

 | تاباکا یا صصقا اتیل ان صقل وقت هدننزوبنع ردیعج صصق یک همانهش زون د هناتساد و هلاسفا نانلآ هلق ف
 ار رد صاصقو هدننزو د رص ردصصف یعج روند هلک اک نالوا هد هج هلرعط كفاق (ةصقلا) ب کش 2ل

 | كفاق (ءاصاصتلا رز و هدننز و باتك( صاصقلا]) ردندنيتدحم هصق ن حرفم نت , عاصم ردنداعسا هصق و

 | نوسل واهدنحارج *لرکو  لنق رک رد هنسانعم دوق روند هکعشد وا هدنانج هلي كفاق (ءاصاصتلا و هلرسک

 i بونل وا لامعتسا هدند نالوا هدنسهلاقم ند ردذوخأم ندنسانعم را صاصتقا هروک هاب كحراش

 و یدلوا بلاغ هدعلاقعطق و حراج حرجو لنت لق
 تام هصاق لاق ردبحا و ماغدا هدنردصم و لعف كنو

 9 لب ہفت (صیصتتلا) د وةلا یا ءاصاصتلا و ءاصاصقلاو صاصلا هيلع بجو لاق ٭*ىهتنا ۱

 | كعشود هن زا كن هسکرب هدننزو لاعتفا (صاصتفالا) اهصصح اذا رادلا صصف لاق ردهنسانعم رزاق

 | رد هتسانعم كلا بلط ىلا صاصق یدسکر ندمدآ ر و هصقا اداهرثا ا لاقت دهام كمروس ییزاو

 هکر دهنسانعم قلا صاصق ندهسکرب و ردهنسانعم لاعفتسا لاعتفا هدنوب هضم نا هلأس اذا انالف صتقا لاق ۱
 | هلتفیقح وهنک هرز وا یعوق ویمالک و ربخر و صاصقلا هنم ذخا اذاهنم صتقا لاقت ردترابع ندکم د وان رصاسق

 هدنز و لعف ( صصتتلا eg ها ورا ذاثیدا صتفا لاق رد هندانعم كلا تد اورول تسرد و ا

 قلآ هر زا یزوسر و دصفاذا هربا صصم لاقت ردهثسانه لم ود هنزاو كمروس ید زا كنهسکرب یدو

 ت اط نسما صاصق ین هکر ندمدآرب جدو < صاصعتس الا 7 هظفح اذا مالکلا صفت لاقت اتم

 215 ردهتسانعم كعمد وا هلا کر ر هدننزو لعافت ( "صاقتلا ) هنم هصق نا هل ادا هصقتسا لاقت رد هنسانعم

 هربغو باسحیف هبحاص مهنم دحاو لک "صاف اذا موقلا صاقت لاق نوسل وا صوصخ راس د واس |
 هدنن ز و هلزلز (ةصقصقلا )ردذوخأم ندنو یریبعد 3 یدتا ساق هام دنا هلاوح هنکحهر ویتغجالآ هک ز ۱

 روفلاىلع ا وک ثانسع وی ىق كفاق (صعقلا ةا ذا ورطاب صَمصق لاق رد هنسانعم قمرغاح ی کا ك وک

 تاف ةيمروا هبرمط هتاصا یا اصعف نالف تام لاو اح و ات وم یا اصعق "نالف تام لاق رد هنسانعم كلوا ۱

 هدننز و تبا (ساعتلا) هن اکم ۳ اذا کیلاکلا بابل لک اصعو هصعف لاق ردهنسانعم الو | كاچو هناکم

 اهشلیال ءاد یا صاعق مغلا باصا لاق رولوا ]اله اتم یکیدلیا تباصا هکر دضمر صوص رزق نوي

 صاعق (ةصوعقلا رولوا تسکش کاب ر ولار نوی رول واض رام ردص هکر ددآض مر هقشب و تومت نا ۱

 ۶۱ ءا ىلع ةاشلا تصعف لاق روند هن وق شماضغوا ا

 روتد هن الس را ندا لالها و لو تاچ هدننزو دادش (صاعتلا» و هد ز ورتم (صعا) و هدنز و تبارح ۱

 ( لا )



 تی A نرو 0

 ۱ | دوش صوص هژلیودب هدننزو ساطرق ( صامرقلا) و ]0

 وکو رارروت وا بوریک هنجا ن وچما قفصا مدآش موش وا رول وا راطیزغآ و لوب یس را هکر وند هروقچپ

 هرس رح د (فصم را ) ندان رصق یا صامرف ههج و ف لاقت روند هنغا هصیق ل راقات صامرق و ردصیمارف | | 1 | يواز روقچهده داب دل وا هکر ون د ه هوډ قج هیلط روم نبجرکو کو رون د هغاج وار وقچ كج هر وشب |

 ( صما رقلا) صام رقلا ن لخ دا ذا د رصلا ص« رق لاق رد هنسانعكمریک هروتج نانل وا رک د هسک شموش واهدننزو

 هدننژ وهج رح د (ةصن رةلا) ص راقاا نمالا یا صما ر قلاب یتاتا لوقت روند هدوس ی هک ا ناروبلد هدننز و طبالع |

 هدن ون لوق ىلع عرفو ر “اذا كیدلا صنرف لاق ردهنسانعم قجاق ندزمصخ قرهدراسق یتیرابوت سورخا

 صنرقف لاق رول وا مالم هان و ردا هام لقا ی نوجما ققل وا یناغط هصنرقو ردقلوا هلتیس نالوا باوص |

 اروند هزاهدنکت نالوا هدنحنوق كنهمزج (صیئارقلا) هسسفن یزابلا صفرتق دایطصالل هانتقا اذا ىزا لا |
 هر د دشت ل داص و یت كفاق ( "صقلا) دار كفاق رد درفم صورف روند هنفرط یورب كەم; زج لوق ىلع | 7

 ل والا تابلا نماصصق واصف هر ضف لات رهنما هند نواز و زب تان هکر .هلنينعف (صصتل)

 هکر رد ح راش » رثالا ناصقسهاکلسیذلا قیر طل | نماعج ریا امار راثا ىلعادتراف 3 ىلاعت لوق هنم و هعبقتاذا

 بودا نایب یعالکو ربخرب همدآر صصق و "صقو رونلوا لامعتسا ید هدنعض وم ردصم ردما صصق
 | نسح ۱تال نیس یا هک صصقلا نسحا كيلع 7 صه نحم ¥ ىلاعتەلوقو هلعااذا را صف لا رد هنسانعم

 رفظلا و رعشلا "صف لاش ردهنسانعم قغرفق بوسک هلضا رقم یهنسنر "صفو ردعما صصق هدارو ناب

 شود هکر وند هنشاب فک وک لوق ىلع هنسانعم ردص روند هسکو ک ص صو و "صف و صقل اب يهنه عطقا ۱

 | ندن ویقو هلن مسک كفاق ردصاصق یعچچ روند هنکک نک وک دوخاب ھوت روا ایک یک دوخت رونل وا

 هک توش واص یکلکنسوک لوق یلع ردهنسانعم قمل وا وللب یکل هبک كنا دوخاب نوبت صف و روند هکو 1

 قلوا لحولا و تلجو اهقاد و بهذوا اهلج نابتسا اذا اصق سرفلا وا ةاشلا تصق لاق ردهنسانعم قوا

 | ه رض لاقى رد هنسانعم كن ا لحم ول واو هنماند اذا تولا هصق لاق ردا عبّت ینآم وا وا هک اب وک ردلیعتسم

 یاب یا "صاق ظعاو لا روند همدآنالوا رای وس ناتساد و هصق (صاقل) هنم هان دا یا تولانم هصق

 | تیام و رد” صحو "صف یرایسنج عج هکه نسانعم هبصج رون د هج رک لبر” هلیصتف كفاق (ةصقلا)

 ةف رطنا ن ا چ ءاضببلا ةصقلا نر یتح > ضیح ا نم نم تست ال ءا ذال تلاق ابا اع اهنع للا یضر دن

 زر ضیح زکغیدنتوط هک انزس ها تردابم هلاستغا هلینظ قدلوا كاب ندضبح رازس ینعی ةصقلا هام
 هل ز هارد كفاق (هصلا وذ) هلل رسک كفاق ر واک ص اصق یعج ند هک دمر وک زسهکبل نیک چ ت

 هب یدنص هلب سمکك و ( صقل ارد وص رب هدند رو فیرط ون هدلبج مان اجا وردعض ومرپ هدننیپ ریلخ مان
 هنت راضعب و رواکص اقم یعج هکر د ح راش * روند ناصقم هدنسس هت ضارقلا یا"صقلاب هعطق لا
 ۱ رول وا یدانقرب "صقعم هروک اک اس یدد رلتفتم هدنایو تغل لهاو ردلکدزاح یدارفا روید ناصقم هل

 ادنقا کاخ د فل مهاکلنا تدث فید وایالطا رصق»قر هل وادرفمهدلحیکیدیده لقعیامباپ كب اک
 هدشاب هلالث تاکرح كفاق (صاصتل ) یهَشا رول وا تراشا 4 هشت یلوق ناصقمابه و كفل وم سو

 صاصق همش لاق نوسلوا ندنکوا لرکو  ندندرآ لرکز ع لیقهدیغاشا ندنآهکروند هرب یغیدلشاب

 هکر ون دهر یغیدش واق كغانیق یکیا هددعقم و هرخوموا همدةمنم هنن یہ ثیحوه و ثالثلا تاکرطاب

 لسع راپ لاب ندنآ بویلتوا یسیرآ لاب هکردیدآ رضشرب هدننزو باح” (صاضقلا) رولوا یرلبد
 رول وا یزمرقو یراصوضاب هکریدلیاناین هزنابن یراکدد یوایرآ یو هدنادرفم زدو یراکدد,
 صاصتو ردیعما كعاطرب هد و باغ (صاس# رارداعرز مدارات یکتا جو یناوق یرآ ص

 دوخاب روند هر یغیدل وب تیاهن كنافق لوقىلع روند هرب قح هنلشاب غلق ر هلصارقم ادت ا ندنسهترو

 كنة زم" (صاصق الا ردعض ومر هدننز و همام (ةصاصقلا]) ر وند هنت ابن كنس ر وج را داما راد كرار یکی

 رد هنسانعم قلوا هبک بودنک یلکنسوک لوقیلع قلوا وللب یکل هبک كعارسف دوخاب كنویق ځد

 | ىم هودو "صاشنم "صفع یهو تلج و اهقاد و بهذوا اهلج نابتسا اذا سرفلا وا ةاشلا تضفا

 ۱ نلت اف و ثعیط عیطتسیال .راص اذا ١ الازه ربعیلا "صقا لاق ردهنسانعم قلوا نم هب دل ندنرب ندنغلن

 ۱ هحرج لثم هحرگ هنمهل "صتقااذا نالفنم اا قا لاق رد هتسانعم نا فا یا 3
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a 



 E ا

 aD زنازوا بولیکج هلغلوا EYE دەپ ناز وا ب بونوسو روند همدآ ولطاشن ولشبنج
 ۱ کرک كب هدننز و یکمز (یصبقلا)ل "تم ریغ یا صبقتم و صبقلبح لا روند هبا نایلوا دتم دو هدننزو
 دغ اتسم: كلکج بوشرو هکدیفدامو هدننزو ضابقنا (صابقنالا» هنسانعم ددش ودع رود

 تلد هلباتش و تعرس هلن وکس كنا یاح و یحف يادا( مینا ادا مول وم فی ۱

 | تیبلا صد لقب رد هنسانعف كمروپسو اغلرس ارم ره ادا ثلاثلا بابل نم اصق لجرلا صف لاق ر ردهنسانعم

 ۲ ۱ ودع یا اصقب یف لوقت ردهنسانعم كمرکسو ضکراذا( هلجرب صق لاقن ردهنسانعم كف هلقاپاو هسنک اذا
 ٠ | هدمبا اذا هصق و هصقا لاقت ردهنسانعم كل دیعب هدننز و لیعفت (صیحفتا) وهل رك كنهزمه (صق الا )

 . [] رونلواریبعتكکدج هکردهنسانعم ققجآ بوقیصینتا كن هسکرب هلقمرب یکیا هدننزو ضرف (صرقلال *یشلانع
 | هصرق لا ردلیعتس هنسانعم قمرصا هرپ و هلق هیعبصاب ذخا اذا لوالا بابلانم اصرق هم صرق لا

 لاق رد هنساعم نوسک و هضبق اذا * یثلا صرق لا ردهنسانعم قلا بوبلج وآ یهنسنر و هعسل اذا ثوغربلا

 دهن راق( صرا وةلا هطسب اذا نبل اص ق نی لا رد هنسانعمقجریجخنوجماقعاب كم و هعطقاذاهصرق

 ةلوملا ةصغنملا تاملکلایا صراو قلاب سانلا صرقلازب الا رونل وا قالطا هنالکندبالدهدرزآ یبطاختردیعج
 | روندهدوس یشک | نارصا بورویناسلو ردقج هل وا قج ران هکرونیدهکج ور هیبش هکنس یرویس(صراقلا)

 ناکاذا ضرات نل لاقب هل وا شقک یعلیشک !هلقاغاص دوس قوچ هنب رزوا هکروند هدوس نیفکا لوش لوف لع |
 | ید یدنص هکروند هصقم ( صارفلا) هتضوج تبهذف رثک تیلح هيلع تلح ضماح وه وا ناسالا یذح

 | ةدنابغ ضرا هل كفاق ( صرق) سآرا برقعملا نیکسلاوه و صا رثلاب هصرق لا رولیسک ز و دغاکر اربد |

 | صرثو روند هنسهسلک كما ی صرفو ردبعما یاس لا رم یان ثراخاتخا ن صرقو ردیدآ كوار ۱

۱ 
۱ ۱ 
۱ 
۱ 

۱ 

 ١ فر (ةصرةلاإ) اهن یا ننه خرق علط لا ردیمرج كشنک دارم هکر دن رابغ نادات یورک« سلا

 هنصغو نصغ هل رصف كنار و یرسسک كف اق ول اب یب كصرف روند هنس هک كما دوب هدننزو

 کر دیدآ قیناقول رد ر هدننز و ریما( صد رقلا )یک ف رغ و هفرغ ر واک صرفیعجب كن هص رق ور واک ص ارقا و
 انهم څ واب رون د هتان یراکد ده دانا هدننز ونام ر( صا رقلا لر وا واند هچاب وندقلاب ردماعط یراکد د یت

 ۱! صرةیرصب ندنترج طرفهکایوکرول وا دیک اتنظفلرجاو روند هتنارفعز نع و رددآ تابع عوار وا
 | لاقردهنسانعم قمل واردات بيغ و لصف و ترفانم هلا سان ام اد هسکر  هلنیتحتف( صرقلال"یناقیاصا رفرجا لاقب

 [ یتعاجبالک نرم یب هدننزوباتک «صارقلا قلا و ةرفانملا ىلع ماداذا عیار ابابلانماصرف لجرا نفاق |
 ندعم" نعم” ردش وم تفص ندنظفل سرق هلد دشت كنون و یعص لداصو كفاق (هنصرملا) رددآوصر ههدرزپ ۱

 روند هروع نشود هلاکو نظ ندنآ هساکدج e در هنص رق سپ یک یغیدل وا تفصند ر ظنه رظنو

 ءا( صدرفتلا) راقات هک دن ی J> یدلیاریسفت هن وکو ح راش هج رک # رد هص وصح دغرص را ووا

 صرف هدننز و مظعم (صرعلاز هعطقاذا نيعلا ص رق لاق رد هنسانعم كعمک ى رج قموقمو نوا قعاي

 لاو )این اکرح كناف و ك فاق( یصف رل ال صر قل اکر دت سم یا ص رم "لح لاقت رون دهن اود شیارا [نالوآیمرکد

 3 له وصن ریکه هلچ هلیعص كنار عابتالاب و كفاق (ءاصف قلا و هلیدم كالا و ىم كناف و كفاق (ءاصف قلا وماصق

 ٠ قرهجوفندن راکصبا یکرک یییرللا و بوکیدینیراز دو بوصیقهننرق یبراقلب وا و بو وق هرب نی راقانیف یکی سم روتوا
 هن راقتل وق یی رلاو ب ور دشپاب هن راقلب وا یتن اق قرهلوا بکنم یکیرکهرزوایراز د لوق ې ل٥ روند هفمروت وا

 7 هبلا ىلع سلاح ناوه یءاصفرقلا وءاصفرتلا و یصفرقلادمقلاش ردیش وزوت وا آمار بوت دل یفیدصق
 هیفک و هب ذفب هنظب قصلب وابکتمهینبکر یلع سلجم وا هیقاس یلعا مهب هب هدي یتحو هنطب هذخت قصلیو
 ۳ | سال (صافرت )مع دلج یا صفا رق لج ر لاقیرون د همدآ لالاچودلج یربا یدوجوهدن'زو طب الع( صفارة 0

 ۳ ون دهرلیرغ وا هدننز و هطمارف(فصفارقلا لهنسانعم یزح لحق هل وا ردبا دیک هلق ر هکر ون دهروغ و لوشهدننز و

 اا کچ بوط رد بور ونک ن دن[ ایی راقابا ی رالا ت یک ر دنن وچ رج دش رقلاهنسانعم صوصل

 بوردشن ر د قیصع هاا ر ینفرطیکیاكتروع و هیلج ر تح هب شا هضفرق لقب ر ونلوارپبعت قمغابیپ وطزومط
 ( صفرقتلا ) اهصفرش اهيفر ط نیب عمج نا وه و اصف رقم اهعماج لاق ردةنسانعم كليا عاج ونا انور فا

 اهبايثىف تلمزتاذاز وعلا تصفرقت لاق ندوتسانجم قمر ووا ءلرهلزوب بوترو هنناث نوتاخ هدننزو جرحدت
 .دوبز نموا )مداوم قبل لاق رد هتسانعم .tab ۸ او ی هحرحد (فصف راز



 ی ۳۹۱ =

 باز ورم (صیقفلا )روند ه هطروع شش ارو تولب راب نخوا و هنیفس س (دصبتا) | يخضف و "

 تغل هدننز و رونت(صوقفل ار رروگ ب وروتک ها را ر یتا ودا ضعب هکر دق وط رومد ر یکه قلح ندنناودا ریمبک |
 هره هلکن ا هکر وند هب وط هدنلکشران هدنج وا كغام وچ نانل واریبعت زرک( صاقفملا) روند هن واق ماخ هده مصم

 نوکتةنام رهبشوهو صاقفلاب خطف لاق ردقج هل وا ىس هبت قلاوب كغاموچوب ردنا رام رات یکهطروم راهسروا |

 هصلخ اذا هصلف لاه ردهنسانعم قمر روف هدنزو لیعفت ( صیلف هتکردا *ی ُ ۵ لک ص قفتز رج فرطیف |

 رد هنسانعم قلت روق بول ریص دن و لمفت(صلغت )و دن لات( نالا )وک ڭنەزم^( صلف )|
 هلس رقترب ندنلا كن هسک ر هدننزو لاعتفا (صالتفالا) صلخف هصلخ یا صلفت و صلفلاو صلفاف هصلف لاق

 ناب و فشک یزوسرب هدنن زو لعافم(ةص وافل ا5 دخ ادام د نى متصف لر غتر دەنا تم رول
 ندنظفل نی کرد هنسنانعم نابت هدننزو لغات (ضوافلا) هاذا تبغا شرط لاقت دهن ۷

 كنایو یصقكناف (صیقلا) انا اذا اص وافت لاق رد هن شان قلربآ ندنرب یون سپ ردلکد ندای رد
 لوقت رد هنسانعم قلوا لئازو بهذ اذا اصیفضیف ضرالایفصاف لا ردهنسانعم كما تحایس هلن وک
 دععفیام یا هناسل هب صیفام لاق ردهنسانعم كيا حاصفا و نایب نون هم تحرم یا تصفام

 راهظا یز وس هلبرسسکكنهزمه (فصاف ال 3 ديتا یا صیف م هنعام لاق روند هرب قجهاص هل كيم € صيفا

 صافا لا ردهنسانعم كمردکوچ یکیدس نکر دا ۳ وو هني اذا مالكلا ضافا لاق دەس ان

 اهعباصا تج رفت اذا هد تصافا لاق ردهنسانعم قلچا راقمر نکر ولآ بویلج وآ ی هنسن ر و هیمراذ

 بوشپاب هلی راج وا لرلقمرپ یی هنسنرپ هلن وکس كنابو ی كفاق( صبا ) چ فاتلا لصف ]#8 *یشلآ ی
 نکر چا وص ناوپج رای مدآرب و هعباصا فارطابهلوانت اذا ینثلا بابلا نم اصبق *یشلا صبق لاق رد هنسانمم

 كاکراو یورب نال هربت هيلع عطق اذا انالف صبق لاق رد هنسانعم قوقل ندکمګا نب مس

 لاش Ea ۰ بورگپ روفچوا هنوطو از اذا لس صبق لاقب رد نشان قمار

 هک فاقلا لصف =

 رد هنسانعم قلآ ey iS لیفت( ست )طشنو "فخ اذا سرفلا

 لوقت روند یش هه نا لب رج وا قمر هليو ی خب SSS نە "یشلا س

e(تسیت») لر تاینات ا هصبف هنم زا لاج ردتغل ا كفاق روند ی . 

 یارنم رسو ندا هو دنن دپ لنمو وک وند متن هتک داي یشاط لعح و قاربط هدنز و ه

 كنب راقن رط هکر ون د هت الوش و قلنا قی" ولا یا ص وبق س رف لاق رون ده ۍلکن ر دیساضعا ویوق ودنوق

 هلب رسک كفاق («صبقلا) هکبانسفارطا الا ضرالا بصب لشکر اذا صوبق سرف لا هلوا ۳ هلب راچ
 | ناوارف كبو ردهنسانعم ًاشنمو لصاو رثک ددعیا نالف ینبنم صبت ءاج لاق روند هرثک ددع ند

 نوا مظتو هوسن کروند هپا لوش هدتزو رب( صبقا )دژ هد هلع كف هدنو ون

 یربایثاب اناا قیزا عرق لک |نم EES ناخ رولوا ضراع .رکیب ندک
 ردهنسانعم كلک هطاشن و شدنج و دتماه مک اذا عبارلا بابلانم اصبق لج وا نښی لاق ردهنسانعم قل

RESا ب قا ومو توش وات ىا و  

 همدآ نالوا ر واقر 2 ی ها هدنن دو رچمآ 6 نم لا و ارش دارطا
 هنن رپ هک وا هدنسورپک هلیس ویا كن رقی هکر وند هنآ لوشو رّودم مح یا سرا صبقالج ر لا ۱

 (یاصبقلا » بقعلا عضوم ىلع همدق ردصب بارلا حف یشع یذلایاصبقاسرف لاق هلو اررو قرا قاربط
 هدنز و فتك (صبقلا) ةر"ودم ده" یا هاضی ةماه لاقت نایت هنسس هی شاب قلزاو ویزا هدنن ءا



 ۱ هنل ار 19 دز و باره تا فلات وز هدننز و ربنم («صرفلا# ءاملا نم هرش یا ةصرف تاج لاق

 | هصرف لاقت رول وا هدنن زرط یسیقجم یش وا: هر وکه نا كح راش * راردبا عطق شموکدوخاب رومد هلکنآهکرون د

 | هشادت و نال واهدنص وصخ وص هدننز ورپما (صیرفلا) ةضفلا وا دید ه عطش ددا وه و صارفلاو صرفا

 | ردهصیرف یدرفم رول وا كاله هلعطق هکروند هن رارمط نوب و برشلایف صراف یا یصیرف وه لوقت روند ۱

 تلکر وک هلا ر وکو شوب یعب هلبا ناب هدناویحو ناسنا هصیرف وقنعلا جد ویهو ةصبرفلا محط "یر لاق هنمو
 أ فتکلاو بنطانیب ة یهو هتصيرف تدعترا لاش ررتد لرت لرت هدننف و فوخ ةصاخو اباد رول وا هدننایم
 ضوح هکرون د 4 هقان لوش هدننز و ءارج (یاصرفلا) هنسانعم دوس ما ردیعا لرد هصیرف و دعرت لازتال

 هل وارا هج زکلای ب ورا و هدق دلاق یلاخ یشاب كض وح نج ءروط هد هغ رالا ب ویلق وص هرچا رله ود هدک لکه نشاب
 نم رداد (نصا ملال تر موللا الخاذاف ةيان موقت تناک ادا ءهاضرف ةفاث لاقي
 ۱ روند هنسهلوقمقوع ولو و یرلقج هل وا لب بونلپس كن وناخ ضیاح هل رسک كناف (فص رفلا وه رس كنطبرب ۱

 ةصرفلا هتصرفا لاق ردهنسانعم كمرب و لا تصرف ه هسکرب هلل رسک كنهزمه («صارفالا) رولکص ارف یعج
 | ةصرفلا صرفا لاقت ردهنتسانعم كلعت تینغ یتصرفو قلوب تصرف هدننزو لاعتفا (صارتفالا)ل هتنکما اذا
 ۱ ۱۳ ۱۱ یلط ست وا اف ولو لا 29و نانا نوان و راک ارل اواھ ونال

 | صارف هیلعام لاق ردندنسانعمعطق رونل وا قالطا هو صارف و ردب سا یدج كص اش مان رجا نیو ر عور وند

 هشقن اذا لعنلا صرف لاق ردهنسانعم كلا شقن هلیج وا رومدییلفسا كنا قابا هدننز و لیعفت ( صیرفتلا) بول یا
 | لعافت (صرافتلا)ل ه آن اذا هیف هح راف لاق ردهنسانعم كعشتبون هننزو هلعافم (ةنص رافلا) ددا فرطب
 | هدننز و طبالع (صفارفلا ) اهو وا ادا مهژبا وص رافت لاق ردهنسانعم كملت ول هدنس هصح وص هدننزو |

۱ 
 ۱ روش دهروناحیحرب ولهدوک نیلاقاقلطم ورون ده السرا نالوا ددشو ظیلعی رمو ىسەدوك باھ( ةصفارفلا)و

 ۱ هل دن دشت هل داص وین الث ت اکر ح كناف ( "صفا ردیم"الجرر هلرعف كناف(صفارف» روند همدآ شطبلادیدش و

 9 / هکر دج راش ردص وصف یعج زدم و یزد نه زیمک ناف نیم ونچ رول, چ ن کت یوق ووا ها زو

 __ [ یارافلاصنواو تیکسلانا و ثيل هقشب ندنکیدبد رد هماع تغل تیاهن ب ویل وا قرابعنط هدنمالک كن رهوج
 2 | رونلواریبعتیرب قان وا ویر لا هکر ونل وا قالطا هرب یغیدش واق ثاکیک یکیا ره هدهد وک ص ف ورد راقفتم هلبایرهوج

 : | كدام رمالا "صفو نیمظع الك قتلم یهو ملا ةرثك ةلهرب تسيل یا ءاهظل هصوصف نا سرفال لاش تو

WOO)الطا هنهابس ؛لزوک و هلصفم یا هصفنم الاب كينًابوه لاق رونل وا قالطا دن ترک  

 | (صیصفلا) هنسانعم مولا نس رونلوا قالطا هنشید قاسمصو اهتفدح یا هنیع صش ار لات روت

 | یهنسنرب و لاسو یردن اذا یناثلا بابلا نماصیصف ج را صف لا ر رد هنساعمققآ بونلت وطر هراب هدننز و ززا |

 الغ وای « هکر کجقاح وا و هع ناو هلصفادا | اذکن ۳۹۹ "صفلاس توب نوک نم هتسز و

 ۱ ۱ صیصفو افیعض ءاکب یکی اذا "یصلا صفلاش ردهنسانعم كلعآ هج هتسهآ قحوح و شون ادا بدنا "صف لاق |

 | را هچ رادقمرپ ندهنسنرب و ردیعما راکیپ رب صیصفو هلوا هریک اب زس هکل یک شفلعای هکر ون د هکدرکچ لوش ۱
 ۱ لصحام ینعید رب امیانم 79 یشید یف "صفام لاق دنمو ردذوخ ام ندل "وا یانعم ردلمعتسم هنسانعم قل وا لصاح

 هل تعیمح و هنک یربخر و هبق ل ادا مالکلا صفصف لاق ردهنسانعم كلت وسرت ریت روھ وردو

 نانل واربب ےل هک وب هل رسک كرلاف (ةصفصفلا ]اقح ىنا | ذا ریلنا صفصف لاق رد هنسانعم كلتا ادا هرزوا یتوقف ۱

 | روند همدا ز وا ولتدالج هدنن ز و طب الع ( صفاصلا 7 ردیعج صفاصف روند تسبس | هدیسراف روند هناس ۱

 ۱ | ندهنسن رب هاب مک ك نەز ^ (صاصف الا روند هالسرا لاه (صفاصفل ۱ دیدش دلج یا صفاصف لجر لا 1

 TOR صفتلار) هتحرخا اذا هقحنم ايش هيلا تصصفا لوقت رد هنسانعم كلبا جارخاو لصف ی هنسنر

 )ا قلجح اذا هنیعب هصصف لاش رد هنسانعم قاب هکید هکید هب هن رپ جرم یزیک ترا

 ردهنسانعم قمرآ یبشر ندهنسنرب هدنز و لامتفا ( صاصتف الا زلصفنا اذا هنم صفنا لاق ردهنسانعم لاصفنا ۱

 ج رضساام یا اثیش هنم صفتساام لا رال هیت انعم جا رسا (صاصفتسالا) هلصف اذا هنم "یشلاصتفا لانش

 اذا هنعا وضفصفت لاش رد هنسانعم كمر و یغاط بودا ترفن ندهنسنرب سان هدننزو حرحدن (صفصفتلا زا

 ردن دنین دح صاصفلادج ان دمع ند هلجبل وا رون ده هسک ناتص و ناب یشاق ل زو هدننز ودا دش( ص اصلا لا ودانت
 اهرسک اذا ىناثلا بابلا نم اصقف ةضسسلا صتف لا ردهنسانعم قم ريق بو راب یهطروم هدنزو صقن (صقفلا)



 ست ۳۸۵ ی

 كبکو ک یکیا یراکدید یرعشهلرس هی رغصم (ماصیم2۱) رد وم ءاص# روند یک ناقا قاچ ندنزوک
 ردباعولط بک و ک نشور یکیاهرکصندا زوج هدکلف هک لوا مولعم روند روبع هنن رکیدو رونل وا قالطا هنر |

 لئام هلاعث و نشورو كو نالوا لئام ه ونج ردلئام هلام یرب و هونج یرب رارول وا هدنناح یکیا كناشکهک

 | هلاع و ردهدننغآ كنتروص ربک !بلک هکررپد روبع ویناع یارعش هننال وا لئام ه ونج ردکنر خرس و كچوکن ال وا
 | ییاو : هکردندن هناسفا كلرلبرع ردندنبک اوک كتر وص رغصا بلک هکر ارد ءاصیم و یماتش یارعش هننال وا لئام

 یارعشهدعب یدلیا تع زع هندناح نم بودا هل رتیرانوبلیهس یدنا یراشادنرفزف كبك وک مان نم لیهس بکو ک

 روبی نوک آیدی هوا ب روبعیاتکهکو ره ندنسهقرآ لیس دره در یاش ید قو ۱

 EF ۳ یەم ذج وش دخت او تست ءاصرغ و رار دید صوت اکاو ۱
1 

 یدنتص هلنیتعف ( صنفلا) یدیشلنا تل هدهرزوا قلوا ءاصیم ر فل ومنکل + ردیعما یسهدلا و ثاکلام نم سا

 یحف كنغ (سوفا) قاض اذا ا :ماثخ هردص شنی لاق دست قلوا راط کی

 ۲ EL ردصم هلصق كيم ایت اف ا 3
 اکیا هدقابا و هص وغ عضوم یا ۇلۇللا صاغم اذه لاق روند هعض وم قحهلاط رول وا ناکم سا و یدنل وا

 رالط هاب ردنوچما قمراقیچ ویا روند هجقلاط هدننز و داش( ضا قغلا هنسانعیقاسلایلعا روند هنسبراقو ق

 هیت بوس بانتجا یبوزهکات هوا ر نمردلی هنج وز ییضیح نکیا ضاح هکر ون د هتروع لوش (ةصئاغلا )ا ق
 لیوس فالخ هنج وز ود را و مضیح نکیا لکد ضباح هکروند هنر وع لوش هدنزو هئدحم (فص وفا |

  Eھو اهمهاصف امنتصل صاح ابنا اهج وز لعتال یت لا ةصئاغلاف هک ةص وغلا و ةصأاغلا تنعل ال ثیدل | هنم و 0-2

 قا كحل راش + هلغل وا طقس هدر هضسن هدا رون ضاح ینا لوقتو اهجنوز بذکشف اضاح نوکتال قلا

 دص ڙف لاش رد هنسانعم كوكو هج رحد ((فص زفلا ا هج ءافلا لصف وج رد هعم روب هرابع لصا هرز وا ق

  3كلنا شیتفت یک یرک بویل هشا ینیزوب جا كئیشرب هل ین وکس كن هل یاح و یحق كناف (صح) هعطق اذآ |

 ببین ا لا ر  Egا بوریص یت ۷ ذوب

 1 یغاربط یشوق یتترفب و هی كرم اذا ییصلا یضخ هات ها انوا یر درا
 | روند هعضوم قجهلوا نکاس اةلطم صغ و اص وا هبف ذا اذا بارلا اطقلا صغ لاقب ردهنسانعم كەتا هوب

 | دللینشا صق و هن وشک ا صذ و هه ط .لط صغ رار ول وا نيعتم هلتفاضا ەكرۈنىد دعص وم جاقر هدیرفم صفو | 2

 یا 3 Eê یر r یر

 ال در هدنسهبر و e ا

Eا و بیع كن ر یر باما د هدننز ور واج( صحا ف ا) و دنن وريم( صبحفلا )هنقذ ةرقن یا "یصلا اذه |  

 هبحاص بمع ن ء صعم) ام لکن اک اذا یصحافم و یصیص وه لوقت روند هر ره كمذمه یکیا نال وا ردنا

 | ناکاذااصحاف لاق ردهنسانعم كلا شیتفت یزو ما لرخآ اه دخا اعاد هدننزو هلعافم (ةصحافلا] هرسو
۱ 
 ا

 | هضرف لاق ردهنسانعم كعك هل وکس كنا رو یصف كناف (صرفلا) هرسو هبحآص بیع نع صفت اه لک |
 هصرف لاق ردهنسانعم كمع قشو هقرخ اذا ةصرف لاقت رد هنسانعم قمت ر و هعطق اذا لوالابابلانماصرف ق

 | لقم صزغو هوي رف باس ادارات ناف یحرخ لا قب دتا قفثوطای قمروا هنسهصیرف كنهسکو و هةشاذا سا
 قاروق بول وآ ض راع دیر eke a لو اسب یی و یدرغم 0 هتک یر ی

 ۱ E هد زو رچا (صعالا) یدلبا ر ار ات دا کرد هنساننت سوق ا نسو نوع و تانک یا رضا : 1

 می ءافلا لصف زس



 چک دما نيغلا لصف ومس

E < AA Ë- 

 ۱ رد راع تا یدا ویکیا نیمر نیب هدننز وریبز (صیوع)) و(صاع)) ېک ص ب وع رونیدهن رال وب وکلد دوب هدننز و
 صووعةاش لاق هلوا نمر و ید وسالصا هل وا دهج ردقن ره هکروند هل ويف لوش هدنزو روبص (صووعلا)

 | ردهنسانعم كلیاداشنا تا مهف را وشدكشهرج یسانعم هدننز و لیعفت « صدوعتل ) تدهجنا و ردنالتناک اذا

 رد هنسانعمقا وا قشال وط و ز راهچ كشهریچكی بونلتدش تیاغب هدامرب هدنز و لاعتفا (صامتعالال هعراصاذا ۱

 قلاق ربسف بوی وط نکیا شاک چ تلکرا هب هقان و با وصالدتهب لف هيلع ثاتلا و دتشا اذا هیلع ممالا صاتعا لاق
 كنيع («صیعلا) رديلك كلج ررب هدننزو سوق («صوع) عت اف تبرض اذا ةقانلا تصاتعا لاقب رد هنسانعم

 لاق هل رسک كانيع رولک ناصیع و صابعا یعج نوید هنغلوروق جاغا قشم راص هنر یر قلتچ هلرمسک

 قدص لصا یا قدم صیع نم وهلاَس ردلهعتسم هنسانعمًأشنم و لصاو "فاللارشکلارصش اوه و صیع اول

 ملسون صیع و روند هنتبنء راجا هدیزکو روند هنغل وروف لرلجافایهوک نیلاقدوخاب كنب راجاغآ هشیمولنکیاو
 ۱ ن هيما ندنسهلسق شیرف هل صف كنهزمه (صایعالا) ردیع"ا هیحات رب ندن راهیحات هن دم و ردیدآ وص رب هدن رابد

 [ هلدم و عض لداص و یرسک كنيع (وصیع) ردبدآ كندعم رب ندن رلندعم نات رع هل رسک ك نبع ( ناصیعلا)

 تبنم هلرعخ كم (صیعلا) رد ردارب كن وقعی ترضح هکردعما مالسلا هیلع و انس یلع مها ربا ن قحا نا

 بلط ۳۹ رب ندنسیدنک هکروند هب هسک ل وش ( صایعلا) ءوس تانم یا ء وس ضصنعم ی تان لاق ردهنسانعم
۱ 1 ۲ 

 | درملا یلع هنم دار ايف دد ثم یا صایعم لجر لاش هلوا ردا ددشت و لګ بوکج هبرص هدقدنل وا هدارا و

 | هنیع یف لاق روند هغایچ و لرچ ناقا ندزوک هلنیتعف ( صبغلا) جج ةعأأ نیغلا لصف عب یلاعت هن وعب زحن

 ۱ عبا را بابلا نم اصبع نبع تضع لاق دن تمام قفلفابج قوح زوک رولوا ردصم صبعو ص۶ یا صبغ

 ا رد هتانعم قغ وط بوبلاش نکیا لفاغ ییهسک رب هکردیفدا رهو هدنزو هصفاغم (ةصباغملا]) امصمرژک اذا

 .دسان و هىدنقص نالوا ضراع هبلق هلنددشت لداص و یعص كنيغ (ةصفلاإ) ةصفاغم یا ةصباغم هذخا لاق

 1 ۹ ماعط نار وط توتقاقط هزاغو و یصل یا رصعلا هتنک ر لاق هدنن زود رص رواک ص صغ یعج روند هه ودنا و

 ] كدزر ن نصح نداععا ( ةصغلا وذ إل قرشاف قللا ف صرعا ام یهو ةصغلا هنذخا لا روند هبارش و

 ثالام نت راع ند رع ناسرفو یدا نم هیلیا نایب هم وخ رب یعالک هلغل وا یس هصع یک یرمو هدنزاغو ردبقل

 ۱ هن زاغو كنهسکرب هلنیتح* (صصخل ار)یدا را و یني رم وب هدنزاغوب هدکن و تلذک ردسبقل كن هنسک مات علصالا ن

 | ترص یا لوالا و عبارلا بابلا نم اصصغ جا و سک لاب تصصخلوقت ردهنسانعم قمروط بوناقیط هنر

 ۱ ولطبط هلا نیا صغو یه یسرد همدا شروط دهند هني زاغو ردرافص و (ناصعلا) و ( صافلا هصعاد

 اا سر هدنزو رفمج (صفصغلا) "یلتع,موقلب یا صاغ لزم لاقي رونل وا قالطا هناکم شلوا أ
 | ضرالا الع صغا لوقت ردهنسانعم كمر و هقناضم هنلها هلقییضت یرب رب هلب رسک كنءهزمه ( صاصغالا)

 | هصفاغ لا ردهنسانعم قععوط بوصاب یتاهک ان نکیا لفاغ ییهسک رب هدننز و هلعافم (ةصفالا) اهقیضیا

 ۱ ردصفا وغ ىج روند هراکزور ةعقو نالوا ید یاهک ۲ ( ةصفاغلا 3 ءض ىلع هذخا هم اچباو ادا

 ۱ كنکلد زاغوب هلن وکس كمالو یصق كنيغ (صلغلا) رهدلا ماز وا یاصفاوغلا نم یلاعت هللا اناقوو لوقت
 أ رزصلع عطف اذا لوالا بالا نم اصلغ هصلغ لاقت ردم كیسک ییجوا كغالترخ ییعب یتشاب

 | لاق ردهنسانعم كمروکر یتحو راوخ ییهنسنرباب یی هسکرب هلنیتح# (صملا) و هدننزو سمر <صشلا»

 | لا ردهنسسانعم كجا نمعن نارفکو همک نواهتو هباع اذا دصع لاقب ردهنسانعم كما ريق یناش

 | هسرولاتهدنسهشوک بوبا رکاو روند هغابج رج ناقا ندزوک هلنیتصف صغو اهرکشپ ملاذا ةمغلا صغ

 ۱ ڪم لاق زولوا ردصم هنسانعم قغ یغابج هلزوک و صمرلانم لاسام وه و صع دنع یف لاق زويد صر

 ۱ لوقت رد هنسانعم كما اّرفا و تذک هدنقح دیسک رب تک ثكومص و هصمرلاسا ذا عبارلا تابلا نم اصع هنبع

 | ودهنیسانعم كلا راغتحا ید و هدننز و لاعتفا (صاقعالا) بذکتال یا یتاثلا بابلا نماس# "یلع ضلال

 | هيلع صو وه لا هنمو ردلوعفم مسا ندص# نالوا هنسانعم كلمیع (صوملا هرقتحا اذا هسعقعا لاقب

 صو۶# وه لاق هنمو ردفص و ندا اوم بذک هدننزو روبص (صوما) قافتلاب مهتم هند ف نوعطم یا



e ۳۸۷ e 

 هحرحد رحد ( ةصهلعلا) ماعلا یا صاهلعلاب ةروراقلا دش لا روند EE شیش هدنزو سان( سه ۳ 1

 جرکسیل اهطاماذا ةرو راقلا صهلع لاق ردهنمانعم قم ابچ هغم راقجن هلکمشکپ جاقط نالوا هدنزغآ هشيشهدنزو
 یکی کرکه لا هسکرب و سأرلانم اهج را اذانبعلا صهلع لاق ردهنسانعم قمراقیچ ندنرب یزوکو اهماعصاهنم | ۰

 ردهنسانعم قلوا لئان هکج هنسنرب ند هسکر و اددش احالع هام اذا االف صهلع لاق ردهنسانعم قعشا غوا |
 موقلاب صهلع لاق ردهنسانعم كلنا رج و فنع یکار وز هب هسکرب ۱
 جنب سیل یا نموا + لاق روند هتا شعشب یراتت هدننزو چمن (سیلملال هرم و مهب فن اذآ |

 (صابتا) ضماحلا لک الومیا صعلجر لاق روندهمدآ نوکشود  هنسزیثک | هدننز وفتک (صملا) |

 هلن وکس كيم و یصف كنبع («صما ) دیدش ساع یا صاع موب لاشیدنل وا رکذ هکر دیفدا رمو هدننزو ساع |
 | هدنساضق فیرش سدق (صوماع)) یدنل وا رکذ هکر دیفدا مو هدننزو صمآ (صماعلا) ردیعما ماعط ولردر |
 | لداص و كنبع (ةيصنعلا]) یدنل وا" رکذ هکردیفدا رمو هدننزو صیلع (صیلمملا) ردهبرقرپ هدر م تب

 تاکرحكنیع (ةوصنعلا) و هدننزو یضارا (یصانعلا) و هلبرسسک كنيع (ةاصنعلا) و لیفت كناب و یرمم
 رادقم ثلث ندفصت كلامو نوسلوا یراسو تاب روند ه هنس قنغاط و زا افلطم هلیعص لداص و یئالث

 | لاش هنمو رولکی صانع یعج كنهوصنع عو هیصنع روند هب یگیو هنوبق دوخاب هود كولبرب و روند هنس

 | رالیق هج زآ لربس لمس هدنشاب كمدآ رب هل رسک كنهزم۵ (صانعالا) همظع»م بهذ یا صانعالا هلام نم

 ص وصخ هر عش صانع ضعبلا دنع و ق رفتم رعش یا صانع هسار ف قب اذا لجرلا صنعا لاق ردهنسانعم

 | برق لاق روندهریس ولتدش هدننز ولج رفس ( صنصنعلا)) رده وصنع یدرفم روند هنس هی كئیشره پ

 ءاي | ةلرلق ی ذب یا صاقنع یهلاش روند هتروع مسض یایح ین ونابزدهدننز وج ر ز( صفتعلا )د دش یا

 ةلبلقلا یا صفتع یه لاقب روند هن تا قوچ ینکر حوریس ولندب هدرخ
 ۱ | تیاغب و ةکر لا ةرشكللا مسج

 ةشیبخقعادیا صفنعتآمالاق روید هتروعرودو راک هح ولرادن وب و رون ده ر وع هتساف و هثربخ وز

 | قلا * یس یا صقنع وه لاق روند هی دک رج و اونا هک اکا د ىشيدو ةبح# ةلاتع ةريصقا

 | ةضفةأرما لاش روند هتروعنالوا هګار د یسهدوکو روند هنر وع قاشکی ولزوس ق وچ هباه (ةس

 | لاق رد هان حدو فاو فال ەد وهن دفتر مرا ( تست عراا ةنتنملا اذكو مالكلا ةربش
 ناو یی وب رکو فا ىا صفنعتلا اذهام لوقت ردهنسانعم شیطو تفخو فلصت یا نالف

 مالکرب هلنیتصف ( ص وعلا) و هدننز و باتک (صایعل) وهزاا و ءالي نا یا صفتعت هب لاق رد هنسانعم یزا و
 وک صاعو حرف حرفک مالکلا صوعب صوع لا ردهنسانعم قلوا كشهرتچ و ج وک م

 ِ ص وع وصایع ودتشااذا "یشلاص و ع لا ردهنسان هل و ارا وشد ودتشم هنسفرب و تعصاذااض وع واصایع

 صوع لاقت هنسانعم قمنا غوا هتنحم بودا جاچ یشیا هب هک رب رول و |لامعمسا هدنعف وم ردصم هد

 ےس | تر دصم كننالت زاب نکل زدقمل وا ص اوعانالوا سابق هدنو هرماهیلع یول اذا اص وع و اصابع

 ردندناب لاعفا هکصاوعاو ردهنوکو ب ځد ةاذا یذآ و ءولص یلص هکهت رایدلیا لامعتسا همس روب هلن رامتعا

 ممعام ما نم هیلع لخدا اذا هيلع صوعا لاق ردهنسانعم كل دارا تچو لیلد جوک یصالخ 4
 تناک اذا صيام ةاش لاق هلیعص كبع رد ص وع یعج راو داوو شافوا هبک رد رالي هن ( صياعلا)] هنم

 لاق  هلوا لکشم كلنا جارضتسا وهف یننومضم وانعمهکرون دهرعش لوش هدننزوریما (صیومل ما وعا

 ةب غ یا صیوع ةلک لاق روند هزوس یشحوو بيض نایلوا هسوآ مو هانعم جارضسا بعصا و
 صبوع ما لاق روند هشیا راوشد و بعص و ةدندشیا صیوع ةیهاد لاق روند ه هیهاد و تفا نالوا

 ترسو روند هغاريط نالوا بلص و كبو ةدشلا یا صیوعلا بكر لاق رد هنسانعم تنحم و تدش و 1

 سیوعلا د دشوه لاق ردهنسانعیناوبح ح ور وسفن و اش یا صیوع ناکم لاقب روند هناکم تشرد 1

 هنن رالون وکلد و ةکر ح یا یفیوع اهلاش و هو یا شیوخ اجزا رد رب ته وات 9 ۳
 رول وا جوک بیو لس هلروناح راس هدنا هلغل وا ناویح راکهلبح رول وا یلبزاقوب لیغاشا یرکوب | کروند

 هدنبرق هنندم و ارون داهرعش نالوا راوشد دا اشرف تروا یر کو الا
 ۲ در رو e E همش وا ا



 تن سی ۳۸۲ =

 ق ةر: صقع لاق رد هن انعم كکو توروا یجاص هدنزو صقن (صسا) اا |

 1 بولیروشوید هرزواشاب هدننزو هنیفس (ةصيقعلا) و هل سكك يع (هصععلا) هلتف و هرفض اذا ییاثلا بابلا نم

 صاقعو هل صف كفاقو یرسکح كع ردصع ىج كنهصعع روند هحاص نالوا شلرواو شک

 ردنبقل كن هبلعت نب ماعض ندیاصصا (نیتصیقملاوذ) رولک صیاقع یعجج كنهصیقعو هلب رسک كنیم رواک
 هنغابجاص هدنزو باتک (صاقعلا) یدا ردا لادسا هنراشاب یزوما بوروا امناد یتیراحاص كولب یا

 ردصقع یعج ردتجوا یورو دارم هکر وند 4 هدقع نالوا هدرازون و هدننز و هدقع (فصملا) روند

 لوش لوق ىلع هوا یرک ۱ هدننز و رنم («صععلا) ءاوتلا ییمی دقع یا صقع ةاشلا نرف ىف لاقت هدننزو فا

 فر راد واود 4ا کج دیک هل ءدنجا كقوا ییدبولیرق نرم کروندهقوا
 ةاش لاق روند هنویق ولزونوت یرک او یدنلوا رکذ هکهتن ردغلبا و ءوسا ندنسانعم صافعم (صاتعلا هلوا
 (صقعالا) ردبقل ىيا دیعس وا ندنیعبات هللرصق كفلاو ىف كنبع (یصیقع)) نرقلا ةج وعملا یا صاقعم

 1 | هانرف ا لایا صقعا سبتلاق روند هب هکتنال وا قر وبق هنس هسک اندنرز وایراقالوق یرازون وهدنزورجا ۱

 اصا تولت اذا صقعا لجر لاق روند همدا "۲ نالوا شیشکنب هرزوا یر یرب یراقمرب و هفلخ نم هیذایبع

 حد اذا یا صقعا لج ر لاق روند ەمدآ نالوا قر وبقى ضغوط هنجما كن نغآیراشیدل وا و ضعب ىلع اهضعب

 E ذو هدنظفل نتلعاسفم نالوایوزخ كل رفا ورڪ هدنح راطصا نوبض وع هل رتعف < صعلا ) هيف ی هانا |

 2 ۱۳ ینکرادت + محر فر كلعالول ٭ وبا هکهتن ردترابع ندکلیا مر هرکضندکدلبا ارجا ۱
 3 عاف هلغل واطقاس یی” هللامرخ ب و وا نک اسیمال هللا بصعال وار دشا نا رصق زاحماهدنوب فلؤم × ردشل واعقا 7
 قا ژزجزکلاب كرو متد و روتل وا ض و لوفض هوم اق تلعاف هکر و واارجا ځد قلع فکد قشبندنوب رولاق

 رخ و طسو ول وارلیدلباناب هرز واقلوا ترابعندنع اقج ا كفک و ص قن رغ سقم اش ورد سقم وا

 ۱ كجهدنا ولس ولردر هدنآ هکر وند هغلم وق دقعنم ل وش دنن ز و فتک ( صقعلا ) رایدلیا هیبشت هن رق جاج وعا یربغت | :

 [ لیا صقع لج ر لا رونل وا قالطا هسک انو لی و هنسانع»-ش رکروش ده هشکشاهدنن زو قنع( صقعلا]) هیلوا لو |

 ا تلا روند هلع و سکان هدرانوب دنن زو تیکسم (صیتملا)و هدنزو ردبح (ستبملا)
 كن ها فاق (ذصقنقعلا لو هدننزو هعکنکع (ةصقنقعلا) روند ه هنکشاكچوک نالوا هدناب كنهنکشا لو
 لا ردهنسانعم كلا العتسا و بلغت هدننز و هلعافم (فصقاعلا) رد دآ كج وب كچوکر  هدننزو هقثفبخ هل رسک

 | ىناتلا باسبلا نم اصکع هصکع لاقت رد هنسانعم كلتا در هدننزو سکع (صکعلا) ة زاعمیا ةصقاعم هذخا

 ۱ مقا هاس ابا ا بابلا نم اصکع لج را صکع لاقت رد هنسانعم قلوا یوخد هلنیتعف ( صکعلا) هدر اذا
 .هرز وایر یر وولکن رب دكمیمادنا وماضعا كن هت ادوتنرحاذاةبادلا تضکع لاق ردةنسانعقلوا نو زغراوطاو

 [ هدنزو مک (سکما) اهتلخ یف بک ارت و نادت یا صکع اهیف لاق روند هلاح قلوا قر 1 شمشکنب

 ۳۳۱۰م وقا واولتقتت و ع ر تیاق یو لشد زو ھر ذ (فصکعلا) روشد هب هسک یوخدب ردفص وا
 لع ه صکعت لوقت ردهنسانع كلطا تنض هدکمرب و ی هنسنرب هدننز و لعفت ( صکعتلال تلسلاةفاش یافصکع
  وق و زانقط اقلطم وقیهادلایا صمکعلاب هلاءامر لاقن روند هب هیهاد و تف هدنن رو طباع (صمکعلا) نص یا |

ee CEE هدننز ورونس(صولعلا ) ردف ورعم صر ندنس هلدبق ےھت (  سما وبا رداح یا صمکع«  
 | هدننز و لیعفت (صیلعتلا)ل روند هتسپغآ نراق و ةمضلا یا صولعلاهذخا لاقت روند هنسهض راع

 | هدننز ور ج( صیلع) اهتعج وا اذا هتدعم ف ہلا تصلع لاق ردهنسانعمقلق هدرزآ ییهدعم ی ی دضارام هما

 | رد رارد كرانطب مان هلبج و هراح م نب صیلعو زور وشبابروج و بود اداخنا قیاقر اپ ودبندنآ کردن رپ
 | هنم صتلعالاقب ردهنسانعمقللآهنسنزآ كي.دننز و لاعتفا(صالتعالال روند هنسذ زا كهدنن زوهف غ( ةصلعلا
 قش روا هدننز و لانق (صالعلا ردن دن وګاتلق لیلقت هداروب یس ءام یهام ةلقلا یلایه و ةصلع هذخاذا اثیش
 | رد هنسانعم كلا ما و یار هلتدشو فنع هدننزو هجرحد (ةصفلعلا) هب راضاذا اصالع هصلام لاق رد هنسانعم
 ۳ | ءمق اذا ی هصقلع لاق ردهنتسانعم قمردنوط یکاروز یشیار و فنع اذا ممالاو یًرلاف سنلع لا
 ح ۱ ای رای شلع لاق ردهنسانعم قلراص رنبصخ یعیدت و ط شروک زالوا ناو زو زجام ندتمواقمو
 |__|( شعلا ) هتم بت ناکاذا صلع یش لاق رون د هئیش قج هنل وا بحت هدننز و طبلع( لا هنعزجاعوهو
 f | بعتم د دش یا صیلعو صیلع برق لاقب روند هباهذوریس نالوا بمتمودیدش هل سنک ك رانبغ ( صیلم )و



 | اە هنر وب نمی هبلوای اب بول دور نم کو دهد و

 ا لاقت ردهنسانعم كجا طاشت و شدنج بوبانب وا هد ز و لاعتفا (صازعالا) ا الا هرهظ لذ اذا نص رم

 مقم هدنز و لعفت (صرعا) علتخااداهدلج صزرعا لا ردهنسانعم كم رکسو حصو بعل اذا مالفلا ضرما ۱

 ییلکدک وه یرام یی کاخ ویلاوءدنزو ساطرر من (صارملا) منا رعت ۳2 دا ۱

 و هیلاب توراص یی راځ كن رایان رو کی وزو وا مات وز كمر

 ۱ قوفدنح ردیعسا وطب ر لوق لع ردا قوقدنح ہلےیف كنار وكسسع (ناصقرعلاإلو هژیسهدابزنون هرکصندا

 كنکو ک یراقاریو هیبش هنقاس هنایز ار قاس هکردنابن رب هلیحصف كناب و كناب وطبر و ردنابت نداد لی

 | هلاعط عج و و هب هعماس تلقث و هنانسا شنا لکا دروق ینونسو ملا ظع هنعاونا كناب ورولوا عمق هدنسیلاوح
 رايد انا هلن یراکدید دارک الاروخح قو یرابحاص تادرفم رددیفم هضا ما یریغ و ههل زن و هنم نم عاد ص 5

 رو دەس رو ك سقف نالی و صف راذا مالغلا صقع لاق رد هنسانعم كلنا صقر هدننزز و هج رح د( ۳

 ۱ "صعلا رک لاقب ردهنسسانعء نیم و لصا هلیدشت ءلداصو یصف كنیم( جلا )تشم اذا فی صق
 ۳۳۹۹ یثلا صع لاقت ردهنسانعم قلوایناق و كب هنسڏ رب رارول وا ردصء هلدرتصف صصع و "صع و :

 مو هدننز و طیلع (صعصعلا ) و هدنن ز ودفنق (صعصم۱) دیسا و باص اذا عبارلا بابلانم

 قر وق هدننز و ر ویصع (صوعصعلا )و هدننز و ر ز (صصعلا]) و هدننزو ددا (صصعلا) و هدنژ ںی

 هلراز (ةصعصلا) ردکیک ناب روچ هرکص كا و نالیدارب ل وا ردیکیک جوب نالوا هدنرب قارت وا هکر ون

 هدننز و هنو ) صعصعلا ر عج و اذا هصءصع صعصع لاق ردهنساذعم قع غآ یفقوص یقرب وفا هد

 هع دع ییعی ربا لیلق دکن یا صعصع لجر لاق نمروک یخ نینزو بیک ړوند هک نیما

 روت ددمدآ نو ز و فیعهدننزو یطنبح (یصنصعلا ) قلا ززالا یا صعصع لحر لاش روند ۰ ۸

 صصعلام رد هنسانعم كلمنا مار ا واضاقته ولج رو هدن ز و لیعفت ( صیصعت)۱) فیعض یا یصنصع

 | رغابد و E روند a 1 هکر دمولعم هل کنی كناف و یف كنیع (صه۱) هيلع, حا ادا 0:

 رددلوم یس هلک صفع ویا و رر و صفع نا ط واب هنس رب هکر د رحش ر ندنسنج ۲ < ط ولب لوق یلعردن نم

 | یرلهدام نالوا بصنم ندشاب و ففج و ضباق ٍجعیبط ۰ ردن ده ودا وزام نانلوا رک ذو رد ق

 e E E a ۱۳۳۵و 0 ا
 ۱ صعع و ردد وسم ی رعس یعوقنم هرجا هکرس و عفان هدت وقت ورش یاضعانال وایراطت واخ زو فعض

 ین وکو دعلو اذا یتاثلا باب ]| نم اصفع ىلا صفع لاق رد هنسانعم قمر وق ندنرب یی هنسل رب رول

 0 رد هنسانعمكمر وچ بو رو ىلا تنه رب و عارصلایف دنا اذا اب الف صفعلاق رد هنسانعمكلا نویز

 یرد فنی . غآ كنهشيس و اهعماح اذا هت راح صفع لاق ردهنسانعم كلا عاجو اها ول اذا هدب ۾ صفع

 ۱ ردنا چاک ا تاق یکیا یی هنسن رب و صافعلا اهیلع دش اذا ةروراقلا صفع لا ردهنسانعم قمراص ب ر

 بو ل لاش رومد هب هنس شهاب و هلیسهب وب وزام هدننز و مظعم ( صغعلا ) هفطع و مات ادا * یدلا صفع

 | ندب رد هنآ باک كمروکع یالغ ه هثیش یدو هلن رسک كنم هز (صافع الا صغلاب غوبصم

 قروت فور كناسنا هانت (صعلا# صافع)ا املع دشاذا ةروراقلا صفعا لاق ردن رلانعم

 هاق یرلفدوف یسهلوقم كجه هنا هدښنزو باتک ( صافعلا) ءا وتلا یا صفع اف لا رد هس

  یراکدروچ هنر تن هوش اوت ب نیو نندو ناسا لرکو نیز

 یرتارولوا بلا هات توش کا تا رنیطس بوردش وروبیاسلوونل وا ربمت لا رک کرک

 لاق روند نیش نالوا 0 کک Pos هدنن زو فتک (صه۱) ردت وشخ و عدرو بیلصت و فیش ۱

 2 هربق نال وا یو دپ REA ا (ناعسلاو سضیتلاو "لیلا ی جز 4 یا ی

  on ۳بس ۳

 | ریعب لاق هیلوا هدلا هلغل وا ترس یشاب ن نکل توش اب یھت مز دن هنس هقرآ بوشل آ یی هی زسرالوو
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 - ۳۸6 Fسی ۱

 یفالاپمهب ذعاذا مهصیش لاق ردهنسانعم كلعا بیذعتهب کشا (صیبثنلا) یدنل وا رک ذ هکهتن رد واو وو
 (صصصلا) هه داصلا لصف ]8- ةرفانمیا ةصیاشم مهنبلاقب رد هنسانعم ترفانمهدنزو هلعافم(ةصباشملا) |

 مالک یریغ ندنر هک قفقو صصص وبشا هئذح یا هقتقو هالا صصض لاقن رونند دغا هک قجوج هلنیتعف

 حفص ییعع زززو تّوص نعم بب هکر د ح راش * رد شمال وب قرهلوا نددحاو سنج یعالو نیعو ءاف هد رع |
 یشکاهدنتغل همام هلي كنافو كداص (فصفعصلا ) ردشلوا دراو هدرلن و بعلل ددد و ةسيح ىا ههه هلال فو

 هدکدتکه ر رب هکر وند هسک ان و ےئل لوش هلرعص لداص (صوصل) هنسانعم هجابکس روند هماعط یراکدیدشآ
 هدنسوک ارق یآ نوجا كمع روک نام یتسیدنکو  بودا برشو لکا هج ارو ب ونوم هج تشب نیترات
 | هماط هدن رلکدتا ماعط هد هلفاق رب ردهدتلبج و یسیلاها ةمام كنسهبصق یکرود هدیلوطانا هکهتن هلوا رونلک

 رادار ورسپ وردپ تج رارونلرهز قرهیقاب هتفارطا كر هکید هرب شاب سکر ه بوروتو هقشب هقشب ی کی شاط

at ییعب* صوص الع صوصا٭ لثلا هنمو رد هفت اط ےئل ویندرب ردهرزوا بولساو ها واز 

a | ا ام لو ید رب هنسن سیفن رب رو نم لثم فیضلا هار الئل را لظ فو ہدخو لک یو هدح و لزب مث 

 (صبصلا) ردیعا كمو رب ندزوح مالا هلرسک ك ن هیناث داصو یعض كي( ىصوصمل اإ رونل وا برض شیص  .
 وا یزوا كنب زو زف لهجوبا ءاصیص و یدنلوآ رکذ هکردب رفدا مو هدننز و ءاصیش (ءاصیصلا )و هدنزو ۲۸

 رخ زو لیفت (ضمییصتلا)زو هاب نمک كنمزمه (دصاصالاز و هل هر صف لداص (صیصلا) روند هنکد رکچ

 اص( ةصیصلا لاصیص اهبلع ام ناک اذا تصیص و تصاصا و للا تصاص لاق ردهنسانعم قلوا صیص

 رهام نالوا هدنغایا كسورخ و راردلز ود یتجاغرا و شرا كز هلکنآ رلهالج رون هنکي لوش هل رسک

 برصیکه قنالپوهعلقو راصح اقلطمو روند هراصحونصحو روند هن رازونو كنم كيكو رفص و زوبد | ۱
 رایت لزوک هب یثاومو هبعتمام لکو نصا یا ةصیصلاب ونصحت لاقب رولکی صایص یجب روند هرب عنقمو وتقید 

 جن رولب راب وقامرخ ندحاغآ هلکن آ هکروند هغب زاق لوش هج رک هدنزرط زون و و روندهنابوچندا ماقها و |
 رددآكجو رب هدننز وروفصع (صوقبملال و هدننزو رفعج(صتبعلا) چچ ةلمهلا نیعلا لصف زه یلاعت هن وعب [

 | صامتعا ین هد رد صامتعا هه زل راضعب ردندنالکنالوا لعفلار وج۲ هلینوکس كن هيقوف یاهو ىح كنبع(صتعلا) |
 هلیصف كنيع (صرعلا) ردذوخأم ندصوع صامتعا هکرید حراش » ردهنسانعم قل و | لکشم هکردلاعتفا ندنو |
 راثدح یدنل وا لیصفت هدنسهدام هکدتن روند هر اود نالیکج یروفرا دنسهشوکرب كنهناخ هکر دهنسانعم سر ۱

  0تیصنابنع نا یط رذشنامتلاق رر ملت هثدحوبشا یدا مم كفلۇم راردنا طبض هلا هم داض یو بودا ن | ِ

 بوقاچ كى رول وا فصو صرع و ضرالابعقویتح ص رەلا كتهف هوم وارببخ ةا رخ نم همدقم ةءابع ترج باب لع |

 اص م ءاجلا تص ع لاق رولوا ردصم هنسانعم ققاح كشعش لصتم هدام و رک ذیس اروند هکشعش ناس الی

 رقلا)بزطضا اذا ریعبلا صیعلاش ردهنسانعقلوا رارقب و برطضمهود و اهقرب ماداذا یا 1 [|

 تاصع و هاب رسک ك نیعر ولکص ارعیعجر وند هعساو یاضف یک ولوح یلاخ ندان نالوا هدنغلارا راوا هدننزومرف ۱ ١

 یرفص هنر و یربک ٌدصع هن رب ردهصع یکیا هدهندمقیقع هلیس هینب هش (ناتص رعلا )رنا اما روت | ۱
 ناعلا ریثکو شرب و دعا ودیا نماز باح لاق روند هدولب ولقر و دعر هدننز و دا دش( صار رعلا روند |

  ۱قرب لا روند هکشعش نایالپ بوقاچ قوج و ناعللا ریثکیا صاع قرب و باح لاق روند هقرب و باس ۱ 8
E | عال یا صا رغ فیسلاق رونید هلق ناباتو قارب و روند هغارزم زانو قم وفا یا صاّرع 
 برطضااذا عبارا بالا نماص رعقربلا ص علاق رد هنسانعم قالب بوقاچقوچ تاشعشانبتصف( صرملا) | 39

 ينا ندکلکانمن و طشن اذااص ع ص لا و طاشنیا صیع 4 لا رد هن انعم طاشن و شبنج و ادیدش |

 ا نک( نیرلا) ترغت ا5ا یل نم تبثلا و تيبلا ةحار تص رع لاقت رونق یس هارو

 ادطبضااینک ی صرع و صرع قر لاق روند مکیش ناتج هلندش زدفص هدننزوس کش (صرعلا)لو 17

 صورعلا) برطضا اذا "یشلا ص عا لاقت زد هنسانعم قمل وا را رقب و ترطضم هاب سنک ك نەرم( صا رعالا) ( |
 | ةحارلاةبيطلا ىا صورع ةقان لاق هلوا روف وچ نوا ا "نیکو هکرونید هب هقان لو بنیزو رییس

 | كوا نوجا قع روق هدنز و مظعم (صرعاا) دام نالف یاب قالطا هآ یک ( صارعلا رز تفرعاذا

 تووقهرز وایروقشتآ نوجا كليا یدصبلوک دوخاب شل, هراب هراب لوق ىلع روند هلا شمل رس هنس هص رع ۱

  23قلموا عطقم وا ةف جل ةص ملا ىف قلم ناک اذا صرعم م لاق روند هننالواشماعشپ هج ونا. هلغمشراق هل |

 سگ[ داص)الصف ]قم

 بس اس

 سگ ةا نیعلا لصف ]و



me ۳۸۳ روح 

 هنمف شوحو هکروند قوا ولنرم نوزوا دوخای روند هنر نوزوا و كلذ هيف مهسلا وا ضب رعلا لصنلایا |
 ردهنسانعم كلثا عیزوت بول و هرز وا تلادع هجو هدننب ءاکرش ینابرق هدننز و لیعفت(صیقشتلالرونل وا مر |
 رونل وا قالطا هباصق هدننزو ثّ( صقشلا) ءاکرمشلانیب ةلدتعم اماهس اهئاضعا لصفاذا ةحبذلا صقش لاق ر

 صکش هلنیس روند هناویح و ناسنا یوخدب و شکم هدننزو رپما (صیکشلا) و هدنزوفتک («سکقلا) |

 بويل وا مظنمیرلشید هلب رسک كنیش( ص اکشلا )قلنا ؛یسلا یا صیکشو صکشسرفو لج ر لاق ردتغل هدنظفل
 شبنج یراوط هدننز و سم 6 صعشلا) هنانسا ةتنن ةفلتلا یا صاکشلج ر لاش رون د هب هسک نالوا شخ فلت |

 اذا "باودلا صعث لاش ردهنسانعم كقك بوروس یدازوا نوزوا هلتدش و فنع لو لع كلر هروتک هطاشف و |

 صعث هدننزو لیعفت (صیعثلا 2 هبرض اذا انالف صم لاقب ردهنسانعم قمروا و افشع وا اطیشن !درط اهدرط |
 هن وا یر نوجما ققلاچ یک شوماچ یراوط و اهصعت ینعم "باودلا صعش لاق ردفدارح هدل وا یانعم هلن |

 هدننز و سوعث «صوعلا ) صومعلا لعف لعفت یتح اه اذا ةبادلا صعث لا ردهنسانعم كمردشترود |
 | ةلعلأ یا صاعشلاب هذخا لاق ردهنسانعم هلع هلم كنبش (صاعا) روند ه هاد شوماج هکردیفدارموا

 !عرتست اذا عبارلا بابلانم اصعث لجرلا صع لاقب ردهنسانعم كلیوس نيت ريت ىزوس هلن (صعشلا) ق
 (صعشلا ر نعذ اذا نالف صعشلا لاق ردهنسانعم كىش ود ه وقروق هدننزو لاعفنا (صاعشالا) مالكا

 لاقب روند هنآ شلوا هم ندکع قوچ ییدحنو و ضبقتم یا صعشم *یش لاقت ردیفدا رمو هدننزو ضبقتما "

 | هنموروئ د هفلوا كشویس بویم روط هدر ر و هدلا هنسنربهدننز و باتک 6 صاعشلا)عبط لا نم قنساذا صعق س

 | (صونشلا) ردم لج رر هدننز و رفعج («صبنش) سالما و تلفت تاذیا صالمو صاع تاذ ةب راح لاق 7

 منش و هب صنش لاق رد هنسانعم كلا تمز الم ه هنسن ر لوق یلع كعشلیا ه هنن رب هدنن زو س واچ
 | (نهانشلا )ردا حض ومر هلثزو باغ( صانش)همزاو هكدس وا هب ققعت اذا عبارلاو ل والا بابلا نماص وش

 سرفلاش روند هنآلرکو زواب ولم رکو نوزوا ردتغل هلیعط كنيشو هلا هددشمیاب ( ۍصانشلا)وهدننزو عابر
 هاصقتسا قمردشارا ییسهنوا كنهنسنرب هدننز و هج رح د هلفاق( ةصقنشلا )دا وج د دش لی وطیا "یصانش و صانش |
 كنيش ردیصاقنش یدرفم روند هرکسع ع ون رب (فصقانشلا) ءاصقتسا اذا هصقنش لاق رددل ومو و ردهتسانعم

 لاقب ردهنسانعم قمالغ را هتوا یرب بوکید هرب هالا ین هنسنرب هلینوکس كوا وو یه كنيش( صوشل )هل مک |
 ادا .هضاش لاق رد هنسانعم قمردش وغوا هلن "لا و هناکمنع هع عزو هدب هيضناذأ اصوشصوشد "یشلا صاش ۱

 رد هنسانعم كفلک اوسم هیراقوب ندیغاشا لوق ىلع كفلک اوسم بوروس هوا یر هدزغآ یکاوسمو هدیهکلد
 رد هنسانعمقء غآ نرفد وخ اب قم رغآ شید صوشو ولع یا لفسنم كاتساوا هب "تتساو هغضماذا لاوسلا صاش لاق |

 هدننرف كنساناقجوچ و هنطب وا هسرض عجو اذا لوالا و عبارلا بابلا نم صوشب و صاشب لجرلا صاش لاق
 بویقاب یهنسن رب و هما نطب ف ضکترا اذا صوشیو صاشیدل ولا صاش لا ردهنسانع قغادلق هت وا یر

 هدننزو لیعفت (صب وشنلا) و هلک ك نمره (ةتضاشالا )هان و هلسخاذا ىلا صاغ لاقن رد هنسانعم تل
 اضیوشت ضّوش و ةصاشا لجن لا نخاشا لاد هنس انس ا كەك اوى كر ەر وتش ایرو نا 8
 | نرف هدننزو هرم (فصوشلا یدنلوا رکذ هکردهتسانعم صوش هلنیتص#(صوشلا) ولع ىلا لغسنم كاتا اذآ

 هل را وکیا هکر دشیشرپ دوخاب ردا لاند رد بولق وص هلا هل وکیا هکر دح ررب یسهدام لوفیلع روند هنسبضا/

 بقتعت روا نطبلا مج ویا ةص وش هتذخا لاق یک بنا تاذ رولوا ثداح هدنسهدرب نالوا هدنزو چا کک "

 ءارج (ماصوشلا) جالتخایا ةصوش قرع لاق روند هکع زکسرمط و لخادنم !ماج ف مرووا عالضالا ق ق
 تناک اذاءاصوشنیع لاق هلوا یبکر دنا رظن ندنسیراقوب ۀکاب وکه لغلوا یراقوب یم وروف هکر وند هزوکلوش هدننزو

 وا ویدا صاوشیبصا كن و ردهنسانعم تسارشقل ولی وخ نیتچ هدننز و باتک (صابشلا) اهفوف نم رظنتا مک ق

 هکر وند همامرخنالوا زمشکپ یهدرکچ هلبرسکكانیش 6 صیشل )قلا فسا مش یا صایش ه لامى دنل وا بللق هاب |
 وهوا هاون "دنشیال رم وه و اصیشیمعطا لوقت ردهصیش یدرفم روند هننالوا رکو انف كن لوق لع ردسنجر ]

 عون رو نطبلا وا سرمضلا عجویا صبثلا هذخا لاق روند هنسیرغا نرق لوق یلعهنسیرغا شید ورقلا ورا
 هامرخ نالوازعشکپ یکدرکچ یخدو هل رسک كنیش (ءاصیشلا) ردندارعش یعازلنا صیشلا واو روند هغلاب
 یمامرخ هدنروص لوا هکر دهنسانعم قماعتوطیآ یساغآ امرخ هلبرسک كنهزمه(فصاشالا)یکص بش روند

 ردهنسانعم هسارش قلولپ وخ نیت هلیرسک كنیش (صایشل۱) ملت اذا ةلخلا تصاشا لاق رول وا صیش |



 ۱ خاش دمو مسج یا ةصبطش ةآرماو صیقش لجر لاق ردد بطش یتنوم و9 مولا ریفسو

 | هیفیا صیضتقطنملاش رون دهزوستشردو ظباغ یک نوطوا و دیس یا صیضش لجر لاق رونلو | قالطا
 | كمدآرب و هحزا اذا هصصشا لاقب ردهنسانعم كما جام زا ندنرپ ین هسکرب هلل رسک كن ەزمش (صاضتال) م و ۱

 تبیغ و لصف ندسکر وهاهذو هربس ناحادا سا لاق ردهئسانعم قغاح تولکیقنامز رفس وربس هتم

 | صختا لاقب ردهنمانعم قمردواج ندنرز وا ناشف قوا هسک نانآقواو ه اتخا اذا هب صخشا لاق رد هنسانعم كما

 لعف و لوق لاقب روند هلعف و لوق توافتمو فلتح هلرسهبنب لعاف مسا(صخاشتلا )یدهلا همهس زاج اذا یمارلا
 | نانلوا ریبعتنولوط هدنفلا رایعالوق هلیس ههبج كناسنا هل یی صرشلا )تو افتم و فلت یاصخاشتم |

 ] یکتشا لاقت هب رسک كنیش رولک ص ارش و هدننز و همنع ر ولکه ص رش یعچب زع لیق هداروا هکر وند هنرب قچآ|
 ندرلاروا و هکروند هن رلناب یکیا كن هیصات هلیس هی , هشت (ناتصرشلا ) غدصل ادنع ةع بلا وه و هصرش ۱

 | رولوا هقشب ندصرش هصرش سر ناتعازلا ادب ام و هتیصان یتیحات یا هینصرش برم لاق راشاب دغلجا

 ۱ لوایرالو بوروکع شیرکرب هار وا هکر وند هکترک یراکدنرک ه رز واینورب كنم هود هلن (صرسشلا)
 ریو هہلشاب هک هدایز بولوا مار هک رارونللوق ى ک ین وا كل ءرکصندکدلیا دن مک هشيرک ۱

 | لر و هعرصیف هکر و ىلع هعضپناوهوصرشلابهبلغ لا روند هفت هلعض و هنتسوا یچوب ییصخ هد وط

 ٩۱ صرمش لاق رد هنسانعم قل شاپ هکم رود ز ونه یکش وکه ود نما دوس هلیحف كيش ( ص شل )روند هنتظلغو هنغلنيلاق

 ,E Ea تذشو هذجاذا دص رش لاق ردهنسانعم كمكج و یشلا لّوا ىشماذا لّوالا بابلا نم اصرش راوملا |
 اهدرزآ ا و عوار و لا سوما یمدآرب و ةظلغلاو ةدشلا یا صسثلا اذهام لاق ردهنسانعم ح

 ۱ شاقص هاکدج هکردیفدا رعو هدننزو ص ورقم ( صورشلا ر ه هعیساذا همالکی فیعج لاق رد هنسانعم كما

 ۱ یک ار یتغلا را یراکر وک كنم كشا هلکنآ هکردهنسن هم رک ار ندرومدهدنزو شارقم (صارمشلا) رد هسک

 1 رود هغاکی هدنز و هنیفس (ةصبرشلا) رار دباریبعت مکش رو دک و نوچا كع رو بوشا رترود هتیهآ هتسهآ

 نالوا كوپلسو كشوک قرهل وا یو و یریا لب رسک كنیش ( صا و مثلا إل ردصارش یعج هنسانعم هنجو
 | کروند هب هطل وا هلددشت ؛لداص و یرسسک ك نیش ( "صشلا  وخ ر مط یا صاو رشوه لایق روند هئیش |

 كمسلا امداصت ءافعع ةدیدح وه و "ٌصٌشلا كسلا داص لاق ردزاج هد هل ك كنبش زا رد ادیص ق واب هلکنآ

  صوصالا نم "صلیا صوصشلا نم "صشوه لات نوت عج روا ةالطا هبیرغوا رایعو زواو
 | روبص ( صوصقلا  هتعنم اذا لّوالا بابلا نماضش هتصصشلوقت رد هنسانعم كلا منم هلیص# كنيش ( صشلا)

 | صوصش ةقان لا روند ۵ هقان ولدوس و وق و هبدچ یا صو صشةنس لاق روند هب هنس قاروق و قلتف هدننزو
 هکر وشد 4 هقانزآ یدوس صوصش و رولک ص اصشو هلنیتعض رولک ص صش و صیاصش یعج نبللا ةظیلفلا یا
 | هدننزو باتک ( صاصثلا ) وهدنز و دوعق (صوصثلا) نکاذیساک ردذوخأم ندنظفل صاصشا قزل وا ذاش

 | بلا ةظیلغ تناك اذا یناثلا بابلا نم اصاصش و اصوصخ ةقانلا تصش لا رد ةنساتعم قلوا ولد وسوي و هقان

 ۱ تالرید و اربص هذجاون "ضعاذا نالف صش لا ردهنییانعم كليا لمح و ربص بوصبق شید هدبادش دن و وا
۱ 

 ۱ هعنم ادا هنع *!صش لاش ردهنسانعم كلا حمو تبثقا اذا دشدعلا E لاق ردهنسانعم قلوا دبدش و و

 | ردهنسسانعمعنم هلیرمبک كنهزمه 6 صاصشالا ) بهذ نیا یاوه "صش نیا یرداام لوقت ردهنسانعم كک و
 | دارم هک رد هنساسنعم قل وا لیلق ید وس كن هقان و هدعبا اذا هصشا لا رد هنسانعم داعبا و هعنماذا هصشا لا

 ۱ روند هبهقان شعشعوص,یدوس هلیس هی لعاف مسا ( "صملا )ل اهنبل لفاذا ةقانلا تصثا لاقن رديسمل وا مود

 ۱ هب هنس قلتیف و قاروقهدننز و لج رفس ( ا ) روند ید صوصش ندصاصشا هرز وا سایقریغ هکد شن ۱

 ۱ روئلوا لامعتسا هنسانعم همه تحاع د وخأب هنسانعم هلحم و هنییانعم هوش بک مر ونید هکن تحار ین وایدنکو روند

 ۱ شعشع وص یرادوس هلنیتعص ( صصشلا ) اهکرت عیطتسبال ةجاح وا ل یلع یا ًاصاصش ىلع هل لوقت هنمو

 ۱ بیصن و هصح هژب مسک ك نيش( صقشلا لاهنبل بهذاذ| صصژءایشو ةاش لاق ردربارب یعج و درفمرون دهرانویق
 | (صیقشلا) لرش یا ص قش هيف هل لاق رد هنسانعم قلقاترواو ییصنو یم جس یا یصقش لاما اذهیف لاق رد هنسانعم
 | هکیرشیا هصیقش وه لاق روند هغانر واو هکر ش یا صیقش هیف لاقب رد هنسانعم قلقاتروا جد وب هدننز ورپما

 | هنماصیقش یناطعا لوقت روند هکولب هج زآ ند هنسن قوج و دا وج یاصیقش سرفلاش روند هنآ ی وص كرکو و

 ۱ RSS روند هقوا ولنرغ یصب ارن لدار ت یا وشنو نم ( نقتل ا )راک نم ی



m=سگ ۳۸۱  

 هلیگتسا اذا هصهر لاق ردهنسانعم لاغتساو همالاذا هصهر لاق ردهنسانعم كلتا بوت و مولو ادیدش
 یتذخا یا هفص ییصهر لوقت ردذوخأم ندل وا یانعم هکر دلمعتسم هنسانعم كلما اضاقتو تاتش 4 ولجر و و

 هصهر اذا طال ا صهرا لا ردهنتسانعم قعای راوید ءرهم هلرسک كەر (صاهرالا)ل ادد اذغا ||
 یا ويح ورا اندعم هلعجاذا انالف هللا صه را لاق ردهنسانعم قلق تانسح ورخ ندعم یهدآرب لاعتم یادخو |

 ردلپتسم هتسانعم ماککسا و رارمصا و اص وھ رم هاش ىا راه لاق رکفساک ودا كا صوهرم

 نالوا یروق لمت ةّونلا صاه را هکر د ح راشءاض راعناک امناو داصرا و رامصا یا صاه را نع هبنذ نکی مل لاق هنمو

 هثعر (فصه را ردترابع ندقراوخ ندا روهظ هثعبلا لبق ردکعد توبن یان سیسأت هکرددوخأم ندصهر |

 رولو وا یجما كنغنرط هکرون د ه هرابو ءرق و نالوا ثداحهرجما یعنرط لراوط یشان ندقفق وط شاط هدننزو ِ

 لاق روند هلا ويح شل وا ح ورح بولو وا یا كنغن رط هلغْغق وط شاط(صوهرلا)لو هدننز وریما (صیه را ) | 0

 هتاصا اذا صیهرو صوه وهف عبارلا تابلانم اصهر صهر لا و لوهحا ءاسن . ىلع سرفلا صهر ا

 رجلا هاصا اذا صیهر "فخ لاق روند دفن 2 حورح بولو وا هلغفق ول شق رم یا 1
 هاتف (صهرا)لراردا مز قل وا یتا لدا ذشن ةرمنع قو ردیسقل كن هربع نور نرابه(صیهرادسالا) ق

 وهذ عب ۱ را بابل ا نماصه ر سرفلا صه ر لاق رد هنسانعمقمل واح و رج بولو وا لغت و شاط یجب ا یغن رطل راوط ا

 كتاد قسنال لوقت هلوا رد زکوت هلغغق وط هن راقنرط كرا وط هکر وند هراشاط لوش(صها ورلا لر دسر

 روضص لاق روند هرابق ولر هدننئیه شلزیدو باودلا بکن یتلا ةراحعا یا ةرثک-صهاو راہ ناف اهیق ۱

 لا رنه ات طا ااا یل اوب کردم و هدنزو هدضارم (فصخا را دننتنسازو

 ردازوب ردلکد عوععم یدرفم ردهنسانعم تاحرد و بتا هل كيم (صها رلا ) هدصار اذا هع غ یار

 طقاس ندخاس زتیلوقابقا لار وک ناب واج ردشل واعقا و مهبم هل رابعاهدحا و عع لص ھا رار هس | ۱ ۱

 ها ونع صهارء نالف ىلع نالف لضف و هتم یا كل ادنع نالف ةصه رم فنك ەدە راشم تاهماو ر ۱ 0

Eیس هعطق هدننزو لجرفس (صبرشلا) چ دا نیشلالصف ]ف یلاعت هنوعب زح ردم وسره اجزاو  
 هیف لاق ردهنسانعم تنوشخ قلوا تشردو ترس هنسنرب هلنیثصف (صبشلا) روند هه ود كکرا كچوک

 هنن رب یرب راجاغ آ هدننز و لعفت («صیشتلا لر وند هن رلکلنیکر یکه رب یرپ كن رانکیت كجا آ ون وشخ یا ص بش |
 ینوکس كن هم یاح و یعق كنیش («صصل) كبشت اذا رصشلا صبشت لا ردهنسانعم قع وص بوش رک |

 شلغوصیعوجم كنندوس هلناصف (فصصل الو هدننزو ها( ةصاصشلا) و هدننزومارج اصحشا)و لنت و ۱

E.یرلعج روند هل ويقف شمر وکو جوق هنسیدنک الصا و روند هنوبق رسقور وند هوبقیید زو" و روند هنوف ۱  

 هدننز و تاکرح رواکت اصصتو هرز وا یظفل كن درفم ر واک ص حشو هل رک ك نیش ر واک ص اشو رولک ص اشا ق أ 2

 روند هنویف یثید شمل وا لوزهمو نو ز ندقلنوغرو هدننزو روبص (صوحشلا هلنينعق رولک ص حشو | ۳
Eلاق رد هتسانعم قمرآ ندنرب یدسکر و هرعتا اذاهصصتا لاق ر د هنسانعم قمرو هلب رسک كن رھ( صاعشالا) ]  

 هنس ر ارق راسو اتنا نوک كنموعم یاخ و نف كش (سنعشلا» هالجا اذا ناکلانع هصصتا ۱

Eهربغ و ناسنالاداوس وه واصص تیار لوقت رولک صاضا و صوض و صا عج رون روک ندقاربا هکر وند ۱  
 ثلاثلا باسبلانم اضوضش "یثلا صعت لاقت ردهندانعم قملوا عفت رم هدننزو دوعق (صوضتلا) دم نم یر ۱

 رونل وا ریبعت ق لاق یراب هکر دهنسانعم قمروط بوکیدقر قاب و قر هیات وا یراکبرکب وچآیرازوکو عفترا ا3 8 ِ ۳

 یزوک و فرطب ال لعح و هبنبع ما هاذا ہر ےب صعت لاق یک یشقاب مصتح ردا تدشن ندتشهد و ندنربح طارفا ۳

 زده سانعم كلا رو منع ۳ ناف نیل , و هعفر اذا هسصب تملا نص لاق رد هنسانعم كیکید هام | أ

 راس اذا لجرلا صخث لاق ردهنسانعم یکی هر سکوی و بهذ اذا | دلب یلا دلب رم ی لاش | ۱
 ندنرزوابوبغق وط هناشنقوا و مروو ربتا اذحرطا صحم لاق ردهنسانعم قز بوشیش هرایو عافترا یف | ّ

 ملا نم لاق رد هنسانعم قعوط زدلب و فدهلانع مینو اذا مهسلا نص لا یوم كك بواج ۷

 نەدا ملکت دکتر وا هغامط تس وا ین هلک هکر د هنسانعم ق٤ یضوط هغاط 1 3 هدم اکت نیحو علط اذا | ۱

 برطضم هلبروهظ هثداحر و یلعالاكنلاوحن تعفترا ادادملکلا ص ش لاق رول وا قلخ تلاحو هدهننک ضعب |
 هدننز ودما رک (تصاضشا ) دع زاو هقلقا ما هانا اذا لوهحا ءان ىلع د صقت لاق ردهنسانعم قلوا رارقب و ل

 (صیخشا) محو ندب اذا سمافنا بابلانم هصاص لجراا نی لاق ردهنسانعم قلوا دنمونتو یربا ِ 4

 چ دج نیش لصف



 یار با 7 اون هنسهروج كندعشجو لیخ 1 اار لجر لاق رونلوا | یالطا هسک اب و ليڪ

 كب یتاریطو روند هراشاط نانلوا بصن هنسیلاوح رودج ی دوب هلیصف كنار (فصارص را روند هرلشاط

 | قعاب نیتمو مکحم تیاغب ییان هدننزو هلزلز (فصرصررلا) ةبلص یا ةصارصر ضرا لا روند هر روب نالوا
  صرصر لاقب ردهنسانعم قلوا رادناپو تباثءدرب رب و هددشو محا اذا هائلا صرصر لاق زد هسانعم
 | قیص یشانكب هنر یرب یکه رایکی هدن فص زامن دوخاب هد ر واط سان هدننز و لعاشت (نصازلا) تادا ناکلاق

 هلن وکس كنبع و یضق كنار (صحرا) اونا و !وقصالت اذا تفصلافموقلا نمار لا ردهنسانعم قمروط |
 توصرص بوکحه وا یر یهنسلر و هضفناذا ثلاثلا بابلا نم اصعر "یشلا صعر لاق رد هنسانعم نیکلس |

 هدینات یانعم هلا صعر هل رسک كنه زمه (صاعرالا) هکر حو هذجو هّزهاذا هصعر لاقت ردهنسانعم قمالغر 1

 | قلرو تولیرویق هدننز ولعفت (ضعرلا)و هدنن ز ولاعتفا (صاعت رالا ژ هصعر یتعع هصع را لاق )خار

 | ھا تصعترا لاق ردهنسانعم كماکلس و یوتلا اذا صعرتو ةيلاو لبطا صعترا لا ردهنسانعم
 | قو الغ اذا رعسلا صهترا لاق ردهنسانعم قلوا ولا. یحرن كئيشرب صاعترا و تضفتا اذا

 21 ۱ یرب او شین 2۳ e داصلاب ۰ ّ قربا ا لاق نیس ق

 9 ر روند هو هدر هدنص وصح وص هدننز و دف غ ی دتشا اذا خرلا وترا لاق

 4 | كصبفر وه لوقت روید هشادت ون نالوا هدنصوصخ وص هدننز و ریما («صیف را زا یب ون یا برشلا نم یتصفر

 | 6( صفازنلا) الغاذا رعسلا صقت را لاق ردهنسانعم قمعیج هام خ خر هدننز و لاعتفا (صافتر الا كب رش یا

 | بوياق هدننزو صقن («صفرلا هو وانت اذا ءالا اوصف ارت لا ردهنسانعم كعشبوت هدوص هدننزو عاق

 | هثسانعم قمان وا بوی الب بارسو بعل اذا لوألا بابلا نم افق صاقرا صقر لاق ردهنسانعم قمان وا |

 | تلغاذا ا قر لاش ردلمعتسم هنسانعم قمانق رز و طضا اذا ل“ الا صقر لاق ردلیعتسم

 اصقرو اصقر ریعبلا صقر لاق ردلمعتس# هنسانعم كمرو كره هلاڪ ناصقرو هلنیتعف صقرو صفرو

 9 : هکی سەدام صفر وبشا ی عل زفنلاو زفعلا هاوس الو لب الا و تبع الل لا صقرا نوع ال" بخ اذا اناصقرو ا

ود هلا صاق رنامه رد هنسانعم قمان وا بوبقلاق
زفق هسلارولوا هدنا ویحادعام ردص وصح ه ه 

 1 1 رون) وا قالطا زقن و

 ۳ | هنسنالصا هسغات رون ردقن ره هکر ون دهر لوش و ردیعما بعل هن وکر ص وصخ هراب ع هدننزو هرابس (ةصاقرلا )ا

 | كمردلب یهود هل رسک كن هزم (صاقرالا ترطم ناو تبثتال تن اک اذا هصافر ضرا لا هلوا زلیا تابا

 | كعا بویقلاق یراقوب لراه لراه هدننز و لعفت (صقرلا) بلا ىلع صقرا لاق ردهتسانعم

 | 1 رک كجو ىح كنار (صمرا)ل ضفخنا و عفترا اذا "یشلا صقرت لاق یکی مماردلی بارس ردهنسانعم
 | لّوالا بابلا نم اصمر هتییصم هللا صمر لاش ردهنسانعم كلتا رج ا ضوع هییصم ندا تباصا |

 ! تصمر لاق ردهنسانعم كلسرت قواطو دحصا اذا مهنب صمر لاقب رد هنسانعم كطا حالساو اهربج اذا |

 | ردهنسانعم كلا کو میت وا اعا اچ ومر لا ردهنسانعقمروغوط رولاح حر و تقر ذاذا ةجاحدلا |
| 

 | ةجاجد لاقت رون د هغواطنالواراسرت هارو هاروا اعاد هدننزوروبص (صومرلا )ل بسک اذا نالف صمر لاقت
Elهنسانعمقفلفایچ زوکر ولواردصم ورون د هغاپچ ضاب عج هدنراکی كز وکه نیت( صمراا  | 

 | (صمرالا) اهقو ومیف ضيالا حولا دجب اذا عبارلا بابلانم اصمر هنیع تصمر لاقبو صمر هنیعب لاقي

 | ردعضومر هدننزو ریما (صیم ر)) ءاصمر نبع لا و ءاصمر ةا مما و صمرا لجر لا ردرافصو (ءاصمرا) وا
 ۱ | كند و او یسهدلا و كن راترضح سنا هکرد هلس ما لواو رد هی اص هکر د ناحل تب هلبسهش ,رغصم مدال
 | ۱۳۳ رب ا درول نکیا یکن دنک ویچ الب وکم ك واو و یصق كنار( نم وزا )ر دیس هلیلج |
 ا ین دراو هل سسک ك نار( صه را هن وعر دعب لقعاذا اص ور صور نالف صار لاق

 لفسالا قرعل اوه و هصه ر مکحاف ارادج تین اذا لوقت یدنل وارکذ هدنسهدام صعر هکەتن رول واریبعت یروق لمت

 ۾. رک س پرونلواان راوی دهن رز وا كنآ یکی روق شاط بونل وا عضوهرز وایرب یر هکر ون دهر وماچ لوشو طا ا نم
 ۱ ةلبادیمرک ك رکو چ رک ك رکو  شاط كركر وند هنا ناپ واب هلیهجو صهر هدننز و ناتک (صاهرا) ردتجهلوا

 رار دهریخاباک | هدیسراف رونل وارببعت راوب د هرهم کارو یرلانم طابر و عماوجالاح صهروبشا و نوسل وا
 و بابلا نم اصهر "یشلاصهر لاق رد هنسانعم قمیص كب ی هنسنر هدنزو صقر(صهرا)



BN e OAM ی ح 

 هدا عاج ردقەتدم لاۋا هکروند هنق و نانل وا نیبعت هدننعص یسلیا ثکم هنن راظتنا یر رادتقا و لالحا هلعمال وا ردتتم |

B=دیگ ۳۷۵  

  EETرد تماتعم قوا رطتنا  EEEدا بابل نم اصبر نالف سیر لاق نوسلوا |

 (صب لا صو مماناو را ین وصب ر لوقت رد هنسانعم قموق هدراظتنا یدآرب و هب لح ارتش وا اریخ هبرظتا اذا

 aE هف غ ((فصب را نمب زیعع A : نصب و / لاق ردفدا مم هدل وا یاسنعم هلا صبر هدننز و لعفت |

 هعاج ی وزكناوسنو صب رتیا ةصب ر ةصبر هيف ىل لوقت ردهنسانعم راظتاو ن اغا هشد ر ردهنسانعم نول فالتخا

 اهجوزا لعج ىذلا تق ولا یهو اهج وز تب ین ابتصبر ةأرلا تماقا لا روذل وا قیرفت یراهنایملا واف هس رول |
 هبف لاق روند هغلزوجوا هلیوکس كناخو یعض كنار (صخ را امنیت یزفالاو اهانآ ناف ابنع نع اذا
 نلفناتالا نءاصخ ررعسلا صخر لاق رد هنسانعم قل وازوج وا رولوا ردصم ص خرو ءالغلا اض یا صخو
 فیفح بویغلوا قییضت وتدش هدماکحا نانل وا فیلکت هدابع ندنفرطالعو "لجقح هيم رش ةصخر و الغ دص

 الثم هدننزو درص رولکص خر یچج ردزناح هد هلنیتعص هدانعمو تا ندهدعاسم و تعس و هلهح و لیتو

 باک ە صخر یتؤتنا بح لانا ۴# ثیدطا هنم و حراشلا لاق یکی نما رصقف یتالص و لکا هدرفس كءاص | ۱

 هدنسهصح وص تصخرو لیهستلا و هيلع هفتا دبعلا هللا صیخر نیتعضب و ةعضب یهو هک هنا ع ىتؤت نا |
 هم وع (ةص وخ را )و هدنن ز و هح اع”( صاح را هب رش نه یبو یاءالانم ء ییصخ ر هذه لوقت روند ه ون نالوا ۱

 من ادا سماحلا بابلانم ةصوخر و ةضاخر "یشلا صخر لاق ردهنسانعم قمل وا زا و عالمورت هنسنر هدننزو |

uعباص !لاق هنم و معان یا صخر "یشلاه رون ده هنس زالو عالمو رت ردتفص هدننزو صحن (صخ رال نالو  

 ه هنسنز وج وا هدننز وریما (صیخرلا) ر ولکص اخر هرز وا سایقربغ یعج كنظفل هصخر وة زکر غ یا ةصخر

 هکرونلوا قالطا هت ومها و عانیا صیخر بوث لاق روند هنوث لزان و مالمو لاف اض صخر عاتملاق روند و
 ردهنسانعم قت زوج وا ییەنسلرب هل رسک كن هزم (صاخرالا) عیرذ یا صیخر توم لاق رول وا زستجز | ١ و

 زوحواو اصیخر هدح و اذا دصح را لاقت ردهنسانعم قلو زوح وا ییهنسار واصیخر هلعح اذا هصخ را لاش | 1

 قفس زوج وا هکرد هنسانعم كمر وکز وج وا ی هنسن ر( صاخسالاالاصیخ رءهاشااذاهصخ را لاق رد هنسانعم قل آ ق

 لام ردهنسانعم كملنا دع زوج وا هدننز و لاعتفا (صاخرالا) اصیخر هار ادا دصخرسا لام رونلواریبعت |

 | كمرب و تصخر بویطا اصقتما و تدش هدصوصخر هدننز و لیعفت (صیخ زلال اصیخر هدع اذا هصڭ را

 ۱ قلو تصخرو هدعایم تزنغا وآ اصعتسا و تدش هدننز و لعف (صخرلا) ردهنسانعم كليا هدعایسم و تفخ و | ی 1

 لوالا بابلا نماصتر "یشلا صر لا رد هنسانعءقم ردشپاب بوردشان هن رب یر یرهنسف بد دشت داص و یف
 یی را هطروم نوچ ا قاب هنن رارز وا ق واط هقطوقو صوص رم ناين مهناک یلاعت لوق هنمو ضو ضعب هضم قزل اذا |

 كنار ("صرلا ]ر دندن اوسنءاعما هدنن ز و با غ( ص اخ رل ص قت مم یا وه صخر فا ذک یف هل صخر لاق ردهنسانعم |

۱ 

 اه رامنع اه وس ادا اهتضب ةجاحدلا تصر لاق ردلتسم هنتتساتعم كقل زود بوردشان هنرب یر هل ور |

 لس یباه نولاخ وهصر نعم "یثلا صصر لاق د ردفدآ رھ هدا "وا یانعم هلا صر هدننزو لیعفت (صیصزلا رز ۱

 | ( صاص را اهسع ن مدت دا ادا اماق ۳ ۱! تصص ر لاقت رددنسانغف قلغاب بس و راط لهجو روس رو 8 ۱

 رارب د یخ درابا و برسا ردع وایم یسیرب رول وآ عون ییا ردیشیرپ دعس ندا کرد وام

 قا باق هکرونل وا ریبعت یالق هدنکرت "و ریدصقو یعلق هکرولوا ضابب یرکید و رونلوازبعت نوشروق هدکرت

 هلا هقلح ع ونصمندن و رول وا عام هنسب كنانال وا هدنګا هسنل وا عضو« هرڪا هر یرادقمرب نادن 1 روئلیالق | 2

 هب هنس یا ETE ندکلک و دوبولوا نکمیهویم قبوطآ یر رج ۱

 صاص راب تیوطاذا ةص وصمم رب لا را ردا ن وجا قالب هکر دنال وا شه البو هکنتیتس وایعاربط دا رع ا

 اهضعر ناک اذا صیصر صب لاش روند هراهطروع شلوا فتسا هن رزوا كنرب یر هدننزوریما (صیض را

 صیص ر باقنلام هلوا زونفروک ی راز وک نا هکر ول وا فصو هباقن شفت واط قیص هن راز وک كتوتاخ و ضعب قو ۳

 لج ر لا روند هی E نالوا و و "زعا (صرالا)ل ابنیعنم ةأرملا تندا اذا

 رولوافص و هغلب وانالواهدنس هاتم كشت تولو اراط كب یغلارا دنن ز و ءا رج اصرلا)نانسالا براقتلایا اا

 هدنلکش نواق هکروند هبه وساق عولرب هدنز و هحوح را (هصوس رالاژ امخاب تعصتلا اذا. ءاصر قب لاق | | ۱

 هدننزو همالع (فصاص زا )قهطبلک 2 وسنلقیهوفص وص را هسأر ف وءاج لقب ردب ری ریعته زوج الاح رول 1



 تامل را لصف زاس

 (دصالدلا نیل ءاسلم یا یصالدعدر وو صالدعردلاقب رار ونلهجب هرکصن دقدنل وا رابتعابسانمنزو م وه ومر |
 تراصاذا عبارلا بابلانم ةصالد عردلاتصلد لاق ردهنسانعم قمل وا لقنصمو مالمزهزورهرز هدننزو همارک

 (صالدل | ) ءاصلد تراص اذا بانلا تصلد لاق رد هنسانعمقل و| شاک و د یراشید كنهودندقل هج وق كب و اصالد
 ه هقان لوش هدننزو هخنز (هصلدلا) ءاسلمیا سالد ةقان و ضرا لا روند هب هنسنولتسالم هدننز و دادش

 تیاغب و اهر و راط اذا ةصلد ةقان لاق هلوا شلاق قحریص و زود یسهدوک هلکلک ود نوت یرلیوت هکروند

 ا ( یصلجا )و هد زورجا (ضاد الا ةیوتسمیا ةسلدض زا لاقب نون د هر نالوازاو هو زود
 "یصلداو صاداراج لاق هلوا شب رایوت یکی هنر ندهرکص بولیکو د یي وت ام دقم هکرون د هرا وط لوش هلتبسن

 ردش وم ءاصلد روند 4 یش هک ولهدوک قبال مسیوت هدننز و فتک لدو ساداو دی دج رعش هل تدندق ناک اذا

 ۳ RTE قلزایا ءاضلد ةأ ما و صلدو صادا لجر لاق

 | رولیریص بویمروط هدلا هکرونلوا قالطا ه هنسن نالواران وا لغلق یکهویج ام اد هدنزو رونس («صوآدلا)

 | كجرف و هسلمو هليل اذا هصلد لا ردهنسانعم كلا قحریص و عالم یهنسنرب هدننزو لیعفت (صیلدتلا)

 | لاعفا (صالدنالا) جرفلا جراخ عماح اذا لجرلا صلد لاش ردهنسانعم كلنا عاج لرهردشروس هنجراخ

 هدننز و طبلع (صلدلال طقس اذا هدب نم صلدنا لاقب ردهنسانعم كش ود بولپ ریص ندلا هنن هدنزو
 صمالد بهذ لا و قار یا صمالدو صلد “یش لاق روند هب هنس ی ادل راب هدننز و طبالع (صعالدلا) و

 | صلدسأر لاق رادل راب یک هچرمصرونلوا ریبعت یتوکس اط هکروند هشاب زاط زمسیوت هدننزو طبلع صلدو عات یا
 | («صمدلا) علصاذا هسأر صاد لاق رد هنسانعم قل وا زاط یشاب كنهسکر هدننزو ج رحدن (صلدتلا) علنص ایا

 ۱ عرسا ادا لوالا باسبلانم اصمد هربغو یثلاق صمد لاق ردهنسانعم كما تعرس هدشیاره هدننز و نا

 ۱ | قلط روع قواط و تطقساا ذا اهدل و ٌهبلکلا تصمدلاه یو كمروشود ین کما تف ملا لق كىوکیتحناق و

 ۱ روک یسیریاو هيا یقیر وق كشاف هانرتصف (صدلا) تطعسا اذا اهضم ةجاحدلا تصمد لاق 3 نیما

 | یرالبف كشاب و همدقم فثکو هبحاح رۇم قراذا عبا را تابلانم اصمد لجرا صمد لاق ردهنسانعم قمل وا

 | ردتفص ندراروبرع یانعم هدننزو رجا («صمدالا) هسأر رعش لق اذا لجرلا صمد لا ردهنسانعم قلوا زآ

 | یغاشا كا نکل رونل وا ریبعت روق هکر وند هنسهرص كنسان راو د هلرسک تلاد (صمدلا) رد راتوم ءاصمد

 | رومد نالیکه شاب ندنراسابل كنج هدننزو رهوج (صمودلا) روند صهر اکا زفل وا قالطا ءروق نالوا هدلمت
 | (صلمدلا) هنسانعم زفروند هکبا ماخ هدننز و ساطرق («صاتمدلا و هدننز و لح" (صتمدلا) روند هغلغوت
 | ردیدآ كجو رب هل مک كنافو تلاد (فصفندلال روند هن هنسن قار هدننز و طبالع («صلامدلا) و هدنز و طبلع
 | یمح هدننزو لیعفت (صبودتلا) ةلض یا ةصفند ةأرما لاق روند هنوتاخ زسلج قیراو هحصیا یسهثجو
 | €( صامشدلا ) ىلفس یلاایلع نم لزن اذا لجرلا ص ّود لا ردهنسانعم كیا هبالفس ندایلع هج رد یونعمو

 ۱ لودع و ليم هف رطرب هلناصف (ناصبدلا) ةمکحم یا صامهد ةعنص لاقب روند هتعنص نیتمو ركح هدنزو ساطرق
 | یسهلوقم یرمو و زب نالوا هدندب و داحو غاز اذا اناصید صید لجرلا صاد لا ردهنسانعم قعاص بودا

 | لک اذکو اهک ر حد تح تبهذ و تءاحاذا ةدغلا تصاد لاق ردهنسانعم قمانوا هت وا یرهدقدروا لا ه هنسن

 | روش .دهمدآ زوم كىلوق ىلع هلوازمشني ر هکروند دک اوشن دادش (صادلا) لد تح هل تام

 ۱ ار عباب رد هصادیعجج هنسانعم "صلروند ه یرغ وا (صئادلا رز نیم وا هیلع رده ال یا e لجر لاق

 | كيد (صادلا) روند همدآ نال واردنا نارود هدنسهروچك هنسنر و رون د همدآ نال وارروهدنراهقرارلیلاو و

 | روند هروعرودو نامش ود زو هراس (ةصابدلا) هنسانعم صاغم روند هعضوم قجهلاط هدوص ]صف

 | لاقت ردهنسانعم كلک هطاشن و شبنج هلین وکس كناب و یصف (e ةريصق ةي ىا ةصاید ل
 | صاد لا ردهنسانعم كعثود هتراقحو تلد نكيا ناشلا عیفر هسکر و طشناذا اصید صید لجرلا ص

 لاعفنا (صابدنالا) برطانم رفاذا نالف صاد لاق رد هنسانعم قجاق ندکنح و هتعفر دعب سخ اذا

 "یشلاصادنا لا رد هنسانعم كعمويس بولی رص بویمروط هدلا یکنویاص هلغل وا قحربص هنسر هدننزو

 ۱ هاجاف اذا رتشلاب انالفصادنا لاقب ردهن انعم قمردشاتص 4 هرکو رش یتاهک ان یهدآرب و دیلانم لسنا اذا
 | ؛یجبافمیا رمشلاب صادنل هلا لاق روند ه هسکنالوارداضوا ه هه رکو "رش یناهک ان یمان ام اد هلم كيم(صادنلا)

 ۱ قج هلوا ثداحو لزا همدآرب هلینوکس كنابو یصف كنار («صبراال چچ ةلم4لا ءارلا لصف زوم ین عو
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We 
 | بولوا قشمو خارظ کروند هر زود لوش هدنز و ءا رجم ا3 بعدا نا رد
 سعشلا اهیلع ىم ةلهس ین ءاصعد ضرا لاقت هلوا ددش ندرارباس یکلیسا هلغمل وا ردا ریثأت تیاغب شنک اکا |

 شلوا كاله ب ولاکو ندنرثأت کلیسا كناوه هدننز و جرح (صعدلا) اهریغنمآ رح دشا اه ژاضهر ن وکف ۱
 یی صعدم لجر لاش ولید هن ال وا ناال بو ژب یراتا كن ران ابط ندکلیسا لوق ىلع روند همدا

 ۱ رد هنسانعه قم وط هلتع رس یناهک اب ی هسکر هدنن ز و هلعاغم (دصعادلاژ هنمهامدق حوا تالهف ءاضم را رخ هيلع

 | لعفت (صعدنلا) روند هتيم شاعاط یسازجا هلیس هی لعاف مما (صعدنل|) ةراغم یا هصعا دم هنذخا لوقت

 | هل رسک كناف و ثالاد (فصفعدل) اداسفآناذا ملا صعدت لاقت ردهنسانعم قلغاط بو رپ هلغلزوب تا هدناز وا

 | كج و هايس هن وکر هدنن ز ور وفصع( س وعدلا )ةا یا ةصفع د ةأر مات ئاخ لاق رون د هن وتاخ هغیعنو هجا زس اچ ]

 | رول ؤا اديه دنر ارانکو هدن راب د هدقدلشاب هک" ی وص راق رآ و كن رال وك وص هکر ون د هزغجد روق هایسدوخاب

 ۱ هغب ر وق ویعلاب تیا اک اراقجوج رول وا قير وق كچوک و هایس تیاف و رودمیندب و یشاب رار د زلف اک هدیسراف
 ۱ بودالوخ دو طالتخا هطاصم وروما هکر وند همدآ راذکراک ل وش ص وعدو رد صیماعد یعج رار دنا ریبعت یی ر واب

 | تس نم نوعنع الدنا یف نوح ايس یا هنا صیماعدلافطالا هل ثیدخ ا هنمو هل وارد اددرت هن راسلحم رابکو كولم

 اور هارسره و بوزک, ره جد هدتنج یکی راقد وا عنم بودا لوخد هرلمرح هدایند لاع لافطا تعي

 ۱ ین آ بودا حهالعو "لج "قح هلغلوا راک ان ز ورجاف تیاغب کیدا هکر ص وعدو راردنا لوخد جارو
  تژک اذا ءاملا صعد لاق رد هنسانعم قمل وا قوج یص وعد كىوص هدنز و هجر حد (ةصعدلا) یدلبا صو#

 . قذاح تیاغب هدنص وصخ ثالربهر ردیبقل دوسادبعرب ندناهد هدفلس هلیسهین رغصم (لمرلا صییعد) هصیماعد
  ماوم ید نەدا مدو عضو هکر یربغ ا هر نالوا نجف اط هاکمارآ یرلکدیدراب و هدنع یدبآ رهام

 | داشنا ینتیب + رابول هدها امدا و اناج × ةرکب نیعستو اعسن یتطعب نف + وبشاو مابق مانالاسور ىلع دنر كچ

 ۱ یرلعداو یرلهود مع رک و کز وقط ناسقط نال وا یب ولطم بوقلاق ندنسارا سان هکر ندنس لس هرهم هدک دا
 | كغلموق 2 ردیکیدلیا تدرابم هکمروتوکب ودلکو لیلا وما و ءایشا و لایع و لها یروب زم خدا وا هاکلیآ اطعا

 | بولاق ريح هاکلتا روک بو راچ ینیرازوک ك صید م وقر یم هفناط نجاهک انهدقدل وا لصا و ی وط هثطس
| 

| 

 | نالوا انشآو فرام تیاغب هتحصمرب راب ع هلتبسانمو رلیدل وا كاله هدراقلموق لوا رانلوا هدنناب و یسیدنک

 قان وا یک د نالوا هدنعابق زد هل رسک كن هم نیغ (هصعادلا) رارد * مالا اذه صیعگدوه + هدنفح

 NS لرهلا ر ودملا مظعلا یهو یتصغاد باصا لوقترونل وا ریبعت یتش غا زد هکر وند هکیک

 هدننسب را هلکع ق وچ ك یغلتوا ی راکد د یرکنکك شا هود هلنیتصف (صغ دل )لرد صغاود یعجر وی ده وص

 اذا عبارلا بابل نم اصغد لبالاتصغد لاق رول وا نمهروتکش وکه کرد هنسانعم قاوا سفن قیض بول روب

 صخد لاقت رد هنسانعم قلوط بوشیش ندبضغای ندماعط و ه تصغ و اهم زایحیف یوتلاف نایلصل | نم ترثکتس
 یصاغدلبا لاق زون د ءراهود شما رغوا هننلع صغ دهدننز و ی رابح(یصاغدل ۱ بضغل او لک الا نمالتما اذا لج

 ءالمااذا هصغدا لاق رد هنسانعمقمردا وط هلبضخ و ظیغ یمدآ رب هل سک كن هزمه ( صاغدالا)) صخدل اس ذ|
 هلعافم (ةصغادلا ردیفدا مو هدنن زو نابضغ (ناصغدلا]) هزحاناذا هصغدا لاق رد هنسانعم كلتا لق و اظیخ
 م بوروعم هدوک هدننزو هجرحد (ةصفخدل) لححتسااذا رمالاف ضغآدتلاق ردهنسسانعم لاحتسا هدنز و
  هلوکس كنافو یصق تلاد (صفدلا هم کو نعساذا لجرا صفغد لا ردهننانعم قلوا قوج ی
 ندنآ هکردروج#م و تام یلعف كنو و ردهنسانعم هسولم قمل وا سلما زود ود یک بوط و یس هت هرهم هنس

 هد ژو لح رها( شککد) نوجا یتسالم روند هلاغوص هدننزو ره وج (صقودلاژ ردلکد لیعتسم هفیص
1 

 صوگنکد هدنباتک مان برعلا نادیمو بدالا ناود زن نع ناو ردیتاور دابع ناو و ردیعسا كرر هدناتسدنه

 | ردقوب فرح داص هدناسل یریغ كع ارز ردبلاغ هلراللا مهو هدنراتا ور ید یسکیا ردشطا تیت هلآ

 | جرم + هحراو هزو زوفطر رد دص هس و دص ود و دص الثم ردیح الط صا یریبعت دص هددعز وب كسرف لهآ ۱

 روند ه هنسننالواقا رب و عالم بويل وا ترس هدننز وریما («صیلدلا) ردي رم دسدص هرز وا ینای كناه ر هکر د
 هن وص نوتلاو قرناذا لّوالا بابلا نم اصيل د“ ىثلا صاد لاق رد هنسانعم قمار دلي و قا رب نال ىا صیلد "یا

 هب هنسن قار و عالم بويل وا ترس یجدو هل رسک لاد (ضالدلا) بهذلاءام یا صیلدلاب هنتز لاش روغ

 | یزلدرفم كرا هلوقیاو یکی درفم رد صالد یعجی روند ههرز لقیصم زود ود زسز ور و عالم اص وصخ ر

(۸) e 



 ا للا لا دلا لصق ]وس

 ا n ۳۷ رقیب

 ۱ ا قوا مئا و اضرش نما لن و ملت هاو ناسجا زا ملا )وین وکس نارو یف
 | اصبخ صع "یثلا صاخ لاق زر یی یمن نیل زا زا صیخ و اربسب اثیش یا اضیخ هنم تلن لوقت و

 | یشید لو و ههفات یا ءاصبخ ةرطع لاق روند ه هیطع شک 2 سیسخ هدنزو ءارج (ءاصا# لق اذا

 !اهیرق دحا ناک اذا ءاصیخ زعم لاق ۶ وا یدیاب و قا هننشاب سرو كد یر كن زونو هکروند هن یک

 ] شیک لا روند هچوق نالوا قیرق یسبر كن زونو هدننزورجا ( صیخالا)اهسأر ; افضتلمرخ الا وابصنم

 1 روند هناویح و ناسنا وی یسر و كچ وک یرب كن زوک و ءاصیخ " ربع لاق و نی رقلا دغا رسکتلا یا صحا

 | ناسنا هلنیتفق (صیلنا) ءاصیخ ةع لاقت و ةرببک یرخالا و ةريغص هینیع یدحآ تناکاذا صیخا شیک لا
 oto هرم اص خ صیخ لاق ردهتسانع قمل وا كوب یر و كچاوک یر كن رازوک كناويح و

1 

 یصیخ لاق روند هراهدن ند هنس ره هل مصق لا و یھ كناخ (یصیلنا یرخالات کو هننع یدحا

 ناو مه وف رفتم یا مهاصیخ نعقجا لاق هنم و رونل واقالطا هسات هدنک ار و قنغاطو هنمذن یا تشع نم

 | هنملیلقیالام نمناصیخ لاق روند هئیش هجزآ رادقمر ندهنسنره هلیصفكناخ (ناصیلنا) ضعب ىلا مهضعب

 | قوا ناداشو رز ورمنم نقشاط زواجه یزح هلیصف كنهزمه و تلاد( صدلا) میت .ةلمهلا لادلا لصف قیح
 SE ورشا اذا عبارلا بابلانم اصأد لجرلا صد لاقب ردترابع ندکنا قلروط وب یبک یاط هرک هکرد هنسانمم
 ۱ | (صحدلا )ان التما اذا لالا صد لاق ردهنسانعم قلوا ولطب وط هل و ۷ کک یشاومو

 | بابلا نم اصحد هلج رب حو ذملا صحد لا رد هنسانعم كغشا بونپت هل رقبا نآویح نانلوا ممد هدننزو سا
 ا رر ر یکیدنشا بونپت كحوذم ردناکم متماهدننزو دعقم(صحدل )صف و شکترا اذا ثلاثلا
 ۱ صرخد لاق زدهتسانهم نیا ناب و راهظا یشبا مرا هدننز و هج رحد هلا ده2 یاح (فصرخدلا# هنسانعم

 ] سانش تعصم نالوا ءکآ هنقناقد و قیاقح ك روما بول واهرجماروماهدنن زوج ریز ( صرخدلال هندباذا مالا

 | هکردیفدا ره و هدنن ز و صدرت( صب رخ دل ) ماعلاواهیف لخ ادلایا ر ومالا یف صرخ د وه لاق ر ون د همدآ کک
 اغا غمت ور وغ یکی لاب بول وط های يک نیقودشنز و سولج(صوخدلارون د هنن زربتباوا

 | روس ده ریق ول وط هنا یکی کرکه دودو( وخلا 7ا ت دلا ذآ تلاثلا بابل نماصوخ دهی راما تصخد

 ِ دنعسیا هصخ دم ةيبص لاق رون دءهربفز وع یجدوهدننزو هم رک( ةصخ دملا امش همان یا ص وخد ةي راج لا

 | (صردلا) ةر 8 ماذالج را صب رد لاق ردهنسانعمقل وا شوخ یشانند وق ر وق هدننز و هجر حد (فصب ردلا)

 | صبرد روند هنسپرواب ل رنا ويح یسهلوتمیدکو نام و یتاصالرت 9 ناشوط و ییرک هلبسکو یف كالاد

 یا ۱ مازلا ینصخ هدص وصخ ر یدلیا بئاغ ییب زکصبا قحرواب ییعر + هقفن صبرد "لضص+ لثلا هنم و رد رغصم

 ۱ ثالاد صرد و رونل وا ترص هدنفحهسک نالقهدنام ورف وزحام هلغم ولا هدننف واضتفا یلیلد یتددلرضاخ نوا

 | رواک صاردا و هدننز و هىنع رولکهصرد یراعج ران و روند هنس روا نال واندنرف كبكرم قحاق هل رسک

 ۱ ها. كنهزهه 6( صاردامار)هدننز و سافا رولک صرداو هلنیتص رولک ص ورد و هلن سسک ت الاد رواک ناصرد و

 ۱ روند هب هقان هدنور هدنن وز روبص (صو ردلا رژ ةیهاد یا صاردا ما هتاصا لاق رونلواقالطا هتفآ وههاد

 ۱ لاق باوتب د هب هقان شل وا ES یراشرد ندفل هح وق هدنز و ءارچ (ءاص ردلا ةعب مسیاص ورد ةا لاق

 | اص رد ةقانلا تص رد لاقي رد هنسانعم قمل واءاص رد هقان هلنیتصف(صردل۱) ارك اهنانسا ترسسکت اذا ءاص رد ةقان

 ا( دردلا) روند هتيسول هثج لوبوی را هدننز و طب الع هلباف (صفاردلا) ءاص رد را امانا باا

 FM وکنال وا هدافق لوق یلعردقج ه وا یفرطندشانکر وند هنفرطتسوا كنوي هلرسسک كفاقو یعص تالاد

 ىلعالا قنعلا فرط یا صقادردلا ظیلغ وه لاق رولک ت اصقادرد یعج ردلصاف یمس كنو هلا شاپ هکروند

 | صدصد لاق ردهنسانعم قماح یتسهلوقم كلا وروبلق لالا یکیا هدنز رو هزاز( ةصدصدلار) ریغص ظعوا

 رد هنسان هم ڭغا تمدخ ك رەدىارات هب هنس رب دل دن دشت لداص و یا كالاد( "صدلا) 0 هب رص اذا لما

 | هصعرکد دلیاه ( ةصعدلا )و هلرسک كلاد (صعدلا) اسیاس همدخ اذا جو پایان اصد هصد

 1 ۱ اصعدهصعد لاقت زد هنسانعمكطا لتق هلک تا د(صعدل)هدننزوهنع ۳ هدننز و

 ۱ كنهزمه 6 صامدالا )ضککترااذا هلج ر صعد لاق رد هنسانعم لیت هلقابا یک حو ذمو هلتفاذا لّوالا تابلانم

 كليا كاله بودل کو يا كناوه ییدآز و هلتفاذا هصعدا لاق ردهنسانعم كلبا لق یدو هل رمسک



 بلا ضخ لاش ربدتشاتمق قمجآو انشا سیخ هلمج اذا لو و 0
 یخ دوپءدننزو لاعفنا (صامخم الا عاج یاالخ اذا یساغاومازاو لود بابا ةصخر اصرج واضح
 هنسانعم 3 ی لر كناخ ( ةصخلا )ل صج ییعع حر ۱ صمخم الاقب ردەنسانعم كما یشیش كن ءراب

 (سم | رول وا ناسآ ی سم روب و مالم یا ریط هکر ونی دهر كچوک هجز ودضعبنالوا هدنراقلارا رغاط ورا هبتو |
 ه یشک مآ هدنز و نما( و هاف و هلرعص كناخ (ناصج ]ل ردیعا كقىرط رب هده داب هدننزو لازم |

 اشا صیجو ناصخ وناصخ لج ر لاقت رونل وا قالطا 4 یکن الواهج هجا ین هنروا و هجزآینرقو روند
 (تصخ اإ عایج یا صاج موق مه و صاج ءان نم ةصیج و دناصخ ةأ ما لا و نطبلا ماض یا

 (هصیخ وا راردا سدلتهدفلس رول وا ولف ز یف رط یکیا وول هشو کت رد هکر ون د هبابع هايس .هن زکارم ا ه

 رد هلبا 4ل«#*یاح وهجداضو د وخاب ردیاعص دابعن دبعم هصیجخ واو رد راثدح هصیج ن دج او سیف ن هللا

 هره* و فاحت اذاهنع صماخت لا رد هنسانعم قلوافرطر بوسکر انک ندهنسن ر هدنز ولع افت ( صم

 EC سک رب و ریشه ارزو ۳2 تق راذا لبللا صماخ لاق زد س هنیانعم لفلتفر ییلظ كندصک بیر 1

 هم ۰ نعهلفاحصق ین نعد هطعا یاههحن د نما لوقت رول وا | دعاستم ندنآ هکر دلیعتسم هنسانعم ۳7 و ینقح

 یسار و ون د هغلقچا هجر وقچ نالواهدنسهترو |ینابط كناسنا هليصف كم وكنهرمه (صج /

 قالا ددش ضرالابیصیالیذلا هیمدق نطابیا 4 نیصجح الا ناصجخ سو یلع تلا لس ناک تو 1

 ردنابط زود هکرونل واریبعت نابطز ود هنلباقمر ولیاص ندنچ* تفص و و هنم غلابل انا مضب ناص ا و ضرالا

 لحدرج6«صونلنا) روند ههرارش نشود ب وبار” نکیارولیقاچ ندقامج هدننز و روفصع(صوتللا )زا
 نالوا روش لا لاه (ةصونالا ردصبانخ یج روند هنکحوک كئیش ره و روند هننکینا رب دیو

 رون دهنسیرواب ریب دو هل رسک كناخ(«صیصنلنا روند هنسیر وای :EES روندهنجاغآ ام
 (صولنا) هلعج ردقل وا صذجانال واباوصدوخان روند هما ۰ نکنشوا ولی هدن ز و لیمزا (سشغال

 هینیع تراغ اذا عبارلا بابلانم اصوخلج را ص وخ لاق رد نان قل وا ناب یرجنایرازوک كناسنا
 یدنلوا بیقلتهسراف و ماش مان ورع ندزهلتهج و روند یثک نقناب یرجما یرازوکر دتفص (ص

 لاق هل وارولیقاب قریق وزسرف بویلجازوکیشان ندنکلیسا ك هکروشد هل یتسا لوشهدننزو ءارج (ءاصو
 هایس كسکو و ةريعف یا ءاصوخرب لا رول وا فص و هب ی وقنردوا رح نیعلارسکت تاک اذا ءاصوخ

 ةت لا روند هن وبق ی یدنال واشمراا یریو هاسسیر كنیز و تعیین 6 ةراق لاقب روند ها

 ريمان 2 ةبو ویدسالا ور ن ةربس ءاصوخ ویرخالاتضبا و اهینیع یدحا تدوس ادق: تراس

 نب ےساقو ارح دشا تناک اذا ءاصوخءریهظ لا روند هننامز لا نالوا یتساكن وردیعا كن راسرف
 (سصا ون رد هص وخ یدرفهروند هنغارب امرخ هلع كناخ ( صولا )لر دن دع لص الا يصج ءاص ول

 ردهنسانعم قفل ارپیافا امرخ هل رسک كنهزمه (صاوخالا) روند همدآ ناتصیغاریامرخ هدننزو

 صوخالاقب ردهنسانعم قمرافیچ بورای یارییرلجاغا ریاستالذک صوما تجرخا اذا للا تصوخا
 ردق قاربب هک ایوک ردهنسانعم قلا هنن هجزآ ندهسکرب هدننزو لیعفت (صیوهلا) قرو رطفت اذا

 هلا رله رابق و هکت نوتلا قات هدنزرط یرلفارییامرخ جاتلا صیوخو لةناو هذخ یا هلاطعاام ص وخ لوقت

 هرامدآ نالوا رایخو مارک ادتا هسکربو بهذلا مافصب هنز اذا جاتلاض ّوخ لا ردترابع ندکلنا ت

 كالریپهد سکر و ماثللا مارکلامارک اب ًادت !!ذنالف ص وخ لاق ردهنسانعم كلا مارک | ءولنوا مث و هامورف

 هیفادب اذا ات راف بیشلا ص وخ لاقت رد هنسانع لس ريق قار قارب hk ییعب كما روهظ تا

 صّوح و لاطعاام ص وخ لوقت ردهنسانعم قلا هتسن هجا ندهنکرب جدو هدننزو لعفت ( ص

 ۱ ك راجا مان طبسو غ صو یطراو ء الا هدنآ هکروند هرب لوش هدننزو هثدحم (فص وخلال لقناو هذخ ی

 هلعافم (فص وام ال طبسلا وفرعلاو یطرالاو ءلالا صوخ اه تناکاذاهص و ض را لاق هل وا نا وارف یراقآ
 لز دزور واخ و هتضراع اذا عمبلاهتص واخ لوقت رد هنسانعم كليا را زا هليهج و كعشک د هعاتم یعاتم هد

 رج كشنک دوخاب هنفلبغوط نکزدل وط قوا ردهنسانعم كما رظن هلنفد هبهنسا رب قرهسق یی

 سا صواخحم وه لاقت ردفدارم هدینا یانعم هللا هص واح هدننزو لعافت (صوانها) نو

 كناخ (صیلنا) سعی نبع ۶ یلارظن ز ادااذکو احدق موس کا ید ثاذف وه و از نیمی



 | 0 ااو لص واذا دبلا صلخ
 ۱ نال واهدراقابا و هدرالاو رد هنسانعمقل وا خاش خاش ولتعف لات لاتح یک رارلف هبا ر نالوا هدقاباو هذلا

 ۱ ج دیرلکنکیراردلاب كن راقواطدنه و رول وا شلردشق وص راتا هج زج هدن راارا هکر ول وا هد راکیکن وز وا هجا هنا ۱

 | لجرا و دیلاماظع بصق ىف تالذ و ملا یظشت اذا عبارلا بابلانم اضلخ مظعلا صلخ لاق رولوا هم“ روا

 | یک دصآ هکروند هنتوا قشهرص عونر صلخ و ردشلبا اضما یفلوا یلقشتو هئطخ نیر شف حراش

 1 ولت وفص (صلامنا ) رد هصلخ یدرف رادل زاب بول وا ېک قیقع یر هناد ووبشوخ تیاغب راقیچ ب وشم رضه راج اغا

 1 _صلاخوضیا یا صلاخ “یش لاقت رونل وا قالطا هب هنسن ضا كنو فاصیا صااخ “یش لاق روند هن هنس

 ٠ اتق لوا ارهاظ ردزاو هریبک هروکرب رونل وا قالطا صلاخ هدنززوا هکردیعا كلرهنرر هدنسیقرش كدادغب
 8 aD e لعافمسا ویدنل وا رک ذ هکر دردصم (هصلاخلا] رداعسم هلیعسا

 | ردهتسانعم تلصخ هکردشفص كنظفل ةلخ ردتم یسهلک ةصلاخ یتعی مهلانصلخ ةلخ یا چ را دلا یرکذ ةصلاخ
 شب دا رمندراد و رلیدلبا تءا رق ةلتفاضاماشه و عفان ماماو ردلد دوخاب هدنرر دقت رادلایرکذ یه یلوقراذلایرک دو

 ۱ ردا هدلب ر هد هطا یراکدید اج هدنتایلاتا هدزکد قا یعل هدنسهرب زج هیلفص ةصلاخ و ردترخا راد

 ۱ كناخ ( صلخرددآ عض ومر هدانهد هدن ز وءا رە (ءاصلللا) رددآ هکر ر هدنس لح مات هبع رخ هلا رفخا و

 أ ردیع"ا نصح ر هدنن ایم دی دق هلا نافع هد زو ریز ( صیلخ) ردیدآ عضومرپ هدا مانهرآ ند هنن نمراند لھ

 هيد نالو صالخ ندهنسنرب هل وکس كمالو ىح كناخ (صلمنا) رونل وا قالطا صیلخ هثیش ضیارهو

 | رووا قالطا ه وص ناقا بولیزوس ندنغلارا ال ربشباق نالوا هدنفرط یکیا كنهرق یکسا هلتسانمو روند

 ۱ | ےعص و صلاخ هلن سک كناخ (صلطا) اهر ويس للخ نم ءا1| نم سصلاخاف نعي اهاق ع ىا ةنشلا اصلخ حشر هنمو

 1 ۱ هلع كناخ 6( هصاللا) كندخ یا كصلخ وه لاق هدننز و ءامرک روک ءاصلخ یچج رول وا قالطا هئس ود

 | هدکترا یتغای هرک هکردذوخأأم ندنلوق نعسلا ةصالخ روئل وا قالطا هنسهدیزکو فاص كنەنسنرب هل رسکو
 یکی زوکان زوط ل وا هتشب رلردا بم ندنسددنکو جب ورد زرصهدک دل و یس هایم بوب راما رراتاق هنسز صعب هنا

 1 كناخ 6 صاللنا هنم صلخام ىا نعلا ةصالخ هذه لاق رونلوا قالطا هی دنزص نالوا صلاخ و یروط

 ۱ هصالخ هلشت او روند ةنسهصالخ كغاب نانل وا رکذ جدو رد هل رسک كن هزم هکر دفتساتعم رآ هل رسک

 ۱ اهنم رانلا هتصاخاام یا دب زلا و ةضفلاو تهذلا صالح اده لاق روند هنغأت هرک و هشموک و هن وتل آ شغل وا

 تن لوقت روسد ه هنخرو للخ نالوا هددط وا و هد وا هدننزو نامر( صالحللا] رددارطا لوق دزلاو كل وم

 1 روند« وطروط و هککو ج نالف هدندب د كخاب نانل وا هص الخ هدنژ و رویص (صولدا) هللخ یا تببلا صالخ |

slهکر دیعما تد ر هدغلس ص وصخ هنس هلسق متحهدنع هیت و هلاک (ةصلللا وذ# ردطلغ یس ەسن ےضلاب  

 دوخاب بولوا یرلغرب مان هصلخ هدننورد یدنا رردناقالطا هیاعلاةبمک یداراشلنا ان هرز وا قل و اریظن هب بک

 هل رسک كنهزمش (صالخالا] یدا رام هیس هصالا وذ لء وا ییدتم لر هصلح تام نانل وا زوم ییمز

 ۱ یتسهماش هععس و ایر ةدابعلا یصالخا و اصلاح هلعخ اذا "یشلاصلخا لاق رد هنسانعم قلق ضلاخ ی هتسلرب
 ےل 9 ۱
 لاق ردهنسانعم قلآ یتسهصالخ كئيشرب و ءابرلا لر اذا هل صلخا اش ردترابع ندکلیا تدابع هلل هلا لر |

 ۱ ۱ ادیصق دع راصاذا ریعبلاصلخ | لاقت ردهنسانعم قلوا زوم و یلکیلبا ه ود و زراوح الحس دحخا ادا نعسلاصلخا ۱

 رک ذ اک صالمناهاطعا اذا هصلخا لاش ردهنمانعم كمر و ضالخ هب هکر هدننزو لبعفت (صیلصتا) ابی

 | كئیش رب صیلخت و ردلمعتسم هنسانعم ترجا هرزوا یاب كحراث هلغل وا طوبضم هدنزو باصم هد دس ضعب
 | ات زلف صلخ لا ردهتسانعم قمرتروق و هصالمتا ذخا اذا لج را صلخ لاق ردهنسانعم قلا یسهصالح

 | هصلخ لاقت ردهنسانع» قات روق هدننزو لعفت (صلخلا» ردعما ندنو نصالخ هروک هننای كحراش + هات اذا

 هافاصاذا هصلاخ لاق رد هنسانعم كمنکع هرزوا توفص زس ردک هلا هکر هدننزز و هلغافم (ةصلاخلا صاف

 هل هصلص-ا لاق رد هنسانعم كم دا صوصح هنسفن یدنک تونل وه رواهسک ر یهئسفر ( نمالتتسالا)

 لاق رد هنسانعم كما یشیشكنهراب هدننز ود وعق (صوم الو هلنوکس كم و یف كناخ (صقا) صا اذا ۱

 ۱ هصخ و دنسانعم هع( روند دویلحا ردعا هدننز و ةبضغم (ةصخا و رک دیس ا ردهنسنانعف كمر وک

 1 عوطا هصج لاق هنسانعم كمر و ورجایتن راق بودا نوزیدارب قلجا یک صوج و صج رولوا ردسحم



 مع راشو قلتخا تاج زا نم درتخا لاق هفت سام كمز ود نالی هدنز و لاعتفا صازتخالا) یرفااذاهیلع

 هدننزو هلعافم (هصراخنا و داراام بارطایا صرنایف لعج اذا لجرلا صّنخا لاقت ردهنسانعم قموق هنسن

 تو شوماخ هدننزو رارطبسا (صاضمرخالا# هلداب و هض وام اذا هصراخ لاش رد دنیا كلا كيشکد |

 كناخ (صالا) روند هنکینارب نخهدننز و لحد رج (صوترنا) تکس اذا لجرلا صمرخا لا ردهنسانعم | ۱

 بلخ (یصیصلنا) و هلبصف ویععكناخ (ةيص وصلنا و هدننز ودوعف (ص وصلنا )و هلیدیدشت هلداص و یصتق | ۱
 هکر د هنسانعم كلعا لیضفت هلا هنسن ر ی هکر هدنن و هل (ةصخضلا )و هلبرسسکكناخ (ذیصن) و هلبا مو هدنازر

 اص وصخ و اضخ *یشلاب انالف "ضخ لاق ردترابع ندکلیا زاتع و د رفتم ندنکر اشم هلبا هنسن لوا ییەسک لو
 هریغنود ه هلضفاذا دولا صج لاق اذک وه هلضفاذا لالا بابلانم نوح و2 ةيصخ و یصیصخ و ةرص وصخ

 | دیدشت و ردفا ی و فر وهنلبا دنع نکل یدلیا حر : دع هحرک ف لوم هدنظف) هیص وصخ هکر د ح اش

 هل راداص (فص انا و صامن)یهتا ردلخا دهروصقمهدرو نم لاثم یم هک بنالوا رج فرحو رد راج نی
 قالطا همدآ نیعتمو زاتم صاخو روند هثیش نایغلو هدراس بونل و هډ هنسن رب هکر دیلباقم هماعو ماع هلن رادب

 هل رسک كناخ (راصانا  ردنوجما ادیک ات وهفلابمءاهیکهدهصاخهروک هناب ثكحراشرواک صاوخ یعمچ رووا

 سانلا ناصخ اذه لعش ۳ لاق ردیعج كبصاخ ارهاظ هنسانعم /صاوخ روند هرامدآ نیعتمو اتم ي و

 ریغصت 3 یی ارز ردهنک اس یاب ردب رفصم كنم هصاخ هد دشت دلداص و یعص كناخ (نصبولنا) صا 2

 كندناثو نل فرح ثال وا نالوا م یتیکاسعاقج | اویدنل وا ماغدا هلغل وا هصصب وخ یلصا هکر د ح راش»زل وال: م

 ا راخ (ذصاصل۱) و (صاصل:۱) ةصامنا كنلاص یاكسفن ةصيوخ كيلع لاق هنم و + یهتنا ردیسل وآ متم
 اصاصخ لجراي تصصخ لوقتو رةق یا ةصاصخو صاصخ هتباصا لاقب ردهنسانعم حابتحاو رقف
 نالوا هدنسهلوتم باقن و كلا وروبلق و واق لوق ىلع للخو هنخر اقلطمو ترقفا یا عبا را بایلا نم ةصا
 لحمو باب فق رخ وللخ لک و هوا هللخ یا هصاصخ "دس لاق روند هکیلد كچ وکدوخاب روند هب هنخر و ۾

 جاتحاورقف جدو هلي كناخ (ءاصاصلنا روند هنن رل هج رف كني راقايا جاس وریفصلا بقثلا وإ هوو

 تفطتقا لوقت روند هنغاشب مزوا نالق یاب ءرکصندکد لسکغابو هعصا هلص كناخ (ةصاصلنا) رد
 ردصاصخ یسنج عج هنسانعم ریس) ذب روند هةن هحزآ و هفاطق دعب مرکلایف قیام یا ۱

 | لوق لع رردا ریبعت غوه رادروک و ران اکرت د هوا نالوا ندشماق و ندقلزاس هلبعص كناخ

 | ردصوصخ و هل مک كناخ رد صاصخ یعج یک و ا یرلکد.د جرا روند هوا شمالتر وا هلا رک وا 8
 ردقن ره روند ه هناصم صخو رول واهناچ هکر دنال وا هت نتسزکلاب بولوا قلزاس یراراود هروک هب

 هئیش كسک | اقلطم هلن رک كناخ 6 "صلنا) هنسانعم دیج رخ روند 4 هداب وا وهدهسیالکد شغل و اان نده

 هب صخا لاقت ردهنسانعم كما یوتاب هلبرسک تك نزم (صاصخ الا) صقان یا صخر مث لاق روت

 | ۰ ی
 CIE هدنز و لیعفت (سیصختأ) ردیدآعضومرپ هده دابو ردفرا تم هلک د هداعسلا ص :

 صیصح و همت دض هصصخ لاق ردن رابع ندکلنا زاتع و درفتم هلبا یش یعیدل وا هلراشم رب راس هکر دهن من ۱

 ندکمزسوکی 11 قرهدان وا یشماقلوا بودا عض و شنآ هنجم | كشماقرب هکر وند هبعلرب صوص نسق

 قلق صوصحو صاخ ه هنسنرب ین هسکر ,دوخاب ه هسکرب ین هنسنر هدننز ولاعتفا (صاصتخالا )ردم او ور

 ا (صصختلا») "صتخاف هب هصخ یا*ی لای هصتخ |لاش رول وامزال و یدعت م هنسانعم قل وا ص وصخ و «

 قجاقهدنزو هحرحد (فصبلطا») "صتخا یعم هب صصخ لاق ردهنسانعم قلوا صوصحت و صاخ

 E هجرس و كجوك ندةجرس هدننزو نوزلح (صوبلا) تبرهاذآ لحرلا صبلخ لا رد : ۳

 قلوا صلاخو یفاص هنسنرپ هدننزو هبقاعو هیفاع (فصلاغنازو هدنزو سولج «صولمنا) ردیدآ شوق
 راصاذال والا بابلانم ةصلاخ و اصولخ *وثلا صلخ لاق ردترابع ندقمال وا ردکتموشوشغم هکر

 هلال والئاز یسهماش نکیاب وشم م دقم صلاخ تیاهن رد هانعمرب یناص و صلاخ ءروک هلن هدر اصپ كفل و م + اصلا



B~سی ۳۷۷۲  

 ۱ ری ییس هلج تویموق هنسارپ هدق الت وا یشاوم هدنز و E (هصدرطا ضبا لع اذا صتخا و

 | با ولا یعو مج كنبش يشو لک الاف حلاو یعرلایف عق واذا تاسنلا لک لالا صبرخ لا ردهنسانعم قمالتوا

 ۱ ۰ ةصد رخ ةأ ما لاق روند هواخ هزاتولط هننا هصب رخ و ه بهذف هذخا اذا لالا صبرخ لاق رد هنسانعم
۱ 
 ۱ ۱ ضعب نم اهضعب "رماذا ءایش الا صبرح لاق رد هنس انعم كما ربمک بورا ندن رب یر یایشاو را ةباش 24 ۱

 ۱ یا هصیصد رخ املعام هنم و زدذوخأم ندبت | یانعم روند هب هنس هج زا كب لق كناب و كناخ (ةصيسمررملا
| 

 | كيزساه (صيصب رلنا)) رد دآ قحو عورب و یش یا 7 لا وا ءاعولا قام لاش و لا نم" یش

 تابن ر لوق یلعردذوخ ام ندنو هصیصب رخ رایشیا یب کی زوک هکر کج بول وا هدنغلاراقلم و کدو كحوک

 حراشلالاق+ردنابنر رونلو هج زا و كچ وک ك ىراردباذاختا ماعط یمهاط باعاندن ]بول وا یس هنادهکر دیدآ ۱

 صیصباهل لم رلا ین هنه صیصب رلنا ةيانلا ق لاق هصمصب رخ نم هللا دنع رغص او "لقا ایندلاریعت "ناو ثیدطا مو

 4 «وک و روند هناویح وناسنا لوزهم و فیح و روندههودكکراكج و 5 ییومطق ضیصبرخ ودارت نیم امنا |

 | فرصتهو یناسح تیاغب هلیس هيل , لعاف عما( ضبرعلاا) روند هنس هبح ىدا زآ ڭا وسن و هنسان عد ط رَ روند |

 | لیصح هلغل و لرتمو ب کت رهكب هکر وند ه هسک مثچ ادک لوشلوق ىلع ردنا باسح ی ا کر وند همدآ أ

 1 امة عقدمءايشالل فسم وا ةباسح یا صبر لحر لاق هل وا ردنا تاکترا قلراسک اخو تلف هدنصوصخ ءابا

 | تابلا نماصرخددعلا صرخ لاق را هنمانضمللوا نیو ردت یھت هام وکس كنارو صف كناح (صرلا)

 ۱۳ ا ا و بذک اذا لزا ضرخ لا ردهنسانعم كليو نالی و هردقوهوزجم اذا قاتلا | ۱
 | (صرلنا)هدسادا رهنلا صرخ لاس ردهنسا انعم كليا د ین ضا ك رېن و نظلاب هیفلاقاذا هبف صرخ لاقي رد هتسانعم |

 | صرخ واف نجام و اه ردقیا كضرا صرخ کلوقت رد هنسانعم سابق و ردق ردع ندل وا یانعم هل رسک كناخ
 | فیطا و عیلضدیدش یا صرخ لج لاقب رونید ه هود تاکرادیدشو دنت نالوا "یوقو دنوق یراوکیا و یراناب
  هدهلیبنز هرز وایتیاور یز رطم وردی زعم یسرراف سرخ هدن و ابلاغ یک "بد روند ه وآو روند هغا رزم كزا و

 ۱ | یارصشلاص رخ عطق لا روند هنلاد كحاغآ هاب كناخ (صرطا# هنسانعم بارج روند چرا ور وتا

Eg لاق ردزراح یک االن ړو دهن راو ھتان روند دسر ام و هنصغ
 

  نالوا هدنغلندا وآ ناو دوخاب هتسهقلح كنه وک لوف یلع روند هب هقلح ش موك و نوتلا و نانسلایا دری |
۱ 

 بکر لوقتر ولی ردشق وص هغاب نال وا هدنزغآ كنمول وط وص هکرونبدهنسهرابجاغآش لر ویس ىج يآ لوو المو
 لاقرونلوا لامعتسا هد هنسنریقح وزآ كب هلیتیسانم انعمو هدقع ینزرغب سر لاددح دب وع وه و ءاقسلا ق صرحا ۱

 ار ڈنر قارنم هلی رلث تاک جی ناخ صرخ و ردلهعتسم هد هلن رسک كناخ وادی مشتی

 | هنسیدنک كغارنمو رون ده هقلح نر وچ ییسیغاشا كن رت لوق ىلع ردقج هل وا فرط نامت هکرونىد هنر ومد نالوا |

 لاما صرخ لاق ردهنسانعم كلعأ حالصا هدننزو هاتک(هصارلنا روند هغج راغط و هنسانعم خر روند
 صرخ لاق ردهنسانعم قمقجا ره وشوا ندق وغ وص هلنیتصف (صرانا ]ل هلص اذا لوالابابلانم ةصارخ

 ۱ ربثم ( صرخلا)ردتفص ندروب نم یانعم هدننز و فتك( صرنا ) رفیف عاجاذا عبارلا بابلانم اصرخ لجرلا

 هکرؤن دهن هراد جاغآ لوش هلک كنم زم ۵ 6(صارخ الا 2 رلایا صرخ اب هنعط لاق روند هغار زم جدو هدننزوا

 ردص رخو هدننزو بنط ردصرخ و هدننز و درص ردص رخ یدرفم رارراقیچلاب ندناوق هلبارلنا هسک ناغص لاب ۱
 هةصخریا ةصرخ هلدجوام لاق ردهنسانعم تصخر هدنزو هفغ (ةصرلنا 2# هدننزو درب هلبعض كناخ

 ۱ روند هنص وصخ ماعط كنوتاخ هسغول و هنم ین یا ءالانم تصرخ یعطعا لوقت روند هنسب همچو بصو

 | یدنل وا هی هلغل وا رونل وا ارشو ع رافا رزم هداروا رده رقرب هدنساضف نا رګ هلسک كناخ (ناصرفنا)

 | هدنزونایص رح(نایص رطنا ردیعمآ یصلق ءلرعاش مان یراصفالا مطفنانم سبق هل رسک ك ناخ (نیصرذنا وذ
 ربما صیرملا ر رد درفم صرح هنسانعم هنسا روند هرلن رم هيڪ كيم( صراخ ا) یدنل وا رک د هکر دفذا صو

 هض وح نالوا هدننراب د هل رج اغآ یاسو امرخ و اد راب ءامیا اصیرخ تب رش لوقت روند هبوص قوغوص هدننزو

 رولیکرا بو اص یب وص ك رېن اکا هکر وند هر ېک وحل وی لوشو"یلتم یاصیرخ ءان لاق رون د هب اقولوطوروند

 ۱ انجرخلوقتو هبناحیف یا رهنلا صبرخیف یشع هتأر لوقت روند ه هطآ نالوا هدایردو روند هشناجرب ككرهنو
 ۱ ص رخت لاق ردهنسانعم كللا ارتفا و كفا ههسکرب هدننزو لعفت (ص رضا ) رعلا ةرزج یا صیرطنا ىلا

 ( هيلع )

 | لضلاد رج روند هنلاد كنجاغا امرخو ی سوم كج وك صبا



 ۱ ۱ بسا از( ۱۵2۵00 هیات نوع نیس با ایم جن مسی تنش ۴

 كل 1 هل لوکس كنون و ىق كناح-(صنخا) ردیس هبنک وکلتهدنز و وجر رز( نشا وا)غا ناف 7۳

 | روندهمدآ نو ز و فیعض هدننز ولحد رج( وأصنخا)تاماذا ل والا بابلا نماصتح لج ر لا صح لاق رد هنسانعم |
 ه اتك( ةصایخ ا لو هل و کس واو و یخ كناح ( ص ولا )ر وند همدا كچ وک یس هنج هدننز وج را ز لاف( صفت

 "قشلاءا ودنا*لثلا هنمو هطاخ اذا ةصايحو اص وح ص وګ بوثلا صاح لاش رد هنسانعم كمكيد شکیدهدننزوآ

 برغلا لوقنورونلوا برمط ءدنض زعم كچ ایش هن الص اك رسا نشون لل ر دکیکب دیح الع تفت رب 09و ]
 ثاک اله جم عج یو ٹاک الهیف ندهجال و كن دیک ال یا + كا وج یف "نتعطال»«

 هکردشلوا د راوهدهلب رابع را یصوحو هلیعص كناح هدن و + یشیهنم سیل را صوح ف نعط*ل لا یف اذکویدلیا

 ندآشزر و و یعس نوکح تجز موب و ثبع هشبا یعج همه ردشقاب تويلك ندنلا هلهج ورب ردەدننزۆ ی وط

 لاق ر ردلیعتسم هنسانعم ق قلا راط یہ 2 ک رردشواق یغلازا كن هنسنییا هصابح و ص وح و رونلوا برص هدنعخ ال

 عایق زت كن هنسنرب و ضغلایا ضوطاذخا لاقت روید هننلع واش صوح و قیض اذا اما ص

 هود دوم ءاشرهدناوس چود هب ەقاب نالوا كس یرف (صتاطا) ماح اذا هلوح ضاح لاق رد 3

 هد راهنسز كح هکید نیلاق هدنز و باتک (صاوطا)ءاسنلاف ءاقت راک ی ه و صثاح هوا لاه رول وارببعت

 PEATE صب (صابصاح) ردقح هل وا زودلا وح ندجاغآ هکروند هنس ران : جافا یرفدنلل و هو ر ۲

 هشداق نی هجوم ل رک ا هصابح و یدنل وا رک کرد ردصمهدننزو تک نصاب ید

 8 کرده اعم قلوا فرش زوک رب لوق یلع اوا زاط ىر هراز وک هدیتصق ا
 (صوحالا] امه دحاوا هينيعرخؤم قاض اذا عبارلا بابلانم اصوح لج رلا صوح لاقت رولوا یک,

 ءاص وح نع وءاص وح ا صوحالج ر لاق رونده یشک راط یزوکرب دوخاییراقر وق كن راز وک

 نب ورعیرکید ورد هعب ر یعما هکر د رفعج ن صوحا یرب ردت رابع ندص وحا یکیا هلیس هینب هشت ات (ناص

 فوع یرالغوا روب نه رفعج نب صوحا هلی هینب عج (صواحالا) یذیشل وا سبر هنموق هکرد

 تقاضیاتصاتحادق تناک اذاةنصاتحدقان لاق هيل وا ذفان لع تک اهلغل وا راط هدهبنرع كشن یجر 6
 "یس والا بعک ن دوعسم هلیدیدشت ارا داصو هبا ریغصت ( هصیح )و (هصیوح)لسفلا الع ردقب
 (صاحا) و(صیح )و هدننز ودوعت (صوبط )و هلی راس( ةا )و( عا ]رد رل هب اصص هکر دب
 هنعصاح لاق ردهنسانعم كم ود بواص هرزوا یهج و قفچاق ندهنسزرب هلناصف (ناصیطا )لو هلق
 !ومزپناءاذعالل وا وصاسن هال والل لاقموا ةاعناو لادخ اذان اضیعتو اصحاب اس ی ی و
 یدنل وازک هکر د دضم ( صزحف ال صاح قم هنج ماعا لاش ردهنسانع«شضیخت هد زو لاعقفا 8

 برهم و ليم و لدعمو دیح یا صیح نم هلاملاق رون ده رار قج هجاق و كاج هرب و ناب بوناص رول وا ناکم

 (صایحما) و هدنز ومارج(ءاصیا) روفن یا صویح باد لاق روند هراوط تاک روا هدننز ور وبص (صو

 ءایحا هتیضلایا صاح و ءاصیح ةقان و سرف لاسش روند هناویح قجءهراط یسیرجتا كنجرف هدننز
 ندنلا دوخابقوط بیرقترب یهسکرب هدننز و هلعافم (فصباحما) یدنل وا ناب هدنسهدام صب (صب

 هغ وار اذا هصیاح لاق ردهنسانعم قمانن وا بولاص قربوق هوا یرب یک وکلت نوچا قجاق بولتروق
 لا ردهنسانعم قمردشراق بوتاق یهنسنر هل وکس كنابو یف كناخ (صیلنا) ی دم ءالنا لصف

 لجرلا صبخ لاق ردهنسانعم كمر وشپ اولح یراکدبد صسبخ و هطلخ اذا یناثلا بابلانم اصبخ *یشلا
 ردذوخآم ندنسانعم طلخ ردیعما اولح ول رد ر لومندغاب یفاص وامرخهدننز و ریما (صسلنا)) صبا

 هدنتلابانامرک صسخو رار د یساولحنوا هدیکرتومش و رفا هدیسراف هکر دی رقدنا هلا لسع ونوا هدرارابد و )

 لوقتروند هندصک و مشی ات لعضمندنید بو هش زا یو ناو ننن م (ةصبف ار ددا 4 :

 لعفت (صبتلا )و هدشنزو لیعفت (صیبختا)ریمتا ف اب صمیلنا بلقب ةقعلم یهو ةصبتلاب صیبلتابلقا |
Seka rE 

 ناي هلبعف وم مرەدىا داسفا |یککیدلیا حالصای یعل د مرک وس یککیدکید یو یرسشحز مرد ا دهح و رو هنص وصخ

 صبخ و صبخ لا جم دوم O e ا اه نخ یار ا

 با عملا ءال ا لصف زو



 هم ۳۷۰ زی

 | نیر وف ینع یدید هبله هلا لک جد یچلیا یدلپاداربا یروب نم مالک هبواعم هدکدلیا تیاکح ین هعق و ب واک

 هلی وکس ك ناف و یحۀ كناح ( صف ا) یهتنا یدلک نایز هنلیقرب هکیدلک هل هل راقاچص كنغیرب وق هکلب لک د كلسک

 ۱ صفح و رواکن ص وفح و صافحا یعچج رار دیا اب بوکچ ینیروماچ كني وق نانلتربآ هلکنا هکروند هلینز نیشیم
 | هنع هللایطر باطلنا نب رع یرلترمضح لس و هیلع هللا یلص مرک الوسر یتبم هبانعموب روند هتسیرواپ نالسرا
 | ردندناعصا هریغلا ن صفحو بئاسلا ن صفحو هلبج ییانن صفح و رایدلیا هدنکت هلا صفح وبا یتیرابانج
 | ندلا یی هنسن رب و هعجاذا یناثلا بابلانم اصفح "یثلاصقح لاق هنسانعم كمردکیرب رول وا ردصم صفحو
 [] باطلا نم رع تب نینمولاا هدننز و هل (هصفح هاقلا اذا هدب نم "یشلا صفح لاقب ردهنسانعم قارب
 هما (ةصافطحا ردیسهنک كغواط (هصفح ما» روند هنالترس یثید هصفح و ردیعما امه هللایضر

 (صفنخا) روند هنکد رکچ ك راشم وللثم لاو قب هلنبتص# (صفلا) رون ده یتنکر ردم | ندنسانممجبهدننزو

 | داتع مو تدش هدننز و صف ر6(صقلا) لیئضیا صفنح لجر لاق روند همدآ فیحن و زسلج هدنزوجرز

 | شماض وا هن اکءوسو تم هدننز وریما («صیکل ۱ دحاو نعم ادش و اصبق واصتحیتقبس لوقت روند هکر کسا

 | دوعق (صومل ا وهل وک كوم و ىح كنا (ص ما ) ةب رب ایم رم یا اصیکحنالف راص لاق روند هب هسک |
 | هعرونکساذا ل والا بابل نم اص وج وا صج حرم لا صج لاق رد هنسانعم قل وانکاس بونا یشیش كن رایدنازو
 اء زوكو اهنروف تنكس اذا ةحوجرالا تصج لاقب ردهنسانعم قيشاو بودیک یسفلاص هلتدش كغحلاصو

 هدةحلاص قج وچ وقف ر هنیع نماهج رخ ا اذا ةاذقلا صج لاق ردهنسانعم قمراقیح هلتل وهس یک اشاخ وراخ نش ود

 هروک هنناب كحراش * رونبد هغقآ بون اش وب رت یکی کر کی نعپ دم وص نده اد و ردهنسانممقفلاص هنسیدنکی دنک |

۱ 
۱ 

 ردرکسولقلوص بولار هکات ردنرابعندنسلرت یکیرکب وتروارالوچ هن رزوا كنار ال هج دقمندزټکه یشوق ۱
 ۱ لدنح ی هصیج و ردصداج ج ووتب ۵ هل وبق شخ روغوا (نصومحا) و هدننز و هتیفس (فضیما) هل وا ۱

 ۱ | هفورسلا هایشلا یهو صباملا رسب صل یا صج ا وه لاش روند هزسرخ نوبق (صج الا ردندارعش

 ۳ ۱ ةفداح هصا یا هصامحم یه لا روند هروعزسرخ نالوا هقذاح و زوا (فصامحما) رده رابتعا دبرحتهداروب

 رول وا تبانهدرلاسموقو ضا یم هکر دیع! لوک ام تابت عون ر هلیسهدش كيم هه اکو هانبتصف (صیصح۱)
 | هدنرابد ماش هل رسک كناح (صج) ردهصیصج یدرفم راردا لکا بوتاق هنسیروق درفو نانل واریبعت ی

 ۱  بحهدنزوبتق وهدنزوزاح (صج) رول وا رک ذماضمب ردن ۇموب ویدارلنع لصالایفیناکس رددآتیال ورب
 ۳ ۱ یلسانت تلآو یادو ژکم یتوهشو مد و یتموّردم یلوب و نیلموخان رد هلغ نانل وا ریبعت دوخن هکر ديما فورعم ۱
 ۰. اا صج و ردط ورشم هغلوا هدنفلارا ماعط بویلوا رخ مو مدقم ندماعط یلوانت و لكا نکل ردیوقم |

 E هللادبع یم هج وعو "یصمل ا جالا نب ےھارباو ردندا روا "یصا فلحن دجا ن دمع ندمالعا ردیدآ هدلبزپ

 یرسک كناح (هصج) رایدنل وا تبسذ نوچ راقدلوا نک اس هدلح مان صم اراد هدرصم ردندنا ور کی صج ا

 سلح فوم * ردیعما یدج كنەق مان رع نم "یلع نسحاوبا نالوا هقاطبلا سلح "یوار هلبصت كنهددشم مو

 زب زعلا دبع نب رج هرول هاب كنهجرلا هلع فارق نکل E SE SARE ندنام هدنسهدام و هدارو ی هقاطب

 | هدنن ورد جا دعب بولوا لزا هقرور فوفلم هب هقاطب ر ندنانآسانلا الم ىلع نکیا روثل وا نفد یلاعت ها هجر

 | یعض كناح ( یصا) ردقج هلواو هقاطب سلح ید روطسم یترابع رانلانم زبزعلادیع نم رمعل هللا نم ةعآرب

 | لوق لع یدلیامولع ذخا زا را نیدلا رف ماما ندموق مم ردیتبسن ماکت مان ىلع نب دوم هلیصق كنءدشم ےمو
 لحرلا صج لاق رد هنسانعم كلا دیص وهآ هدنتفو ران فصن هدنز و لیعف (صما) ردوهلبا هم داضو |

 هدزفآسل ولم یا صمم بح لاق روند هبهنادشلرواقهدننز و مظعم (صم) رابنا فصن ءابظلا داص اذا
 | لاق رد هنسانعم كغ لر هلجوک بولیزو هدشنز و لاعفنا (صامحمالا) ردندانعمو یک سیم هوهق یی

 | بورازق نوت یسهدوک هلغمالت وا ینجاغا هشيم یرلکدد ظرف یم هکر کچو لئاضتو ضبقنا اذا هنم صحا

 ۱ لوضعر و كنءراب و اهظلغ بهذ و تّرجاف ظرقلا تاك | ادا ةدارحا تا لاه ردهنسانعم ا

 3 ۱ ةقانلا تصیگا لاق ردهنسانعم قفلعیرآ نکیا زوم” هنادو نکس !ذا مرولا صح | لا رد هنسانعم كنا یشیش

 :E ضبقنا اذا لجرلا صعح لاق رد هن سانعم قع روب بولیزو هدد زو لعفت (صن | ) تفعف ةنداب تبناک یا

 : | لجررپ هدننز ورفعج («صدنح )منا "فج اذا لا نگ لاق ردهنسانعم قعش رو بولیکج هلغم روق تاو
 صبح لان رد هنسانعم كلنا تکرح یک و کلت نوغروا نوغروا هد نج هدننز و هج رحد (ذصلا) رددآ

 لک 3 ۱

#4 ۳ 

۰ NEN TG 3 



OTERO N /یکیا ید دنا ر لنو 0-۳ ی  

 انف ریخال ءادرج یا ءاصح ةنس لاق رول وا فصو ه هنس قاروق یراع ندلوصح و ربخ (ءاصط) رد راعض وم
 ءاصحةأ ما لاقن روت وه و و زنسووغ واو دما اراق كساد رمن نزحدوخاب ساد م ن قارس ءاصح و

 هدننزو هساسح (ةصاصللاإ) رابغ الب ةيفاص یا ءاصح حر لاقب روند هل زسقارب وط: زسزوط و ةمؤشم یا
 رد صصح یعج رد هنسانعم بیصن و هر هلب مک كناح ( ةصل 2 رد 4 رق رب بیرف هب هریبه نا رصق هدقارع دا وس

 لاق یدنل وا لامتسا هدنسانعم بیصن هدعب بول وا هنسانعم هعطق راعتسم ندنسانعم قلح و و هدننزود

 هنر لوق یلعردب راکدند هرهجالآ ا وینارفعزنع هکر دیم! سر و هلیعص كناح ( صح ا) هبیصن یا هتصخ ذخا ۳

 یتغالوق یھ كشا هدنزو باغ (صاص۱) هنسانعم ۇل ول روند ه وجا و رد صوصح یعج ر د

 معماذا حاشلالاق ٭ رون د هکةرکس كنو روند هغروض وا و رونیدهنسمر کس قرهلاص ه وایرب یتغیر وق ب
 وه لیقو ودعي و هبنذ عصع و هینذاب راما مصب نا وه لبق و ودعلا ةَدش یا صاصح هلو یلّوت ناذالا ناط
 هرکصن دکد لسک موز وا هد هعصاو هدغابهدننز وهما (ةص اصلا )هنسانعبرج ر ون د هفلزو وا صاصحو طارم

 ه ییاص هدننز وریما (صیصحا) هفاطق دعب مرکلایف قبام یا هصاصا تفطتقا لوقت روند هغاشپ

 لیلق یا صیصح سرف لاق روند هنآ ولیوت زا یغلیغاقو و مهددع یا اذک مهصیصح لاق روتلوا
 ردنطبرب ندنسهلسق سیقلادبع صیصحو صوصحت یا صیصح رعش لاق روند هلبق شع زاقو
 هزایوت ناب هد زای رق و كنفارطا ئزاف رغ كنا صاع و ردن دار دش هکر د دهسا نا هنر 8
 روند هغار وط هدننزو راثرت ( صاصصحا» روند هشاطو هغاربوط هدننزو جز (صسهصما» ر

 هرز وا لح مان یوطیذ ( صاح هح ا اوذالر وقالب عیرس اب یا صاصصح ت زق لاقى روند هود ر
 ه هسکرب هل رسک كنهزمه («صاصحالا) روند هغارپ وط هلبصف كناح (ءاصاص ۱ زدیمسا كغاط

 هما نع هتصصحا لوقت ردهنسانعم كلتا لع و هبیصت هتبطعا اڏا هتصصحا لوقت ردهنسانعم كم

 رهظ و ناب اذا "یثلا صصح لاقت ردهنسانعم قلوا نایعو قخآ هنسنر هدننزو لیعفت ( صیصحت) هت

 رهظ و ناب اذا قلا صحح لام ردهنسانعم قمل وا نایع و رهاظ هنسنرب دو هدنزو هلزاز (ةص
 ر ع لوفد و راس لاق + رد هنسانعم كلا كبرت هوا یربنوجما كتاب یکی ر کہ رج هنری

 الاف اف تصح صح تح تلعف لاقف تلعفام هل اسم * لر يلع اهلخداو لالاتد نم ةيراح هل یزتشا

 نذنجماو عرسا اذا یشلا ف صخصح لاق ردهنتسانعف اب ربت ریت و صه اب اهلیبس "لخ لاقف ت
 انیع صح اذا بارلا صعصح لاق ردهنسانعم كمر ود بونشا هوا یر یغاروط ی ک رردشا

 هب هسکرب مدآ ر و ردشلنا رارکت ینو فا ٌوم» هامر اذا ہےاس صےصح لاق رد هنسانعم كروس و ۱

 نکرتلاقءودو هیلع "او هب قزل اذا انالف صصصح لاقت ردهنسانعم كلباح اما و مارا ب وشاب یکی
 یغنایا و ضوهنلل تبث اذا هیتبکرریعبلا صععصح لاقت ردهنسانعم قمایط بوریو هرب هلا روز
 | | لعافت ( "صاح ا دبقلایثم یثع یا صصصح وه لاق ند انف كعرو ىك یشلوزوپ كنهسک

 | اصصح اوعسقا اذا | وصاح وأ وصاح لاقت رد هثسانعم ولی و قعش هصح هدننز و هلعافم (هَصاحم ا

 | يوتا ضرالابقزلاذا * ها صعصح لاقردهنناسقلواز زن ودبوشبابهرب هدننز و لزلزت (ض

 كنا ویح و بهذ اذا رعشلا صحا لاق رد هنسانعمقل وا لئاز ب ولیکو د یوت و لق هدننز و لاعفنا (ص
 + بنذلا "صحا و تلفا + لثم ا هنمو عطقنا اذا هبنذ "صحا لاقت رونلوا ریبغت كلد وکه کر د هنسانع» كسي تب
 هسک ندا ناب رک ص بلخ هلبرقتر نکیشل وا فرمشم هکاله ر دد یدنک هدقر وقاما لدلتروق بول 7

 اسیلکر دن را وج ن نکل بود ان یلاعرصق ر نوچ سفت یدک دش واقع ر عزا ر برض ه١

 ةرزوایروصت "هدادرارق تبقام بولوا ی وج هلبسو هنس هلازاو مده یدا رولوار وضح: ندتهجلوااًماد

 ا ر دلا کس زاد تن وضح مه سوار بی ور ور

  واعم یک ر ح هن وکو  كنيچلی ارمص ق رایدلیا هدا رایتلتق كنچلیا ارضی ناکزام دک لیا لک ومر

 ۱ رک وراق ید یسیدنک هلغم وا عقا و ندفرط مزب مص ضقن هدزمگیدلیا لتق ینوب رازب هلغلوا ی
 هه واعم یچ ےلیا یدلیا عاجرا الاس بویمرب و اضز هنلتف ود ردهدندصق كما ایم هاب یار

 و ۲
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 LE ا درع هلړس هنن همش REL "صحا لج ر لاس ا جا 9 1

 1: ۱۳۳ ارم رکورد 10 TE كول وک کدو رفع لا سفر ا)

 (تصیصبرطا) رک ذیس اکر وند هنسیرواب كج وب یراکدد صوقرح و روند همدآ زانقط و رد هصقرح یرلثوم
tlهصبر (دصب رطا) یلحانم " یش یا هصیصب رح اهیلعام لاق روند هنغلنادا وآ ناوسن هلن راف كناب و  | 

 رد همان عشج هلک ك نا( صراعا )اھصب ر نب ض رالا صب رح لاقت یدنل وا رکد هکر دیفدامودنزو

 | لاق ردعتا وب و ردهنسانعم قلق وزرآ و بلط هلتدش هدابز ندنم وژ و هرز وا یهحو هعومذم تبغر یهنسنرب

 (صیرخا) عشجاذا عبارلا ویناثلا بابلان نماصرحصرحو "یشلا لع صرخ لاش ر رول واردصم و موش سرلا

 بو لاقبرون ۵4 و قرب صرح و هدننزوءامرک ردناصرح و هک لاح ردصارح ییجبردفصو هدننزورما

 رفتسمیا یشلا كاد ةصرح وهلاش روند هنهاکرا رو كنطس و كيش ره هلناصف (ةص رلا) قوتشم یا صیرح

 هچ ورشقن تناک اذا ص راح ةباص«لاش روش دهد ولب نال وارریص بو وص ییزو كر هل ار وم( ةص راخا)هطس و |

 | هدا یانعم هلا هصراح هدنن ز وهص ع( ةص رل ا ]ر دف دا رم هدل وا یانعم هلا هصراحهدننز و هنس( ةصیرخ )الیاف

 کر ول بغاص هلربسح یغیدل ال ون یشان ندقل وا هراب یرازغآ كن راکیلد هلغل راص قیص یس هع كن هقان هصرحو ردفدا رع
 اد دلا صرح لاق رد هنسانغمقمرابهدننز و صرق ( صرخ ا )ر وند هن لغ اط هفارطا ب ویا یرغوطوز ود هباقیدوس

 2 قمالت زا یخ هرز وا یماف واكرت هنسلر لصا ندنرلت وا كع الت وا و هعش شاذا لو الات الاانا

 دا یشلا صرح لاق رد هنسانعم یعوص ییغوبف و كنهنسذر و "یشدنملزنب لادا لوهجلا ءان یلعیرلا صرح لاق

 ۱ ]30 ا د زواج یر دد لو و زود دن زوب چلا كانیسیرد كنطب هلی زسک تناخ (نایص راع )اة رشق

 كیا یخدبنآباصق 5 رکصتدقدلب وص یس رد كنوبق الثم هکرون د هزکح رد لزق هقف و لوشوزوند

 | نایلعف یسهلک نایصرحو و رولک تانایص رح ج ردتح هل وا یردهجا نالوا هدنسارا یکتسو هلا تادارم

 ۱ لک رک یادت زو لتس( ھا )رددوا ندس ا نالوا دتسانع قم وتش قولقا ردهدنزو

 | طارفا هب هنسنرپ هدننز و لاعتفا 6 صارنحالار) ام: یا مهئاشع و مهءادغ صرع هنا لاق زد ترلان نلتلسک ۱ ۱

 .جرح دنا (صف رهلا) دهج و صرحاذا لجراص رح ا لاقت et رم فود صرع رزرو

 | «دتزو روفصع ةلفاق («صوقرطا)ل ضبقت اذا "یشلا صفرحت لا ردهنسانعم قع روب بولیزو ءدنزوا
 ۱ رول وا هببنش کچو یرلکدید هنک لوق لغ رولوا ی ,دنکیا کیتی را یک FI یک هر

 رک نو یولد یه رفا یزامولوط هکر دکخب و رب كجوکندنکجو قول ضعٍ و تو

 امرخ صوقرح و ردقج هل واكج وب یراکد د راکب الا قشاع راب رعردیعجصیقارح رولیقوص هننراجرفالراریق
 اند امص اامدقم ریهز نی صوفرحو رد هسک رب ندنس هلق حت نزام نن صوقرحو روند د رکچ كنفيروقلیشب

 رحردبدآكجو ر هدننزو یکربح هلته( یصق رل ال یدل وایراخ هد را رک ترضح تفالخ نام رفا

 یشلا ف صقرح لاقت ردهنسانعم كم رود قران ا قنص قص یرلعدا هدننز و هج رح د (فصفرطا ) هاه رد درفم

 قیص هدننز و جرحدم (صقرحا) هب راق اذا مالکلا صقر <= لاق رد هنسانعم كلی و رب رب و هاطح تراقا اذا

 ٠ 6ا شار لد دشت كداص و یصق كناح (صللا) براقتمیا صقرح جم لاقب زونبد هب هنسن شفلوا مینو زا
 ۲ OA كم ود هرصح هب هسک رب ندهنسفر و دعلح اذا لوالا تابلا نه اصح زغشلا صح لاق ر اتا

pen:کو  e elدام كلا دمای هیاجوهراجا نیهنکر وا  - 

 ءاد ۱ DSSS TAO یا اد 51 ر هدننزوآ

 اهم ندقلح هکر دهنسانعم دص وصخ ردعفا و هدنل وق هصاح 2 مس اراب د یا هکدصاح و رعشلا رانش

 (صصحلا]) رولوا كعدرا ودعطهنم تدار دهد رب هکر دکع د "صحت اذ هلغل وا هرز واس دوخ ی ردکعدهع وطقم

 2 | لاقت روند ه یشک نالوا ۳ یرالق كنشاب ردفص و( نما 7 ردنا نح قلوا یرللف كشاب لنت

 !صحا و شی را لیلقلا یا حانطا "صحا رب ا لاش اذکو ةا وس لب ۳ یعل صصخا نی یا صحا لحن را ۱

 | هدنسولمان و هوا تفص و همش تعلطدق تناک اذا "صحا مو لاش رولوا فص و هن وک: قل زانا تدا ا مک

 | زسروغواو هبفرثا الیا “صحا فیس لاق وا رام و ناسلوا ترودکو هنخرو را الضا



B=سو ۳۹۷  

 اک زود هار : مکحو ئضوط ریارب سپ e ضیرتو مک "یوق "یا نەدر «یش لا
 روا هتصرتا لوقت ردهنسانعم لق ےک و یوقو دنوق ی هنسلر هل رسک كنهزمه (ضصار :الا) | ۱

 "یوقیرکرتو هینب (صراثلا) هلدع و اس انا لا صر لاق ردهنسانعم كلنا لیدعتو هوست یوزارتو
 ضب یک کا یک صیرت هدننزو مرکم (صرملا) قلقنا مک یا صزانشرف لاق روند هنآ رکحو |

 ((صیززلا ) فیل مک لدعوتسم یاصیرت و صرم ناریم لاق روند ه وزارت کسو تار نالوا رار |
 (ةصوصعتلا]) هلدعو ها وس اذا نار يملا ص ر لاق ردهنسانعم كليا لیدهت وه اوست یوزا رجدو هدننزو لیعفت |

 1 قع ضایراریکتس كفانا ندکع رو قوح هلنیتصقف (صعتلا) یدنل وا رکذ هکر دیفدام و هدننز و هص وصعب |

 ردك صعم صعت و یشلا ةرنک نم هبصع یکتا اذا عبارلا تابلا نم اصعت لحراا صعت لاق رد هنسانعم ۲

 لیعفت (صیلتتلال ردهنسانعم قلیصف بولی روب یراریکس كغايا ندقلرو كى صعم و ردلکد تباث نکل مآ
 هلو هلم اذا اصیلت "یثلاصلت لاق رد هنسانعم قل 53 یس هت هرهم زود ود بودشمو ی هنسارب هدنزو ۱

 چ ےل الصف رو | اصأج ءالا صأج لاقب ردهنسانعم كمحا هلینوکس كنزمه و یف كيج (صآخا) هک ما لصف زس

 ۰ هب ه ود كاکر ا دیدش زوایو رونی د همدآ یل هنج یریا یک ل یف هدن زو هطبالع (ةيضا رج ) هن رش فا تلاثلا تابلا رم

 وجا نا كمال و كناب (سلباج) دیدش یا ةيصا رج لجچ اذکو  مضض یا ةيصارج لجر لاقي روند

 ناي هدعطاق ناهرب هکر د جج رم + ردلکد نكون عد ردقو یسنا هدهت وا ندنآ | هکردهدلپرپ هد رغم یا

 نابسابكي هد هازاوردر ۵ و یسهزا و ردكي ردةدلبرب هذی رغما تاه هکردب ,رعهاسلباح صلبا هرز وا یقین 7

 هکر دعقاو هدلاخم ماعد دن رادنع قیقح لهارلن و و ردرا و رهشرب ېک كلا ځد هدقرمشم تیاهن هدنلباقم كن و رروت وا

 زکه و هقالطاندنلاع دیقت و قلعت كکلاس اسلباح هدندنع نوف شنا وخ هدناملاع لاکشا و روص عو
 ندلزانم یکجهدبا عطق هلک ولس و یعساقلباج و ردن جرات امنلززم يآ تاوان و اا عطق نوجا لوص و هطیح

 روناوص راوی د هلکن اروند هج رک هکر دمولعم هد دشتلداص ویرسکو یصف كيج ( “صحا ) ردنراشا لمل وا ||
 قلف یرازوهلان بوبلکنا ندنغندل وا مکح و قیص یغاب كغاستوط ولغاب رول وا ردصمصج و ردپ رعمیسراف 4

 هلا هلان و ءاهکایوک هطب راد ودشم هیلع اقیضم ه واټ یا یناثلا بابلانم اصج طاب رلا ف "صح تاب لا هنس

 (تاصاصا)رونل واست یچ رک روت فج نایلشپا جرکهدننز ودا دش( ضانەجا )راو یی راراود

 هدننز و طبالع ( صجاصملا) ردسبکهراخو هلابت روند هب هناخج رک هکردیعج كن هصاصج هدننز و تاسا

 هنیفس (ةصیصطا) وتسم ضبا یا صجاصج ناکم لا روند هرب زود و قآ تیافب یک شعاوص هلا چ
 ةصیصج هذه لاق روند هتعاج نالوا یک هشاطرب هلغلوا نیش كن هنر یرب یرله واو یرلهناخ هدنن

 هدنن زو لاعتفا (صاصتجالا] ردشطا هنطخ نت رابع هصرصإ حراش ۷# مهتلح تبراقت اذا ةصیصا و سا

 تب راقتاذاموقلا صتجا لا ردهنسانعمقلوا هدارارب یک هشاطرب هلغل وا براقتم هنر یرب یره وا و یر ۱

 طابرلا یف صحت تاب لا روند هنسپرازو هلان کن هسک دیقمو طب رم هدننزوریما (میصلن )8 <

 ءات الا صصح لاق ردهنتسانعم قم ردل وط یاق هدنن ز و لعفت (صیصحلا) ا یا صیصج هلورک ز

 قجآ یی راک یار کو "صح لاب هالط اذا ءانبلا صصح لاق رد هنسانعم قما وص هلجرک یاش و هالم ۱ 1

 رد هنسانعم قلاب هکعا روهظ هصکی یراشع و یرافاربب رد كجاغا و هينيع ع اذا ورا صصج لاق ردهتسانع

 لج اذا ودعلا ىلع صصج لاق ردهنسانعم كلعا هلج هنعشد و جرخام لّوا اد اذا رشا صصج لا

a 1ردعل وا هلا ده یاخ نالوا تباوص هدن ون دوخاب رد هتسانعم رارف قجاق هدننز و هحرحد (هصبلطا)  

 کروند همدآ لبنت هدننزاو دیلقا هلن (صلتجالا) ردیدآ تابن هنوکر هلنوکس كيمو یصق كيج (ص)
 زحام نایمارب هرش و ربخ و هرمض و عفو السک هعض وم ح ریال یا صنجا لج رلاس زلریآندنرب ندنکیدنشوآ

 بویمهشدرک هرومآ یشات ندنزارنحا وبعرو عفسال و نضال مدقیا صنجا وه لاش روند هب هسک هبلوج ر ۱

 رومالانع یطامتم بوع سیا صدنجا وه لاق رونډ هب هسک كان هشیدنا و بوع س نالوا رونل و رک ب

 تام اذ ذا نالف صنج لا ردهنسانعم كلوا هدننزو لیعفت (صنملاز روند هتم هدننز و ریما (ص

 لوف یلع قل هکید هکید ا زف بارها E لراس یی وز 6

 هتک دلمه اء ال | لصف زی | یک نما ءاطا نا ENE رویت (مرج ته یرد دل جدام داس پ



 ج دقوملا ءاتلا لصف و

 عولرب هدننزو ةاطنبح (ةاصنلبلا) ردنشوق دارم هدارو هروک هثناب كحراش نکل * ردیسهنک كن هلکنن رک

 | یعجج راطروع هدنراجاغا نالیفم هده داب رول وا لشي یسهطروع هکر دیه شوقر و ردیعجیصنلب ردنابن لوک ام
 یکمز (یصلبلا ) رولوا هصیفیرادانقونوز وا غیر وق ردشوقر یدوبهدننز و یزج ( یصلب نا رولک یصالب

 وا و و یعض لداص و هلنیتصف رد ّوصلب لوق ىلع ردندرفم صلب رددآ شوقر هیبش هنشوق نکچبوک دنزوآ

 كليا صیلخ ینتمذ بولآ ین وچ كب ولطم ندهسکرب هدننزو لیعفت («صیلبتا) رده وصلب یوم هلیسهدش
 لا ردهنسانعم قلاز [یدوسكنيشاومو هتصلخو هنذخ ایا اثیش هدنع عدا یا یلام نم هتصلب لوقت رد هنسانعم

 صّرتاذا ضرالاصلبت لا یدنل وا رکذ هکر دیفدارعو هدننز و صرت («صلسلا) اهنابلا تلف اذا مغلا تصلب

 زمروکی کو کت نل روغ وا ییشرب و ًافشیف هبلط اذا ؛یشلا صلبت لاق ردهنسانعم كقتسیا هجول رک ییهسنرو
 قمالتوا نوت راوط یرلت وا نالوا هدر و هداراو هغارا اذا هلصلب لاق رد هنسانعم كم ردش ویس ندنفرط

 لاق ودهتسانعم دک هدننز و ءاقنلسا (ءاصالب ال عججا اهفام تعر اذا ۳ رالا متغلا تصلبت لاق رد نیا
 | جرخ اذا هاب نم یصنلبا لاق رد هنسانعم قمتتج بون وص ندنسابل هسکرب و بهذ اذا لجرلا یصنلبا |
 ۱ تکراشمیسان كنو ها و اداهصلاب لا رد هنسانعمقلعت [بوبا ریهص هرز وا هسکرب هدنن ز و هلعافم ( هصلابلا) ۱

 . [ 1ا لجرلا ص الب لاقت رد هنسانعم قجیاق بوقروق هدننز و هجرحد هلا هزمه (ةص البلا) رول وا ید نوجا ۱

 روند هنجرف هنیعب دوخاپ هن رانک تكنجرف تروع هل را صف لوق ىلع یعض كنيع و كناب 6 صعلبلا إل بره
 ادعاذا لج را صهلب لاق ردهنسانعمقجاق بودرکس هلتع رس هلفقروق ندهنسنر هدننزو هجرحد (فصهلبلا)

 لجرا صهلبت لاق ردهنسانعم قمتیچ بون وص ندنسابل هسکرب هدننز و جرحدت (صهلسلا) عرسا و عزفلانم

 نالف هصاب لا ردهنسانعم كللا مدقت و قبس یرارباس هلبنوکس ل وا وو یه كناب (صوبلا) هبایث نم جرخ ادا
 | ردهنسانعم كف بک بوجاق ندهسکرب و هلحتسا اذاهصاب لاقب رد هنسانعم لاحتتسا و همدقن و هقبس اذا اص و ص ا

 ردهنسانعم نولو كنر و حا اذا مالا ف صاب لاق رد هنسانعم كلنا مار او حاطا ورتتسا و بره اذا هنم صاب لاق

 | كروب كىو ردتفل هد هلم كلاب هدانعمیکیا وب هنسانعم هربح روند هنسد رغص كنوتاخ و ه ول یا هص و ریغت لا

 ۱ هلبعص كناب (صوبلا بعت اذا هنم صاب لا رد هنسانعم قلرو و اددش راس اذا لجرلا صاب لات دات

 ! اهصو واهصو یبا لوقت ردزناح هد هلصف هدنو روند هنغلعشم و كنخاب یرغص و زا عبور

 ۱ مقلا نم صوب لاعب ردکعد یعاونا كباودو یشاوم هکر ددرفم كنظفل صاوا صو و اهزح ٌهمصم نیل یا

 ح لاق ردهنسانعم كمربو شم روز ذم تاب یرلکدد صو هدننزو لیعفت (صیوشا) اهنم عون سیم

 ٠ .  هدشرابو ام يع تمظع اذا ةأرملا تصوب لا ردهنسانع«قل وا كوي ىق كتروع و رثا اذا صوبلا صوب
 ( | لاق ردهنسانعم قلو ایفاص یکن رو ةبلخا یف قبس اذا نالف ص وب لاقت ردهنسانعم كم بوش واص یراراس |

1 ٍ f ۳۷ زیح 

1 

E aa eS ۳ااا ل ا  

1 ۱ ۱ 7 4 
 ۱ ب عو زجگ ۱ ر روش bE وب | ادص ب ىو زعلا ةهظعل ایا ءاص و ةأرما لاقت روند هنوتاخ یلصف وب (ءاصوبلا و ه ولافص اذا*یشلا ص وب

 ِ | كهزم* (صاو الا راررب وچ لرفلرف هرز وا یرلشاب بو رب دصیق شتآ هنجوا كجاغارب هکردیعما بعل ر صوص |

 ۰. .[ هلی كناب (ناصو) ردب ٌرعمیسراف یزو ر ديما یک هنوکر  هلیعص كناب « "یصوبلا) ردیدآ عضومرپ هلیح*
 بابلا نم اصمم لج را صم لاق رد هنسانعم شطع قم هص وص هلنیتصف (صملا) ردیعما نطب رب ندنسهلمبق دسا ۱

 ((صابالا) ایشیا اصوص م هنم تبصاام لوقت روند 4 هنسن زا هدننزوروفصع (صوصبلا) شطعاذاثلاثلا

 1 سال مدآرب هدننزو حرحدن (صلبتلا) یچنمأم یا ییصپاام لوقت ردهنسسانعم كلتا عنم هل رسک كن هزم ۱

 ۱ هلبن وکسكناب و یح كناب («صمبا) هبا نم جرخ اذالج را صلهبت لاق یک هلب رد هنسانع»یقمتبج بوننوص ۱

 داصلا وءابلا و ءال حصي صیحیف عقو لا هنمو رد راج هد هل رسک كناي رد هنسانعم تنحم و قیضو تدش

 صب صبح و داصلا رسکو ءابلاو ءاطا عتفب صيب صیحو داصلا قو ءاسیلاوءاطا ركب صيب صبح قوا
 هنع صیحال طالتخا ین عق ویا اه سک صاب صاح یو ام "رحم صب صبح و ةهناثلا رجو لوالا داصلارسکب

 لوشاک | یتیمز ی ور یتعیامف فرصت ال تح هیلع متقیض یا × اصب اصيح و صب صبح هبلع ضرالا ملعج» لاسو

 ا ةد وفلا ءاتلا لضف = یلاصت هنوعب زحم یدلاق یتردق كج هنود هسبناحر هکز کیدلیا قیبضت هد هج رد

 بوثلا ةفيث روند هنزپریت كساب لاه (فصب رل و هل وكس كن هعم یاخو یرسسک كنات (صیرضلا) |
 صر لاق رد هنسمأانعم قلوا رکحو "یوفهنسنر هدنز و رحیم (تصاّرلاز ردب رعم یسراف ز زین و دنسانعم

 روند هب ةن مکحو "یوق ردتفص هدنن ز و ریما (صیزلاژ) مکحاو یو ادا سمامنا بالا نم ةضصار ؛یثلا

 (لاق)



4 ۳۰۵ = 

 | عاش مان بیبش هدننزو ءارج (ءاصربلا رد عاشرب صربالانب ددبعو ردنطبرب هکرونل وا قالطا هب هلظنح
 لا هل وا شفا وایعر یتابن هکرونل واقالطا هرب لوش ءاصرب و ردهفاصرف لوق ىلع رد همامایعما ردسقل یسهدلا وا
 عل اف تناک اذا ءاصرب ةبح لا رونل واقالطا هلالی هجالاضاب لوب لو و امنا یر تراص اذا ءاصرب ضرا

 ۱ بوبادلرپ و ردعضومر هدنبارت قشمدو رد دآت اب رب هیبش هنابن یراکدید قالپوط هدننز وریما (صبربلال ضای
 قمت اغوا هنتلع صرب هلن رسک كن هزم (صاربالا) قی رب و صیصب یا صیرب هل لاق رد هنتسانعم قماردلپ |

 ءاج اذا لجرلا صرب ا لا ردهنسانعمقلوایدلو صربا كمدآر و صربا هلعجیا یلاعت هللا هص را لا رد هنسانعم
 هرلار یکه وا زود نالوا هد ر لاسموق وروند هنل زانم كنس هش اطنج هدنن ز و بانک («صاربلا) ص را دلو
 كج ون كچوکر لینوکس كنار و یصق كناب 6 صربلا) هدننز و هعقن ارد هص رب یرادرفم راهلوا زلنا تابنا این هکر وند
 هقلح اذا هسأر ص ی لاق ردلمعتسم هنسانعم كلتا شارت شاب هذننز و لیعفت («صیربتل ال رول واهدراب وق هکر ددا
 (ص تل ثرح نا لبق اماصا اذا ضرالا رطلا ص رب لاقت ردهنسانعمقعای رومناب لّواندزلروس تفج ه الر

 اف عد مل اذا ضرالا صرت لا ردهنسانعم قم التوا یتسهلج بویقارب توا الصا هدقالتوا هدننزو لعش |
 لاس ردهنسانعم قلابچ بونت مدآ یفیدلآ هنتلا بوقب كنهسکرب هدننز و جرحدن (صعرتلا) هاعزالا ایعر|

 بابلا ماصیصب *یفلا"صب لاق ردهنسانعمقماردلی هدنز و زب زه (صیصب) برطضا اذا هک نالف صع
 زد هنسانعم قم رص و ص و یلاطعایارس یل صب لوقت ردهنسانعم ثمر و هنسل هج زآ همدار و عل وقرب اذا

 ميصیصح لاش روند 4ییاص و ةدعر یا صیصب ذخا لاق روند هکمم رد صیصب و حشر اذا ءالا صب

 اذا ءا لا "صبا لاق رد هن سانعم قمزص وص جدو هل رسک كن هزم (صاصبالا) مهددع یا اذک مهم

 (نصاصبلا) رهظب ام لّوا ابنم رهظ اذا ضرالا تصبا لا رد هنسانعم قلشاب هغمقيچ زونه تاب ندر و ے

 هدکع رو هدننزو راثرث (صابصبلا) نوچغیدل راب بو اردلب هنسانعم نیع رونل واقالطا هزوک هدنز و

 ریعبلاه روند هه ود قار و داح یا صابصب برق لاق هنمو روند ههود ندا دهج و دج بویلابچ تی
 نالق هداص و الیلقءام اذکو ابل یا اصابصب یناقس لوقت روند هبوص هجزآو روند هدوسو رعاضیال

 طب الع («صباصبلا هنسانعمربخ روند هکمتاو هلوا شلاق یک غیربوق كنب راف ناب هکر وند هنسهیقن توا
 هتلع دق صباصب تیک لاق ردقج هل وا یروط ییامرخ هکر وند هثآیروط نال وا بلاغ قلرقشا هنن وط ه
 رهظ اذا ضرالا تصبصب لا ردهنسانعم قل وا ردا روهظ زونه یاس لر هدننزو هلزاز ( فصبصبلا)

 تعرساف تراس ادا ارق لبالا تصبصب لاش ندا كم رو هلتعرس ندیک هب وص و رهظبام

 كیوک كچوکو هبذ كل رح اذا بلکلا صبصب لاق رد هنسانعم قفلقاتلب بولاص یتغیر وق هت وا یر اوکو

 یاب ر دوب هدننزو لیعفت (صیصبتا هينيع حق اذا و رجا صبصب لاقب زد هنسسانعم قچنآ ینیرازوک
 قج ییرازوک یکینا كن وکو رهظیام لّوا اہنم رهظ اذا ض رالاتصصب لا ردهنسانعم قمل وا ردنا روهظ

 لاق رد هنسانعمقماردلپ لراب لراب هنسنرب هدننز و لعفت (صص۱) هینیع جن اذا و را صصب لا ردهن
 با رطضا بونلت مدآ ییدلآهننلآ بوش هکر د هنسانعم صعربت هدننز و جب رح دت ( صرعستاال قلبت اذا *یشلا

 قیرآند هلی وکس كنیع و یصقف كناب (صعبلال ردص وص هنسلثا با رطضا كعوطةموضع و لوق ىلع ر
 لا رد هنسانعقلوا رارقی و برطضمو فح اذا ثلاثلا بابلا نم اصعب هند صعب لاق ردهنسانعمقلو

 قیرآ هجا زج كن هدننز و نولج («صوصعبلا )و هدننز و روفصع (صوصعبلا) برطضا اذا لجراآ

 هکر و مظع یا هص وصعب یکتشا لاق و لیضیا صوصعب و ص وصعب لج ر لاق روند هنکیک هجواو روند

 لعفت (صعبتلا )و هدننزو لزلزت (صصعبتلا) رادل را ندنفلضاس هکر دکج و هدرخ ر هلیعص كناب (ةص وصب
 نالي شه وا لتقف صصعب و برطضا اذا صعبت و لجر لا صصعبت لا ردهنسانعم قلوا رارقب و برطضم هد

 هثیش نوخوب هدنن زو رفعج هلا همت یاخ (صخلملا) تولتف تلتق اذا ةيطا تصصعب لاقب رد هنسانعم قا

 لاقب ردهنسانعم یفلتظلغ هلغل و ترنک هنسنرب هدننزو جرحدن (صفلبتلا) ظیلغ یا صلب “یش لاق
 ردفاضم اک | صالب رد رده رفرب هدن راد مصم دیعص هدننزو داددش (صالبلا) کو لغ اذا * یشل

 یصتلب لوق یلع هدننز و یطنبح روند یصنلب قرهلواذاش هدنعج رد دآ شوقرب هدننز و نوزلح(ص

0 



 سی ةدح وم ا ءابلا لصف ]و

 ۱2 طی مه لاق دنمو ةب افت یا ةصیص اتو لاقت روند را وا برافتم هلن رب یزپ هدننزو هنیفسم |

 ۱ (صصأتا) ضعب هضعب قزلاو هدش و هقثوا اذا ءانبلا صصا لاق ردهنسانعم قلق راوتسا و نیتم تیاغب

۱ 

 | توردشق وص و بویتیج قنا نو لیفت( سادا نوک یا

 (صع الا)اوعقجااذا اوصَما و موقلا صصات لاق ردهنسانعم عاقجا هدنن زولاعتفا (صاصت الا وهدنن زو لعفت

 ج بوراص هنسپ رد بويل هراب ینئا كنيغازو هکر دیم ماعط هن وکر هلیسهدای زا ( نمک )و یزو تماس ۱

 : رد زعمیسرفیماح وب وروخ دهم وص اتم شل زوسغی بوئوا بر نما انا بعتشآ شک لوق یلعراردبا
 تن ود وز نابطدارح هکر ون. هنا كايا هلی كنم ئاخ وب (صخع )-هچ[ةدحولا ءابلا لصف زلح |
 روند ها لوش و ردعقاو هدنف رط هلآ هکر ون دهراتا نالوا هدنرایدقمرپهدلا و هنسانعمریعبلا نسرفر وند هنغهنق

 هلآ یو نالوا هدنراقابقتلاو تسوا ل زوکو  هلوا شلوا ضرام قلضای هدنرب ضعب هلغلوا هابتو دساف

  هنسانعقلوا ولتا كب یراقابقزوکر ول وا ردصمصخ و رول واهدایز كب هد هک ضعب رول وا هدنزرطشیث هکر وند

 | تص و صحم هنیعف لاقب و حراشلا لاق + صحا ناک اذا عبارلا بابلانم اصخم لجرلا صخ لاق
 اه وا هینبع قوف ناک اذا صع الج ر لاق روند + یکی رمو وولتا یراقاپق كن زوکه دننز ورجا (صخالا)

 | لاقب رد هنسانعم قمراقیچ هلیغاب بوب وا یزوکه لبا وکم كناخ و یحت# كناب ( صلال دل ةئيهك "ین مل
 | یژرعف هنم ليندق هناک امهم ليلق ىا نيمدقلا صوض هنمو اهمصب اهعلقاذا ثلاثلا بابلا نم اصخ هنيع صخ

 | ما هیلع هنفص یف ءاجدق حراشلا لاق + ردشلاق یلاخ یررب هلفغلآ ندن تا هکاب وکر دزآ یتا كنم رانابط تم هناکم
 | یر وامطو ی را هکر ون د هنس هم نا ویح لوش هدنن زو فتک («صخضلا) امهنملیلقیاهنیبقغلا صوم ناکه ا

 صخم عرض لاق روند هه ناتیچ هلتدش ور وزیدوس و قرعلا و ملا ریثکلایا نم حس اا قوچ

 رک و كندر هب رود یرقبق بوایکیدز که هنسفرپ هدننزولعفت (صخحتا ) ةدشبالا نبل جرغالناکاذا
  دحا هللاوه لق  ىلاعت هلوقیف ىطرفلا ثيدح یفو حراشلا لاق + ردبا تثشن ندنریح طارفا هکرد هنسانعم قلا
ا تنم كى رهلاب صخلا ةياهنلا ف لاق دعصام اولاقف لاج راهنع صحت اهنع تكسول د دعصلا مرا

 [ لفسالا نفع 

 .e ديفريص مسالا اذهب ةووسلاق نوا نامبلا ال ول ییعب هلم بحل وا اششرکنا اذا رظانلا قیدحدنع رهظد

 | لا هل واررو كر هکي بویسغآ هلکلنا تباصا ضرب هننا یتابط هکروند 4 هقان لوش (فصوحلا ) مهراسبا ۱

 | «دنزو جرح دت (صلضتا  هنم تعلظف اهصنت ىف ءاد اسهباصا اذا هصوضم یهف لوهملا اب ىلع ةقانلا تسخ
 | كلت وق الرتهدننز و هج رح د (فصب بلا کو ظلغاذا هم صلخت لا رد هنسانعم قمل وا ظیلغ وربثک یا كنهدوک

 ۱ لسرا اذاضرالا صب رب لاق رد هنسانعم قمردناق ه وص یکی ر کب وراب یک ق ی رآ احاحدوخاب كم رویلاصوص نوجا ۱

 € صربلا )رده رقرب هدنساضق صج هدننزو لسبحز («صیمبر إل ًایورایتس اهاقسو اهرش وا دوج ءالا اهیف |
 ح  نال وا ادغهوضع رول وا ثداح قلضای احاح هدنند رهاظ یشان ندنجا نداسف كناسنا هکرد دآ تلع رب هلنیتصف ا

 ٣ یتلعقلشرا ه ۹ ر ردا ثدح هرو نمتلع هسانا عفدبونلادغ یآوضعاماد و هسا وا غلب ولتج وزاهدراهنسن ۱

 ۱  قلوا شرا هکر رول واردصمصرب وجازمداسفل ندبلارهاظیف رهظب ضاپ وه وصر هاصا لاق رونلواریبعت
 ا را وطرغترب هدنهدوک را وطن مرہ و ص را ناک اذاعبارلا بابلا نماص ر لج را ص زب لاق هنسانعما

 |[ ضعلارثا نم ضاییا صر راجل ا رهظلاق رولاق هجلیوا یرب هرکصندقدلوک وا هکرونید هغلضای ندا ثدحت
 [  اصااذا صر الجر لاق رونل وا ریبعتشربا کرونده یثکش ماض وا هنتلعصربدتفصهدننزورجا (صرالا)
 ۱ راکت رک نمب كمر ود دشت كج ( یر ماس) رم یا صرب لا مد لا روئلوا قالطا هآو صربلا ۱
 یسلیاتباصا هند ندنمد ویذ وم و ثیبخ تیاغب بول وای رلکشهایس و هییش هب هلکشترک هکر ونیدهنع ون لوي ككروناح ۱

 . | ىشابو للحم لال ایف ربطقت هنلیلحا كغجوچ شلثوط یکیدس ناو و مد ردراکهجالآرر بجوم یص ر تلعا
 صرا "ماوس ءال وه و صر ااماساذه هدنس هش نوت وردذاح ندندب ین هنسن یس هلو قم نکی یا داعض توک و د ۱

 ۱ هکر د حراش+ ردهدننزو هدرفهصررب رون دصرابالاو ةصرب اءال وهدوخاب هلال رت یص رب اروند ماوسلاءال وهدوخاب |

 یسارجا باعا هدینان لب ان هرز وا حث ىلّواو هفاضا ه یناث هلیسارجا بارعا هدل وا یدنلفدحا و ےسا هلکیکیاوب

 ۱ ن عور ون («صربالاون ) رول وا فرصنربغ هل رلبپس لعفنز و و تیسذج تیلک ځد هدنروص یکیا و ردزیاح
۱ 



AEا  

 لاق .رددماننقا وایت روت شرف فا (شوابتا) وددت ییم# 3 ّوهتلا اناولا هبءاج اذا
 اذاهیلع اوبشت وه لا ردهنبسانعم كمك رب ندارو ندا روش شوت و اوطلتخا اذا ةو وابتو موقلا

 كمرب و هداف هلیوکسكناب ویح كناه (شیهلا) مهطلاخ اذا مهشواهلا ردیفدارعو هدننز و هطلاخحم (ةشواهل) |

 لاق رد هنسانعم كلا با رطضا و تکر حب واکه ش ورخو شوجو هدسفااذا اشیه شم *یشلا شاهلا رد هنسانعم |

 كمردکیرب واد ور اهیلحادا ةقانلا شاهلاش رد هنسانعمقعاص هجهتسهآید وسو !وکر حوا وجاهاذآموقلا شاه

 14 وه( ةشيهلا)مالكلاكا اذا لجرلا شاهلاق رد هنسانعمققلاغوچ یز وسو هج اذا لالا شاه لاق رەنا

 EER N یا e قي لا روند هثروشو هکر دید

 چ دعا ءابلا لصف

 ۱ 1 نجف اذار e بابلانم شا شاو اشي لجنراا" 1 لا E قلوا كانحرف دند 2

oی ةل هلا داصل | باب زي ¥ ا داصلا باب  

 ترمه لصف ]کس لجرا صبا لاترد هنسانعم قلو ولطاشن و شینج هل وکس كابو ی كن هزه (صبالا) - الم
 سرفل لاق روند هت اولطا شن نالوا كل رکو ند راتآرناس هدنززو روبص(صرب ۱ )طشنو نر دارا بیو ۰

 Rs را هدنکرت رک فورم لد دشن ی e ( صاج الا )قابس طيش ی

a E 

 قالطاصاحا هدو ماو ه ولاد رز هدنتفل ماشلها و ردیع ول ولت والح و یریایمالعا ردنکسم ینترارح
 ] هرمسک اذا لوالا بابلا نم اصا*یشلا صا لا رد هنسانعمقمرق هل ددشت ءلداصو یخ كنءزمه ( ص الا
 قمادلرا بوباردلپ و هسلم اذا *یشلا" صا لاق رد هنسانعم كأ نیچلاب زود ود یک یس هت هرهم ی

 هنن ر یر و یلمروشو دیک وطسوا یماصعاكناوبحو قر اذا ییاملا بابلانم صا یثلا صا لاسر

 اذا ىناثلاو لوالا بابلانم اصا ةقانلا تصا لاق رد هنسانعم قمل وا مک و قیصو ك یتا قرهلوا دنوق

 ةب وذعو اما وه نسخ تیم حلم لا تنعس یا ناہہ تصا هلصا نابصا هتم و لبق اهحا ولاتکحالتو اه
 نا ر ی ایا نابصا هدن دنع راضعب عب ةي انا باوصلا و تففخف اههک اوف ة

 ىظفل "صا ارز ردهنسانعم حاملا تنم ر دیک ندس رافو" رع هکی دنا ناهم تصا یللصا ی ےل ردذ وخ |

 هکكنسهلک هب قرهلوا یسراف یسهلک نابمو ردهنسانعقلوا زوم“ و ولکن رد مادنا واضعا هرزوا روک |
 ه اکح هلغلوا ناوارف یهک اوفو ولتط یب وضو لزوک یماوه كروب نم رهش ردیعج رد هنس انعم وي
 فلک روب رم ظفل نالوا باوص نکل رايد نابیصا بونل وا فیفخت نیغل وا مسا ار هدیک بونل وا حدم

 ارز ردهنسانعم رکسع هاپسا هدرد تغل ارز ردکعد رک اسع ردیعج كهابسا هکیدنا ناهاپسا یبصا رده

 .د ورم هکیدندراضمب و ىدا ززولوا نکاس دن دلنبب هلعلوا صوضخح ساشا ی

 كم وق مع رهش نیکیا تين یکلیا ه راح هلناع[ناکس ندنتقاج ونابغط و وتع طرف یدنا یهاش لھچو قارع |
 یدح هل لرکسع یتعب » نک لب ادخ اب هکهن نآناهایسا + هدناوخ هدک دلیا نود و دی هنتیعم ید

  8ناهاپسا رهش هزهش لوا دعب نم هل رانا رز ود رها كنج هلا  EYهزم
 کیدا ناهبصا هدندنع رلضعب و راردا لادا هباف ی هيس راف یاب و هداص ینیس هلتهج تیرعت اضعب و ر

 رات | العا هدن رولو كيد ناسا منش ن رج ید ها وک نانو روید با راپ

 كلعا هج ازم هدسلحمو ترزغ اذا ةقانلا تصا لاق ردهنانعم قلوا یلدوس كب هقان ضاو نوهت دلار
 نالوا یلواطو زوم بولواریسق هذننزو روبص (صوصالا) جز اذا اضعب مهضعب “صا لاق رد

 "صالاژ هلنیتعص ر وک ص صا یعج یک "صل روند ه یغ واو ةن“ لباح یاصوصا ةقان لاق روش €

 هلدم كندو راواک یاس ۲یچ رذل تتم وةك اھ یا رر ووت ا اغا نوا اما هل الث تاکرح |
 ( روند هغغح وق بوقروق ندهنسن رب و ةدعرایا صیص الا هذخا لا روند هکمرتد هدننز و ریما

 رولیک !تچچ نا هکر وند وک و ه تسد مراب لول هنسیتن رو قاحاقباق و ص ز یا صیصا هنم هبلق ق لا

  ۱انا نوا لوب صوصخ رامدآ رابتخا د وخاب راد که کروند هل دوخابهنکل لوش و ردقج هل



B=سوگ ۳۹۲  

 |ةشوشه ربا له لاقب ردهنسانعم قلوا عالم هنسنر هلیض كناه (ةشوشهلا) نیلوخر یا شیشه
 ۱ | شوشه هاش لاقت روند هنویق نرو قوچ یدوس هدننزو روبص (شوشهلا رز اشهراص اذا یناثلا بابلانم ۱
 | بوزص هرشط ییوص بولوا هتفوب كب یسیرد هکرونید هه رق لوش هدننز و هام (ةشاشهلا) نیلاب ةرابیا ۱
 | درمناوج و مرکل زوکی وخ هدننز و راثرث(شاهشهلالاهتف رلاه وام لیس تناکاذآ ةشاشه ةبرق لاقت هلواراقآ ۱

 ۱ فیعض یهنسنرب هدنزو لیعفت (شیشهتلا) یضسلا قلا نسح یا شاهشه لجر لاق روند همدآ نالوا
 ۱ ردهنسانعم كلبا لانحرف بوروتک هطاشن و شبنج هسکر و هفعضتسا اذا هششه لاق ردهتسانعم كمروک |
 | ردکمروتک تفخ و شبنج هکر دهنسانعم فافصسا (شاشهتسالا) هح فو هطشت اذا انالف ششه لاق

 ۱ ردهنسانعم قمالغرا هدنز و هلزاز (ةهشهشهلا) روی سلال یا ےعنلا هشهتسیال نالف لا و رزکسا اذا هشهتسا لاق

 هلبتن راقمام اد هلغلوایتبحمو رهم تیاغب هنجو ز هکر وند هن واح لوش (ةشهشهتلا) هک رحاذا "یفلا شهشه لا

 ۱ (شیالهلا) و هدننزو رفعج (شیلهلا) ةحرف اهجوز ىلا ةسبحم یا ةشهشهتم ةأرما لاق هلوا كلانحرف

 | روند ۵ هقاولدوس كيو روند ه یراق هجوق كب هدننز و شرمحج (ش رار دندلاجر “یاسا هدننزو طبالع
 |( رم اوک رحن اذاموقلا شرم لاق ردهنسانعم كمنربد هدنز و حرحدن («شرم#ا ردیعماكباکی شیدرب و |
 ٤ !كمردکیرب هام كيمو یصفكناه(شملرون دهشنرید و هکر د ردع اندرو نم یانعم هدننز و هحرحد ۱

  ةقاا شم لاقب ردهنسانعم قناص دوس هنوکر بو هعجج اذا لّوالا بابلانم اشم ىلا شمه لاقب ردهنسانعم
  شک لاقت ردهنسانعم ققلافوح یزوس و هضع اذاهشمه لاق ردهنسانعم قمرصاو بلخ ا نم ترض وه و اشم

 هت روع جه تاعش ناغرغاج هدننز و یزج (یشم4ل) مالکلا نکا اذا عبارلاو ینانلا بابلا نم اشم شمه و لجراا ۱

 مورد ونو و روت د هن رانکب اته رسک كم (شماهلار) ةبلخ ا رشک یا یثمه ةأرما لاقت روند

 | سأن هدننز و لاعتفا («شاقهالا) هتیشاح یا باتکلا شماهم هتبتک لوقت ردذوخأم ندنسانعم مالک راثک
 |اولبقا و اوطلتخا اذاموقلا شقها لا ردهنسانعم كلک بودیک هت وا یرب قراینبق یکه رق بوشراق هنر یرب

 | رهسلکبودیک هتوایر بوشانیق هل یر عب ابد تبداذادارطاو ةبادلاتشقهآ لا و ةشمه مهلو اورداو
 | (ةشماهلا) بلح اذا ةيکر لا طبنم شمت لاقت ردهنسانعم قمزص وص ندنزوکكندموق هدننز و لعفت (شمها)
 |[ كنمج ردعمآ هدنن زو هرم (ةشم#) هلجاماذا هشماه لاقت ردهنسانعم كمردوبا هشیارب یه هسکر هدننز و هلعافم

 ۱6 شماهتلا )نایلغ و ةكرح و ةطلخ یا ةشمه اهلو لغ وا دارج هانالاف تعق و لاق روند هنفلنقشراق بوشانیق ۱
 | لخد اذا موقلا شماېت لاقب ردهنسانعم قغتلاچ یکایرد هتوا یرب بوشبریک هنر یر سان هدننزو لعافت
 ۰ یا شنشنه وه لاش روند همدآ نیکعی و فیفخ هدننزو لجرفس (شنشنهلا ال اوک رحم و ضعبیف میضعب
 . |[ شوهورشک ددع یا هنم شوه هدنع لاق روند هریثک ددع هلنوکس كوا وو یحف كناه (شوهلا) فیفخ

 | بابلانم اش وه لجرا شوه لاقت هنسانعم قلوا ولنرف كچ وک لوق ىلع قلوا برطضم رولوا ردصم
 یسداز یثک كنموق هکرددآ یرغوارب (هشاهآ) رددآ عض ومر شاه وذ]) هنطب رغص وا برطضا اذا عبارا

 | لالتخا و بارطضا و هنتف قلنقشراق هدننزو هشطع (ةش وهلا )ر دندنت زذ كن آ هسک مان هشاهن نانقنب دعجیدا

 | تعاج قشراق هدننزو هنیفس (ذشبوهلا) طالتخاو بارطضاو مچحه و ةنتف یاةشوه مهنیب لاقب رد هنسانعم
 ادارا نوا دیک ات یتظفل شوه (شیاهلا) ةطلتخلا ةعانبا یا ةتشيوهلا تعقجا لا روند هنیناسنا
 .تاماسج قشراق هلي كناه (تاشاوهلا) رنک الا ددعلاب ىنعب ةنکلاب یا شئاهلا شوهلاب ءاح لا رونلوا
 كم (شواهلاژ روند هلاوما قژراق عمق ندمارح و لالحو روند هراهود هفلتحم سانحا ثلذک ه یتاسنا

  هکهدننز و شواهم هلا هبقوفیان (شواهتلا ل روند هلا وما عج ندهعورشمان تهج یکتقرسو بصغ هلیصف

 ۱ | هکر دیعج كانظفل شا وهم ردشل وا دراو هدنش دح هر اهن فهلا هبهذا شواهت نمالام باصا نم وبشا ییعیهدندح
 ۱ انعم سپ *روند هکلیا لام عج ندمارحو لالح ردلعافت ندنظفل شوه ردشفلوا رصق هلغل وا شیواہت یلصا

 | هلی" کر دج راش+رد اتعاضاو فرض هکلاهم یلاملوا یلاعتقح هیلیا لام بکن د هعورشمان تاهج هکدسکر |

 هل ونو رد لعفم ندشوه هکردعج ندنظفل شوهم هکابوک هلی" رد وره هده راناونع شوان هلون و شواهم
 هد زو لیعفت «شیوهتلا) ردهنسانعم كلام راهنو یدنل وا رکذ هدنسهدام هکردهنسانعم فیاحم و ماظم

 , بورواص هلبارلکنر نوک انوکیغاریط راکزورو هطلخاذا هشّوه لاق ردهنسانعم كلا شروم شراق یی هنسنرب
 | باّرلاب مربا تش وه لاق ردنا تئشن ندقهردشراق هن ر یر یراقاربط یغیداغوا هکردهنسانعم كمروتک

 ( ادا )



UY eی  

 لا ةبشم ذیشم یشع ی نالف نتهوت لاش ردهتسانمم كع رو یک نت ر ور زانو

 دمجاذال والا بابل ا نماشیه” یثلا شبه لاق ردهنسانعمكمردکیرب هدننز وشن(شبهلا) 4( ءاهلا لصف زو ۱

 هشبه لاق ردهنسانعم قمروا هلش وروایحد آب ودیجآ و بسک اذا هلابعل شبه لاقب ردهنسانعم كلبا بسکو |
 روند ه هد دج تعاج ( ةشباهلا را هتبصا یا هتشیيه لوقت رد هنسانعم قلوا لئات هن واعحوم ه رض ۹ ۱۹9

۳ 
 هعم لاق روند یتنک رب شیر ندارو نداروشهدنزو هما (فْشابهل اد دج هعاج يا لا | ۱ 3

 شابهوه لاق روند همدآ مادقم و رهام هدنص وصخ ۳39 بسک هدننزو دادش (شابهلا) هش یاتشابها

 (شیهت ۱) هعج اذا لالا شبه لاق ردهنسانعم كهردکیرب قوح هدنزو لیعفت (شیمنا) موج اب

 لاق رد هنسانعم عاقجا هدننز و لاعتفا (شابتهالا) اوعمعت اذا موقلا شیت لاقب ردهنسانعم عمحت هدننزو لعفت
 (شتهلاژ هب اصا اذا ءاطع هنم شیتها لاق ردهنسانعم قمل وا لئات هنساطع كنهسک ر و عقجا اذا لالا شبتها ]

 لاعتفا (شاتتهالا) رد هنسانعم قمردشالط بودرتشق هنن رب یر یراروناج یجب ر دوخاب یرلکیوک هدننزو

 ءان ىلع عیسلاوا بلکلا شتهلاش ردهنسانعم قع الط بوو د هن رب یر ر روناح یر دوخاب رلکپ وک هدنن

 هدنزو هشطع ( ةشج# ۱ ) ردص وصخ هنس عبس دوخاب بلکو و شزحاف شرح یا شتنهاف ا شته لّوهح

 هکردیفدارمو هدننزو هشباه(هشحاهلا )هضم یا اذ عضزب لا ةشحم هنم تناح لاش ر رد هنسانعممابق و ت

 : ةبادلا شح 2 لاق ردهنسانغم و هج هتسهآ یراوط هدننز و زرع (شڪهلا) روند هاب هلی لاحس ا

 تا ۳3 د حراش * راشا اذا هيلا شجمه لاق رد هنسانعم كما تراشا و انیلاهقاس اذا لوالا بابلام

 اذا موقلانیب شچم لا ردهنسانعم ی هنن رب یرب یسان شجه و ردقل وا راثا هلبا هثلم یا نا

 | هرب یرب یراکپوک هدننز و شدخ (شدهلا) تقان یا یسفن هلتشجه لوقت ردهنسانعم ناقوتو توهشو
 رد هنسانعم قعشالط بوشود هن ربیرب راکپ وک هدننزو لاعفنا (شادېن الا رد هنسانعم قمردشالط بور

 هجوف هل رسک كيج و كناه (ةشج رهلا)شزنح اف شرح یا شدہن اف لوهحا ءان ىلع اشده بلکلا شده لا

 روند هن وبف یشید وه یراق هج وق كى كاذک رونده هقان هج وق كى هل رسک تلاد و كناھ( هش ةشدرهلا روند
 لوالا بابلانم اشره رهدلا شره لاق ٌردهنسانعم قلوا ولتدشو ولتنح نامز هدننزو شرف ( شرهل

 هقلخ ءاس اذا عبا رلا بابل نماشره لجر لا شره لاق ردهنسانعم قمل وایوخدب هلنیتصف (شرهلالدتش دتسا اذا

 هن رب یرب بودنا داسفا یتنب سان ثكذک كمروشود هنر یرب بودرتشق یرلکپ وکه دنن زو لیعفت (شیرب
 یرب یسانو یکپ وک هدننز و هلعافم (ةشراهملا) شرح اذا سانلاو بالکلانیب شره لا رد هتسانعم كم رر

 ردلعافیسا ند هش راهم( شرراهل)ش ّرح اذا ضعب یلع بالکلا ضعپ شراه لاقت ردهنسانعم كمروش و
 هکایوک هکرونل وا قالطا نانعلاشّراهم هت [نالوا هدلا کردو قشموب ینوی هلتبسانموب هنسانعم یک

 (شرهلا) هفیفخ یانانعلا شراهم سرف لاقب ردنا شيرت هفمارص وهکمترکسو هکعروب نالوا یهاولندام
 هدننز و یرکس (یشره)فاح قام یا شرهلج ر لاق روند هنادان وقجا ازان و قلصتیدوج وهدننز وش

 بوشود هنر یر راکپ وکه دننزو لعافت (شراهتلا) رددآ كالب ولشق و پرص رب بیرق هب هفسج هد هم

 بولجا دواب هدنز و لعفت (شرهتلال تشزها یا بالکلا تشراهت لاق ردهنسانعم قعشادل رخو قعتال
 قاریپندجاف آهلکنکد هل د دشت كنيش و ىح ك ناھ( شهلا )مشق اذا مفلا ش رهت لاق ردهنسانعم قفلز ایا

 "شهو تاحال اصعب هطبخاذایتاثلاول والا بابلا نم اشهقر ولا شه لاق ن وا كلکو د قاري رد هنسانم

 كشوک بويل واد رسو رورسمحرفیآ شب شهه انا لوقتروند همدا كانح رف و داش رولوا فص وندننآ ةشا
 لا ردیلباقم دولص هکر ونل وا قالطا هت نیل رت ق وچ ونيل وخر یا شه رخ لاق رونل وا قالطا هثیش نال

 نهنسیدنک یتعی هنم بلطباعف ناشلا لهسیارمسکلا 7 شهلجر برعلا لوقتودولصلادض قرعلاریشکلایا ٦
 لدولتط هد هسیغ وب هدننردق ردذخ الا لهسبویلوا یس هعفادم و د در "وقف الصا هدنص وصخ هنس نانل وا <

 شما الا روند )0 شاشه و هيلا تففخ و ا اذا عبارلاو یا

 0 انجیر با هدقدنل وا تلط 9 0 9 هدننزوریمآ (ش

 ہک ءاھل |لصف ی



 | EE BEEN 7 e ۳ یی

 3 ش ار والاش ردهنمانعمقعرقشق و رومالا قادم فسا اذآ لج را شرو لاقت ردهنسانعم كلطا تان هدرخ هلناعماو
 شر و لاق زددنناتسم كلك تولیقوص زستوعد هتل نیا لا ماعط هننکر و ها اذا نالف نالف

 اد روث دلغا و هنغ واق لاط بارش هکهتن روندشرا و ه هسک لوا عدلونولک أي م هو مهیلع لخد اذا ۱
 اه | شروو ردراط منا هکردیفف ناشرو هکرد ح راش * ردنبقل لدیعس نب ناغک ندنسهرمز * یرفه هدننز و شیع |

 3 [ کروند ه یرغا هنوکرب هانیتصف (شرولا) رزدا ناب هلارش عور یو رولیاب نددونس هکردیعسا هنسلر | ۱

 هلال و تسج ولطاشن و ولشبنج ناویح راسو هودو ردقجهلوا یسیغالرو والا هنفوج كناسنا |
 هدننزو فتک «شزولا) افیفخ اطیشن ناک اذاعبارلا بابلانم اشرو هریغو ریعبلاشرو لا ردهنسانعم قمل وا
 طیشت یا ةشرو قانو شر ورمب لاق روند هشرو هدننوم روند هلا ویخثاکرا لالاج و تسح و لطاشن ولشبنح

 اذا موقلا شرو لاق ردهنسانعم كمروش ود هنر یرب قلخ هکردیفدارم و هدننزو شیرخن(شیروللالفیفخ و

 ی ر دقج هل وا یش وق یرف تاکرا هروک هل ۇم هکر دشوق یرلکد ىد رح قاس هلی كنار و وا و (ناشرولا )شرح
 < كشوقوب ردنیشاروو هلرسک وا و ردناشرو یعجج روند هلاشرو هدنن وم زديفخ ندنم نيج رکو ک
 وامر خ AERA + ناشلا بطر لک ای ناشرولا ةلعب * لثلا هنم و یدنل وا حرش هدنسهدام رح

 وق هل وکه کلا ب صن یسکب ؛ یس هل وکی دنکه نغلام رخ هسک ر هروک هثئاس كح راش × ردا لکا یهبدنک ندنخاغا

 | رو هدا لکا ناش روهکی دليا لاوثس هل وکب اتع ب واک ی سافا یدلشاب هک | لکا یدنکب ويم وق تجاح هب یضواو
 | كت هنسننال وادار روب نم لثم یدلبا دار ایزو نممالک هلغل واعلطم ه هضق یماقا تبقاع یداردا باوج واد
 : ۳ عور زو باغ ناشمو رونلوا برض هدنقح هسک ندا راهظا "یثر ینالخ

Nشّوشمو لت جوک ی مهفودفخ یا ةشوش و هعبط ف لاقت ردیلباقم نیکم وراق و اگر هام هم  | 

  ردهتسانعمكمرپ و بون وص هنسنهجزآ هبدسکر و مهف کی الطلتفل مالکلا یاش ةشوشولاهذهاملاق روند هزوس

  شاوش ولج رلاقب ون. هب هسک ن یکم یو فیفخ هدننزو ساوسو(شاوشولا )لقبا هنل واناذا هتشوش و لوقت
 | هدننزو عارذلا "یشنشن دذ (عارذلا یشوشور)ل روند هن هقان هدنورو روند هنشوق هود الاح و تسجو فیفخ یا

 | ق[ زو لزز (شوشوتلا) هیشذشن یا عارذلا "ی ژوشو وه لا روند همدا راک ربت و تسدزریت هکر دیفدا امو

 ۳ وام شوش وا رد ها نا تکرحندن رب لر هش هللوسزوسرب هج ولی یر تعاجج
 ٠ قا رلاشطو لا ردهتسانعم كلا ناب بوجآ نج وا كربخو كزوس رب هدننز و شطب (شاطولا) ضعب ىلا مهضعب

 5 ۱ هشط ولاه ردهنسانعمقمر وا و هیفداذاهنع هشط ولام رد هن :سانعم كليا عفد و هنمافرطنیباذآیتاثلا بابلا نماشط و

 ٠ | هنسنزآو هند ملاذا مالکلا شطو لا ردهنسانعم قموق مهم و لم بویلتا ناب یکی کر کی مالک جوو هب رضاذا

 ۰ ۰. ,os دوب نب ( شيط وتلا را اثيش انطعب ۸ یا انل شط وام لوقت ردلمعتسم هتسانعم كمرو

 2 شطو لوقت هنمو هنمافرط نيب اذا ثیدا شط و لاق ردهنسانعم كلعا ناب هلم لاف بوجآ ینجوا
 هجو ثالع رب دوخاب كردو ئار راب كمالک رب هب دک و اتیش نلحق ایا ءرکذا تح > شطعو تیدخانم

 ۱ ۳ راو لملا و یراو مالکلا هجو هل ايه ادا هل شو لا رد هنسانعم كلا بدترتو همن ینشرطو
 ۱ كل عفد و الیلق ءاطعا اذا هل ش نطو لاق ردهنسانعم كمر و هجزآو را اذا هیف شطو لاق ردهنسانعم كلتا |

 ۱  هدنزو شش (شقر) مهعفد الو میلا هد "دمام تعب ر هسفن نع عفد مل ىا مهیلا شلح و اغ هوب رض لاق ردهنمانعم

 | زلس یرادرفح و اقا هکهبغرن شف وو ردهدلب رب هدنب رق ءاعنص رهش هدنم

 © وو قو رودندیاصصا شب دابحو ردهمالسش و کم وارن ناك دو هل و فان

 ا ب ف ةجو لاق و هتکرحو هسح یا هشقوو هشف و تععم لوقت ردهنسانعم تکرحو "سح رذرلتغل

 | شقوو بططاراغعص ئا ةشقولاو شقولا عج لاق روند هن رەد رخ نوط وا و اهربغ وا خر نم فکر حیا

 | سرداذا ثلاثلا بابلا نم اشق و سرلا شقو لاق رد هننسانعم قلوا "لسحضمو وجع یرثا و ممر كتيشرب رولوا
 ۱ هوا مه لاقب ردرادسک تلقح دنولو دیص وب عت ند هفتم سنج هکر دیفدا رع و هدنژ و شاب وا (شاق والا ۱

 1 عقا و هد هکر دص کد وعصم واوره یدناشبف و یلصا ر دنعاججرب هکردرغصمندنظفل شق و( شیقا ون )شاب وا یا

 رد هنسانعم كم رد هدننز و لعفت (شق وارد ردان لادا ینال وا عقا و هد هک وشح ورد راج كلا لادداهب همش هلوا ۱

 ۳ هتهبج ی ۳ زوتکیو ا نالوا :e PHH E ی ی اذا ی 54 | دلا شوت لاق



e ۳۵۵ جیب َ 

 یتحالس و یتسابل نالوا هدننک | نوجما فیفخت یتسیدنک هسک ندا رارفندنمشد رول وا ردصم شحوو عابجیا |
 (دشوحولا) یحب نا ةفاحم هب یعراذا یتاثلا بابلانم اشحو هوش شح و لاق ردهنسانعم قمنا بوراقیج ق

 هلا هددشمیاب(("یشحولا )لشوحولا ةرثکی اهشوحوم ضرا لاق روند هضرا نالوا قوج یرروناح یشح و ۱ 1

 | حراش» رونلوا قالطا هنبناج لوص لوق یلع هنناع خاص كئیش رهو یدنلوا رکذ هکر ددرفم كنظفل شحو |
 زلبا بوکر بکار نداروا هکروشد هنناج غاص كناویح عیجب ادعام ندنابسنا یشحو هکیدید یرهزا هکرد |

 | كبلاحو بوکر كبك ار یشحو هروک هنلقن دبع واو روند هثنناح لوص یسناو زا بلح یتدوس تلاحو
 یدلیا هثطخحت یمالکو  یرهزا ردبا رارف هبناج غاص هلا "رفت ندتهج لوا هب اد ارز روند هتهج یکیدلیا بلح |
 نعا نالوا نما عضوم هلبا "رفت ندناهلغلرا و ندننهج لوص نوا بلح و بوکر ه هاد هکیدب دیرابنا ناو

 نایلوا لبقم هنبحاص مدقلا و ديلا "یشح و كلذک رونل وا قالطا یثحو هنعا بناح نوچگنآ ردا زارف هنفرط

 یهتنا رد یتبم هن روک ذم نیلوق یرک ذ هرزوا فالتخا كفلوم سپ × ردنهج نال وا لبقم یسناو ردنهج
 "یشح و ورونل واقالطا هنفرطندیا هو هب هسک ناتا قوا سوقلا یسنا هکهتن ردیف رط هقزا كباس وتلا یش و و

 ترضح مع ند زم وا مالسا بابفرش یدبا یمسهلوک كمطمنیرببج بول وا لصالا یشبح ردن دی اصصا برخ نب
 هاه (تیشحولا) یدلیا لتق یتیعل مان باذکلا ةلبسم ندا تّوبن یامدا ماللسالا دعب بوذا دیهش ی هز

 یشلا نع یتعنعت لوقت ه وقیلآ ندکع رو بودا لوخد هنحما كاوا یشان ندنن وقف هکرونل وا قالطا هب لر

 هدننزو لیعفت ( شیحوتلا ) هشحوتسم یا ةشحو ضرا لا روند هرب فوم و نلاخ و فولنایا هشح
 قع ب نا ةفاخح ه یعر اذا ه وثب شح و لا ردهنسانعم قمت بوب وص یتسابل نوجم| كغلتفخ هک ندنا رارفیح

 یرایحو ناربح رواک یشاحو یعج ردتفص هکروند همدا لات هصغ و موم هدننز و ناشطع (ناشج 1

 رد هنسانعم قلو ف وختو یلاخیری رب هل رسک كن هزم( شام الا) یشاح و موقو متفمیا ناشح ولجر لا یک
 شحوالاش رد هنسانعم قلاق اهنت هلکک بوج وکسانندنرب قانوقو ةشح و اهدج واذا ضرالا شحوآ لآ

 یفیزآ كنهسک رب و عاج اذا لجرلا شحوا لاق ردهنسانعم قمتجآ و هنع سانلا بهذ و اشح و راص اذا

 بوجوک قیلخ كغانوق دوب هدننزو لعفت (شحوتلا) هداز دفناذا دز شحوا لاق ردهنسانعم كل

 شو ندقلچآ نراقو سانلا هنغبهذواشحو راصاذا لّربلا شح وت لاق ردهنسانعم قلاق اهنت ویلاخ هل

 نالفای شحوت لوقت هنمو ع وا نم هنطبالخ اذا لجرلا شحوت لاق ردلمعتسم هنمانعم قلاق یلاح یک مو

 هک لا یلاخ ندنارش و ماعط یهدعم نوجا كم ا اود یتعیءاودلا برش بارمشلا و ماعطلانم كتدعم لخآ یا[
 (شخولا)ةشح ولادج واذا لجر لا شحوتسا لاق ردهنسانعف كفلتشح و( شاهلسالا) ردکعدلواقب رالع

 روند هن رکو هنس وت وک كنهنسنره شخ وو زیا هدلب ر هدرهنلاءاروام هلن وکس كنم ع2 یاخ و ف

 هدنس هن و شاخ وا هدنعج اضعب و ردن واسم ن ومو رک ذمو یعجبو درفم روند هنلاذرو هلفسو هام ورف

 .مهطاقسو مهلاذر یا شاخوالا و شاب والانم وه لاق هل رمىک واو روند ځد شاخ و هدنعچ ورون دنیشخ
 .قلوا لیذرو هام ورف هسکر وقلواکو قچلآ هنسنر هلی اواو (ةشوخولاا)و هلرتف وا و (ةشاخ

 .الیذ رناکاذالجرلا شخو لاو اثیدر راضاذا سمانا بابلا نم ةش وخو و ةشاخو ؛یشلا شخو لاق رد هنسات
 ۱ ضع كنهسک رب و اهلقا یا طب هل شخوا لاق رد هنسانعم كمرب و هبطع زآ هل رسک كنهزمش شاخ الا

 ۱ شراق ییشر و هصقت و هبفرت !اذا هضعیف شخوا لاق ردهنسانعم كمر وهصیقن و رسک بونقوط تس,
 هنن روبق یرخادعب رم هلغمال وا یضار هبیصت ییراق وا راق و هطلخاذا "یشلا شخ والا ردهنسانعم كلتا ش

 ۱ (شیخوتلا )یرخ ابا را ین ماهسلااودراذا موقلا شخ وا لاق ردبج وتسمیلاذر هکر د هنسانعم قلاص
  تالآنال وا هدنلا هسک رب و اهلقا اذا ةبطعلا شخو لاق ردهنسانعم كمر و هیطع هجزآ ید و هدننز و ليم

 :(شدولاهعاطاو هديا اذا لجرلا شخ ولاقت رد هنسانعم كلتادابقنا همدا نالوا هدنسوشرفبوقأرب یی

 ب ون وص لاهماغطهدنز ودوعف (ش وز ولا )داف یا نشد و اف لات ردهتسانعهداسف هلی وکستالاذ و ی
 | شر ولاش رد هنسانعم كع كن هلصرح و هک اذا ییاثلا تابلانع اشورو ماعطلاا شر ولاقت ردهنسانعم

 | تفد هطاصمو زوما قیاقد و عمط اذا هیلا شرو لا ردهنسانعم كلا عبط و اصیرح ادیدش لکا اذا لج



 یک وا ولا لصف ]و

 : ىح كنون (شهنلا) ردم وس ص روت تداوم دید رب كن هسک چ وانانل وا قالطا عاقر کردیا یدح كن هسک مان ۱

۱ e WON رج © 

 | لام رد هنسانعم كمهدلسف هنسن هغال وق هدننزو لیعفت ( شیفت ل دیمللاب یتا اذا لجرلا شما لاق رد هنسانعم
 هلن وکسلوا وویمكنون (شونلا) ردیدآه رقرب هدنساصف قهب هدنن ز و بحاص (شمان و رسا اذا هنذا ف شع

 | لاق ودهنسانعم كلا بلطو هلوانت اذا اشون هشون *یبثلا شان لاق ردهنسانعم قملآ بوئوص لا هب هنر ۱

هلتعرمم و یشم اذا لجرلا شان لاقب رد هتسانعم كع رو و هبلط اذا هساب |
 1 شان لا ردهنسانعم قملاق بوند 

 "یوق یا شون لجر لا روند همدآاناوتو "یوق هدننزو روبص (شوونلا) ضوهنلایف ع رسا اذا ریعبلا
 | كلا عوجرو هلوات اذا هشوانت لاق ردهنسانعم قلآبونوص لا ه هنسنرپ هدننزو لعافت ( شوانا)

 | هشاتا لاقردهنسانعم لوانت دوب هدننزو لاعتفا ( شابتنالا ) عجراذا لجرلا شواتت لاق رد هنتسانعم |

 . | كع ییا هدکنج هدنزو هلعافم (فش وانلا)لهجرخا اذا *یشلا شاتنا لاقب ردهنسانعم كمما جارخا و هل وانت اذا
 : هدننزو لعفت (شونتلاو مهول وان اذا لاتقلاب مهوش وان لاق ردهنسانعم قلوا ناب رکو تسد بوریک هن رب یرب

 [] تابضند ز هدننز و جرب ز «شرهنل زانم اهشم اذا لیدنناب هدب شونت لاقي ردهنسانعم كلیس لا هفلخاب

 ۱ ] تل بابا نم اشهن هثن لاقب ردهنسانعم قموط یکررصا هلیجوا *لرشید لو ییهنسنرب لوکس كناهو

 _  ردهنسانعم قمرصاو هتعسل اذا برقعلاوا ةيلا هتشهن لاقب ردهنسانعم ققوص برقعو نالي و هسهناذآ
  ءانم نیسلاپ و هسارضاپ هذخا وا هضعاذا هشهن لاقب ردهنسانعم قتوط بوبر واق هللا یراشید یزآ لوق یلع ۱
 ۲ ۲ ماتحاف رهدلا هشهن لاق ردلمعتسم هنسانعم قمارغوا هتنحم یمدآرب نامزو رک ذاک نانمالا فارطاب ءذخا |
 | ماوقلاو نیدیلاشهن لاقب و اتقد اذا لوهحا ءان ىلع هادضع تشهن لاق ردهنسانعم قلوا لر ما زوزاب وا

 7 نیمدقلا شوهنمو دوهح یا شوهنم لجر لاق روند همدآ شمارغوا هتنحو جر (شوهنلا ) امهفیفخ یا ۱
 | ےک نون «شواهنلا امه رعمیا نیمدقلا شوهنم لجر لاقب رونل واقالطا هب هسک نالوا هجزآیتا كنم رقبا
 .سانلابتافاسج الاو ماظلا یا شواهننمالام عجب لا رونلواقالطا هلا رداصمو فیاحم و ملاظم هب مک ك وا وو
 تبیصم و مام ردلعاف سا ندشاهتنا ( ةشهتنلا) رک د اک شوهموهف هدهجاذا هشهن مهلوف نم وه حراشلا لاق

 1 شبا ) ةبیصل! یناههج و ةشماخ ىا ةشهتنم ةأ الا رون دهت روع نار یی زو بولو یني راچاص هدنماکنه

 اواو (شبولا) »4 واولا لصف 9 شعیا شهن ریعب لاقب یدنلوا رکذ هکردهنسانعم شم هدننزوفتک

 1 گن ود وضبالا منغ ا وه وشب و هرفظب لاقب روندهکن ضایب نالواثداح هدقنرط هلنیتض وین وکس كناب و یحتف
 یشفت طقر یا برج نم شب وریعبلاب لاقب روند هغل هجالا لوب لوب شم وا تنم ماچ ندقازوب وا هدنسپ رد |

 EE قفل هجالا لو لوب ندقلزوا یسپ رد كنهود و قمل وا ادب كن ضاب هدقنرط هلنیتحصف ( شبولاژپ هنم هدلجی |

 3 .كنظفل شاب وا شب وو شب و هیفراصاذا عبارلا بابلانم اشب و ريعبلادلج شب وو رفظلا شب و لا رد هن رلانعم ۱
 ردندیماسا شبا ور ةلغسلا و ط لخ الا یا شاب والانم وه لاق روند هسان *هلفس و لاذ رهفلتح سانجا رب هاش

٤ 

 | كره ( شاببالا ) ردندنبسن یسهلىبق نادم هه د نب شباوو ردنطب ر ندب ع ناودع نب دز نب شباو ون |
 1 قشراف ندسنجره لوق ىلع كمروت تابنرب و عرسا اذا لجرلا شب وا لاقب ردهنسانعم كیا تعرمس هلی رسک 1

 "1 یقیزوکش تآ هدننزو لیعفت شم وتلا اهنابن طلتخا وا تّنا اذا ضرالا تشب وا لاقت ردهنسانعم قلوا ولتابن

 [  راهسک هصن ههدامرب و هصیصب رهظف جرا هل تكر اذار لا شپ و لاق رد هنسانعم قوشا هلفعان وا راکز ور
 ۰. .[ ناکم لک نم هاوقلعت اذا رها موقلا شب و لاق ردهنسانعم كعشود هنیدبق یتیشمت بوشپاب ندرب یراقدلوا

 | هلفس كسانو لیلقیا لالا نم شتو هیف لاقب روند ه هنن هجزآ هلینوکس كنهيقوف یات و یف ك واو (شتولا
 | ناحق (ةنشتولاا) ردیعما لجررب هلنیتصف ( شتولال مهلاذر یا موقلا شتو مه لاقب روند هن راهبام ورف و

 | هدنزو ریما (شیحولار) و هلباوکس كن هلم یاو یصتق وا و (شحولا) روند هناوتانو فیعض و نوب ز كن
 | «لغلوا سنجماشحوو هلی كرلوا و رولکناشحو و شوح و یعجج ردیلباقم یمنا و یلها هکر وند هلا ويح یناب
 ةفاض الاب شحو راج لاو لا ناويح یا شح ولا ةريثك ضرا لاق یکی جزو جز روند ۍشحو هدندرفم
 یا شحودلب لا رونل وا قالطا هرب نوک مانو یلاخ سا شح وو یکشاناب یتعی تعنلا ىلع یشجوراجو

 ۱ اهن تیاسب ینعپ تعصا هبف لاق شحو یلصا كنو هکر د حراش » رفق دل یا تعصا شحوب هتیفل لوقتو رفق

 | لع هللامعنسا ترنکر د رماندنومص تعصار رد هات وکس واسس د دام هنن ر یر راقیفرهلغمل وا كانرطخو فوخحم و



 یک ۳۵۷ زی

 A قم وشب هب رضاذا قذعلا شقنلاش ردا ریو ی گن نسل

 نوجما قلوا نابع یک یکرکی دنن رو اهجرفسا ادا اھلجر نم ةکو لا شقن لاق رد هنسانعم قمراقیج ی

 یصقتسا اذا "یشلانع شقن لاق ودذ وام ندنسانعم وش جار مسا لهعتسم هنیانعم قمردشا را یسهنوا ق

 نک قفا یهو نویقو روند هامرخ شقلصا وسو زوند هغ نالوا رفسا ندرورمس شقو تشک

 و هاو ل وشلا نم هاقن اذا معغلا ضب م شقت لاق ردهتسانعم للیا كا ندراهنس یس هلوقم شاطو

 دزو لیعفت (شیقلا رول راقیچ نکی شاب هن هکرونید یو وام و

 لشن ىا ثدقن هلام لاق 7 قطر اەف دو سرت لا بایسا و عاتم ق رفته

 رای هتسبنج ندنآ کروند هفت نشا لرش غ وقنا روند هننف و

 هسک رب هلب سسک كن هزمش ( شاقنال او حب رس یا ماظعلا اهنم شق تناك اذا ةشوقنم هج” لاق هنلوا حار

 بابک یی بوروقم یک کرک ورد ردیمرا و یسهنسف كجهرب ویو قضات نهان

 هند ع (تشقنلا) عالب ىلع ماداذا لج را شقنا اب ید یا وا ردا عاج قوچو و شقا لکا 4

 جش لاق هلوا رونل وا جارخاو لقن یراروشق ندنرز وا یراکیک هللا هتسبنج هکر ون د هنغی راب شاب
 جرخا اذا لجرلا شقتا لاقي ردهنسانعم قمراقيچ نکین ندقابا هدننز و لاعتفا (شاقتن الا ةلقنم یآ

 یعقهودو هصف شقن شاقنلا مما اذا لجرلا شقتا لاق ردهنسانعم قمردزاق رهم هک اکح و هلجرنم

 برضاذاریعبلا شقتا لاش رد هنسانعم قمروا هر داع نوجما قم راقیج هلکمریکی س هل وقم شاط و نکیت هنغ
 زداتشاتس قم راشن توکی ال یافت و شما هل ےہطل مهل وق هنمو هيف لخدت ید ضرا

 شقتا لاق ردهنتسانعم كلا زاشخا بویل ودنروا هدنس یرازباس نهنسنرب و هج را اذا *یشلا شقت

 لاق ردهتسانعمكلئااصعتساو ى که ساب رو هژلعافم ( ةشقانلا ژ هراتخا

 تافاکو یق كنون (شکتلا) چ بذع باس | شقون نما ثیدخ ا هنم و ح راشل | لاق + ناصقتسااذا باس قم
 بابلا نماشکن ةیکر ا شکن لا رد هنسانعمقمراقیچ بوکج نوت یروماج ویت وصنال واهدنجم| كنم وق هل

 ضیغبال و فیل یا شکن الرح هنع هللا یض ر لع ف لج ر لوق هنمونیطل اوة اجلا نماهیفام ج رخا اذا یتاث

 كنك وت ن هنسارب شکن و الا نایرط تسوبتو روغ هنو زونکو ت هاکلیکچ ین وصهن هکرداپ ردر ىلع
 هل الت وا هکردیس هعطق قار اج ناوارف هن وکر بلوا یتعب شکتاال ةعل هنم و هانفا اذا * یا شکت لاش ردّذنس

 هل رشت هننزو نم (شکتلا) غرفاذهنمشکت لاق رد هنسانعم قلوا غرافندشیارب رک
 هدننزو لاعتفا (شاکتاالا)ل رومالایف باقن یاشکنه لجر لاقت روند همدآ سانشایا مو شیدنارودو

 یتعع ةيكر لا شکتنا لاق زدهنسانعم ىنا یوم هلا يۇ قلاب و وص نالوا هدنجما كنب

 هدهرشب لوقىلع رول وا فلاح هنکتر لصا كنهنهسنر هکر وند هراکت : ضاب و هايس هلنیتصق ( ش هل

 ضراع هزو لواوردهل رامتعا امو هاو راكان كاتا ول وا ناخد نەز لىسا

 ثدحتهدرانوناخ و هدرلتکب یژک | رول وا ثداح ندنقارتحا كنا رفصاب و كمادهكرد را هطقنهایس یبک اج ر

 هلق هک هنآنال وا یراهطقن داوس و ضا لو لو و رول وا قوچ هدنرلن وکز ای اصوصخ رونل وا ریبعت ۱

 عبارلا بابلانم اشمن لجرلا شمن لاقت رول وا ردصم هدانعمو شمن وردندتهجو یرلکددشعارونل وا ریبعت
 هن راهشقنم طوطخ كنسهلوقم هجالا شمن و هنول فلاح دلخا یف عقتعق وا دوس و ضیب طقنیا شن هیفر

 زا هلیشقن كنا هلغل وا یسهناشن و غاد ص وصخ هدننابط هکر وند ه هود لوش هدننزوو امنت( شفا

 هلق نالوا یلرهوجلوب لوب یسولمان و هرثاربغ نم ضرالایف نیس رثا هفخیف ناک اذا شمن ریعب لاق رول وا

 لاق رد هنسانعم كلعا قلیغوق هلبنوکس كی و یصق كنون ( شفلا ) بظش یف ناک اذا شم فیس لاق
 هدوهب و ثبع ی هنسنرب ندر و ناسا ذا هنذا ف شع لاق رد هننانعمكمهدلسفو اذا لوالا بابلا نماشم
 ضرالا نم شم لاق ردقج هل وا هلتهج كعردلب هرخآ یغیدردلاق هکرد هنسانعم قمرذلاق لرهدا تعارا

 یس هلوقم قلت وا ونیک | نالوا هدرب هکرکچ و بذک اذالجر لا شمن لا ردهنسانعم كلغ وس نالی وثب املاک ط
 تای قلیغوق دو هلل رسک كنهزمه (شاعالاا) املعام لکا اذا ضرالا دارا شم لاقت ودا



f ron رس 

 ۱ رفا دور شعت لاق EERE هه قمزدلاق 848 نیزوک نوجعا قفا هب هنس ر و انسح ارکذ هرک د اذا

 1 | هدهار لالخ هکروند ه هنسنرب هدنزرط هفح شعن وءاق یا شعن هلام لاق رد هنسانعم ما ود و ءاقب و رظنیل یتعبا
 [ یراکدرتوکت یم هدنجعاو ردنج هوا ز زیگیدد نا ور تخت ریا باکرا او عضواکا دل و هتسخمارعا و نیطالس |
 ا هغازود عو رب شعنو روند رب سمالاو ردص وصخ هغ وب تیم هدنحا هروک هنناب كحراش + روند <

 شالو راردبادیص یییرلیر واب ئ و د ذی ز تهمت یارو اچو دم هنجوا كجاغآر هکر وند
 قمردلاق یراق وب د وب (شیعنتلا) عفر یا هللا هشعنالاقن رد هنسانهم قم ردلاقیراقوب یدو هل رک كن هزم
 أ هشعنلاقت رده :سانعمنلنااعدو د هللا كشعنا 4 هسکنالقس . بوجروسیعایا و هشعنا ییعع هللا هشعذ لاق ریبن

 | یناعشبطف هکودیریکلاش دبع تان یر ردن ر وص یکیا هدکلف (شعن تان ) كترنع نم عی هل كشعنا هل لاقاذا اشيعنت

 || لکشلا عارم رار د شعن هند رد رونل واریبعت رکیاد هدیکر ردنر رابع ندبک و کی دن زوکر هدنتروص ربکا ی

 ید كلذک هدننروص رغصا بد کرد یرغصلا شعن تان یسیر و رلردا قالطا تان هنجواو نوبل وا

 | شعن هدنو و ردشل وا درا و هلسا ونع شعثوش اا س نیا ر ونار ا نام ین رقم رلن وب هد

 |[ آت وهفرعم كنو ءا رف ها ه وبیس هکر د ح راش + زل وا هدلاح یغیدل وا هفرعم رول وا فرصنم ی

 ولی غ وط هسک نالقب بوج روس یغابا هدننزو لاعتفا (شاعت الا رایدل وا تبهاذ هتفارصنا مدع هل راثلع ۱

 لاح 6 ناشغنل لو هدنن زو شعنهلبا ه2 نیغ (شغنلا رل هنزنع نم ضهتنا اذا رثاعلا شعتنا لاقت ردهنسانعم قمتلاق

 | تلاتلا بابلا نم اناشفن و اشفن *یفلا شفت لاق ردهننانعم قغ اچ مب كلعا تکرح هنوا یرب هنوکبارطضا
 كغج وچ كچ وکردهنسانعم كمر د بونادلق هت وایرب هدلاح یغنیدل وا هدنرب هنسنرب و بارطض الا هبش لر اذا

 (شافتن الا ليم ىا هلا شفت وه لاقب ردهنسانعمتاللا ليمو هناکمیف هل رحم ادا ؛یشلا شغن لاق یکی یهدلقن

 | شفن ینع شفت و ىلا نتا لا ردهنسانعم شفن هدرلنو هداشازو لعفت (شفنتلا) و هدشزو 4
 e اذا ةماهلاوا رب ءاطلا نهم : لا ردنسانعم قع ادلق بونا وا هدنرب یسهل وقم كجو و شوق افلطم ش

E۱۳۲ ا درج کر داردو تیغه و( شاغنلا و  

 رد ذآ شوقر هدننزو همام (ةشاغنلا) لاجرلانم نوکیام مصقا اذج ربصق یا شاغنو یشافن لجر لاق روند

a 2لاق رد هنسانعم كغ د بور اند رب یرب هلاراقمر ین هنسن یس هل وقم ك و و قوع هلي وکس كناف ویحف كنون  
 ! یدنک اوہ یتفو هحهک یش ناومو رشتن یتح عباصالاب هثعش ادا لوالا بابلا نم اشفن فوصلا و نطقلا شفن

 | تعراذا عبارلا و لوالا و یناثلا بابلا نم اشف تشفشن و لب الا وا منغلا تشفن لا ردهنسانعم قمالت وا هن راشاب
 كنهزمه 6( شافالاژ هشفن نعم نطقلا شفت لاقب رد هنسانع» شفت یدو هدننز و لیعفت (شیفنتلا ) عارالب البل

 اهلسرا اذا لبالا وا نغلا یعارا شفت لاقب و تمام ناق ولو نیسم دخالت واتقو دی نشا وماهر سک
 تیسم زسنابوج هدقالتوا هح ک (شفاونلا لو هدننزو نامر (شاقنلا)) و هلنیتعف (شعنلار) اهکر تو یعرر البل

 قوص روند هکو هلنیتصف ششنوارالب اليل تکرتاذا شفاون و شاقن و شفن لبا لاق روند هب یشاوم شغل وا كرت
 هغلاو و هفلزوجا هدننزو دوعق (شوفنلا) بضخ یا شفنوذ داب لاق روند هغوللو و هغلزوجا و هنسانعم
 لابقا کا نوع لكا هلفغلشوخ ندهنسفرب و انهصختا یا لوالا بابلانم اشوقن انشفن لوقت ردهنسانعم كعشربا
 ۱ قنغاط هرجا فرظر هدننزو ریما («شیفنلا) هلک اب هیلع لبقا اا۶ ییفلا ىلع شفن لاش ردهتسدانعم كلتا
 ]شفا و قرهلوا لعاف مسا ندشافتنا (شفتنملا)) ق رفتم عاتم یا شیفن ءاعولایف لاق روند هبابسا و عاتم

 | یک لاوچولط هلا وب وقوم رون ده هنسنیرموب شمرابق نالوا مالمو كشوکی چا قرهلوا لعاف سا ندشفت
 ] ءاتعش یا رعشلا ةشفتنم ةما لاق رونل وا قالطا هنوتاخ قنغاط ىچاص ی طب ندشافتنا (ةشفتنملا)

 .   ةشفتنم ةنرا لاشهلوا ناواي یروطهزون بول وا یلدانق یکی نور یحنز هکرول وا فصو هنجوا نور لوشو
 ندهنس رب رد هنس انعم قمژدلاق بود رابق ی ییرابوت یعس ٩ یرک هدنز و لعفت (شفتتلا هج ولا ىلع هطسبنم یا

 | ندهنسنر یم شوق و تّرابزا اذا ةّرهلا تشقتت لاق رول وا هدنق و یراکدشکو د هر یرب دوخای بوق روق
 فا هناکه شیر ضفنا اذارتاطلا شفت لاق ردهنسانعم نایک بتودرپروا ینیرلکلی یکررتد دوخاب بوقروق
 1 لا رد هنسانعم كليا هحالا هلا رکن ر جاقر دوخاب یکیایب هنسارب Ee ڭفاۋى نصف کنون (شقنلا دعر وا

 [ اهعماح اذا ةيراخا شقن لاقت ردهثانعم كلعا عاج و ناولاوا نینولب هنّول اذا لوالا بابلانم اشقن "یشلا شقن

 | بطر بویثموپ ریت هکردهنسانعم كاللا برض هلا تانک اشا قالا بطر ولوت بولوب جن یم تاب ایت

  aaنرو ات تور یا ست E sea ( نوسل وا )



oo jته  

 كايا زخا ییسهواقن و دیک تند ریدر اذا دوعلا شخ لاق رد هجا اک نخوبق كرا ۱

 هلام لولب رب شخن و هشدخ اذا هشخت لاق ردهنسانعم قمالمرط و هت واقن ذخا اذا ید شخ اب رهن 2
 اشخن لجرا شخ لاقب رد هنسانعم قالوا ل وزهم بویلس رآ و ةشاط یا لالا نم اش یتاطعا لوقت روند

 كن هنن رب هلنتمف (شخنلا) لزه اذا ةشوضتم یهو شوخ وهف لوهم ان ىلع شنو ثلاثلا بابلا نم[.
 (شختا ) هلفسا ىلب اذا عبارلا بابلا نم اشخن *یشلا شخن لا ردهنسانعم كم روچ بویکسا قرط یغاشآ | ۱3

 یحف كنون (شدنلا) هیلا هل رب یا اذکی لا شتی وه لاقن ردهنسانعم كم د یرغوط هب هنسنرب هدننزو لعفت |
 یناثلا بابلانم اشدن *یشلانع شدن لاقب ردهنسانعم قمردشارآ بوروص ی هنسنرب هلنیتعف و هلین وکس تالادو |

 بوئوص لا هب هنسرب هدننزو شرف (شزللا) هفدناذا نطقلا شدن لا ردهنسانعم قمت قوم و هنع ثحاذ
 شون عي ردفی وب هدم دنع نب نکل ردیلق درد ناوت و دنلاب هلوانتاذا اشرن *یشلا شرت لا رد هنساتمب وا 1

 | یراوط هب د دشت كنيشو ىح كنون < "شنل | ) ردقوب هلک لّقشم ییار قرهلوا نون یبقامهدیرع مالک ارز ردیف 1
 | ردهنسانعم قمردشراق و هقاساذا ل والا باسبلانم اشنریعبلا "شن لاقت ردهنسانعم كمروس هلال وهسو قف

  یقوا برعلا دنع ارز ردت رابع ندنرادقم مه ردیمرکی هکرونبد ه هیق وا مراب "شن و هطاخاذا "یشلا "شن ل ۳

 نالوا بترم هلیط (شوشنملا) اه رد نورشع ةيقوا فصل یا هنم شنالا هدنعام لاق ردم رد قرف ق

 | ز زه ( شیشنلا و بیطااب بت رم یا شوشنم نهد لاقت زو دوام نین ناش طلخا روند هغاب

 یناثلابابلانم اشیشن ربدغلا "شن لاق ردهنسانعف قلشاپ هفع روق بولیکج ینوص رکو ك ر

 ياس ادا هريغو ءاملا “ شذ لاق رد هنسانعم لفلسس یکر اسبق ھنن راسو وصو بوضنلا یف هۋام ئ

 .بویع روق یعاربط نالوا كانم كنا الصا وی قاروج لوش هدننزو هساسح ( ةشاشنلا )ل نایلغلا

 هدندر وری ونهدننز وناتک (شانلا ال اهاعرمتبن الواهار ر فعال تناکا اذا شان حس لات هلوا زن اب

 .(شانشنلا ) ردشلوا دام زینب نا لای ها ےن دەك اوور وانآ واز واروش هکر دیعما

 | لجر لاق روند همدآ نالوا راک تو تسد هرج و تسح هدشداره هدننز و "یر ر (یشنشنلازو «دنژو"

 هدننزو هنیفس (فشیشنلا) رد عاش رب (شانشنلا وا ) هسارمو هلع یف فیفخ یا عارذلا "یفنشذو ش انھن

 تبیان وین ضرا لقب رون دمر قاروچ نالوا نمروت تانالصا هلیک# كنون( هك
 ک لاقب رد هن انعم وب ید هنشنش هک رد هنسانعم تداع و تعیبط هی رس ران و ( 3

 خا نف شمن ةمالک هبا هیف زواش * یشیف هلأسنیح مهنع هللا یضر سابع ن الرع لوق هنمو روشد

 نبا .دوخاب هن رج كعاط لوا هدتناتم یسابع نا و هغاط هدندالج و تماهش یسابع ترضح لبچ نم

 تی ریت وت ت نی رد هدنز و لا (ةشنشنلا ید هیشت هرج هاو توق یمالکو هل

 "وصاذا ردقلاتشنشن لاش ردیاب نکس نه نگو هرکت و ةعرسىف هخساذا دل شن
 تار دعفد اذا "یشلا شنشن ڈی لاقت رد هنسانعم كما عفد و كىر هلتدش ی هنسار و ن لا د

 دیراحا شنشن لا ردهنسانعم كما عاجو هدرط و هفاس اذا هشنشن لاق رد هنسانعم قعوق بوروس

 ردهنسانعف قمراقیچ بو وص یاوثا و هلحاذا هلبوارمم شنشن لاقبردهنسانعم تامزوچ لب واروب و8
 | ضفناذا ءاعولا شنشن لاق ردهنسانعم كمکلس بودلاشوب ی هنسن نالوا هداقو هعلخ اذا هو شنشن لا

 ال ردهنسانعم قمروچوا بولو یتیراکلیو یتیرایوت ضعب هج هتسهآ هلبنورب نکرونلت یم شوفو
 ردهنسانعم كم هنسن هلتعرس بت تو هربطو هنم فتنف افیفخ ءاوها هلیوها اذا هراقنع هشبر رباطل

 مد عردلا شنشن لاه ردهنسانعم قمهدشفق هرز هدهقرا و ةعرسو ةلحب هلك | اذا محلا شنشن دتا

۱ 
۱ 
۱ 
| 

 جاغآ نظفل شاشتنا قرهلوا ندناب لاعتفا ىنعب ىلوق تلاط اذا ةرحثلا تشتنا هدنباتک مان طيح كد

 هکهتن ردقلوا ندناب لاعفا یتعی ردهدنز رس | هکردقل وا تشتنا نالوا با وص ردفص* یربسفت هلیسمازو

 روند هنسل وا ددشو "یوق كتقلخو هين هلن وکس كناط و یخ كنون (شطنلا) یدنلوا رکذ هدنسهد

 ةكرح یا شیطن هام لاقب ردهنسانعم تکرح شیطن و ةقلطنا "سسومو ةلبخا ددش یا شیطن لجر لاقت

 قمردلاق یراقوب هدننزو شعر (شعنلا ]ل ناشطن ناشطع لا رونل وا رک ذ ةج و نم هنظفل ناشطع (ن
 هنساعم كليا لاح شوخ ییهسک نالوا التبم هرقفو هعفر اذا ثلاثلا بابلایم اشمن هللا هشعن لاقت رد

 تب لا شعت لا ردلمعتسم هنسانعم كلما دا هلا ریطخاب رک ذ یتیمو رتف دعب هربجا یا ان الف شعن لاق رب



 ۱ تب ۲۵۵ لس
 | لاق ردهنسانعم كیکچ هلتمردصق ه هنسن یمهلوقم هشام دوخاب هلکدج یبهنسسفر و شانتلاب اهجرضسا اذا
 ا کماو دف ادا معلا تنا لاش رد دائما قلم یوتو لیقوه اضزف هذج انا هوحن و ملا شن
 | هب سط اذا هشت لاق ردهنسانعم قمرواو ھل بسنک ۱ اذا هلایعل شش لاش ردلهتسم دننانعم كلتا بسک |

 | هدننزو راکذت شاتفتو شق و هلججر هعفد اذا رحعا شتن لا ردهنسانعع كمرویقاق هتوا هلغابا یش روا
 | كنسوق و ارس هبتع اذا اشاتنت و اشتن انالف شت لاق لاقي ردهنسانعم كلا شنزرسو باتع یناهن دمدآ رب
 | 6 شاتنلا ) ح زفتال یا لوهحملا ءان ىلع شکتالو شتنتال رب لا رد هنسانعم كمروت بوکج یني وص عوج ۱

 هدننزو رانز «شاتنلال روند نیچ یوم هدیسراف روند 4 هرتسبنج قج هلو لیق هکردیفدارعو هدننز و شاقنم
 كتابن هلنیتصف (شتنلا) نورایع لفس یا شات مه لاق ردیعج شنا روند هرادسک رایعو داهن هلفس

 مت نالوا عورزم هل رسک كنءزمه (شاتنالال روند هن رب ناقیچ بوروس ادت | ندنسیراقوب و ندنسیغاشا ۱

 برمضف لت |اذا "با شتن ا لاق رد هنسانعم كمر وس یلف بوت آلیز هنفارطا هلک لب وطر یزوا هدبارت رب ز كن هناد و
 | شتا لاش ردهنسانعم كمرب و ج وا ههرشط نیزسکمروس ریلف هفارطا زونه هدننلآرب تاب و ضرالا یف هشت

 | یزشم یبحاص عاتم هلبنوکس كيج و یصف كنون (شجلا) قرعی نا لبق ضرالانم هسأر جرخا اذا تانا

 |[ عا فص ووحدم هجربارب نعپ كللا تقفاوم هنبحاص جد هسکرب نوجما جور نکردا فص و و حدمیتعاتم

 یزشم هلا اې هدایز هعاتم هرزوا قمل وا منصمنوجا قلتاص هلا اهم هدایز نکیا لکد یی ولطم یسارنْشا لوق ىلع

 | ریفت با حدف و مذندعاتمرب یسانیأریلعو هلوا راتفرک هابل وا نالوا رظان هرو نم عاتمهک ات رد هنسانعم قلوا
 الجر اطا و اذا لوالا بابلانم اش عبلایف لجر لا شجن لاق ردهنسانعم كلا هلاما و فرص هرخآ عاتم بودا
 | اهیف عقیف رظان هيلا رظنیل ريثك نع اميف رخالا همواسیف ةعايب عیب نا ناسنالا درب نا وهوا هحدع نا اعی درب

 | قج هنل وادبص شجن و عسبل اف شجن | نع یمن هنا ثیدحا فو ح راشلا لا هریغ ىلا "یشلانع سانلا رس ناوا

 | یهنسنرب و هرانا اذا دیصلا شح لاق ردیعوضوم یانعمو و ردهنسانعم قمردلاق ندنرب بودیکروا یروناح

 | هشحلاق ردهنسانعمكمردکیرب و هراثتسا و هنعثحم اذا «یشلا شجن لا ردهنسانعم كمتر د ندنرب بوردشارآ ۱
 [ رانلا شح لاق رد هنسانعم ققاب شنآ و هجرصسا اذا "یشلا شم لاق رریلمعتسم هنسانعم جارا و هعج اذا
 | تعرس ید و هدننزو هباتک ( شاحن ) عرسپ یا شح: نالف رم لاق ردهنسانعم كلا تعرسو اهدق وا ادا

 | ردحصفا یرسنک لوق یلع یرسکو یحصق كنون (یفاجلا عرسا اذا ةشاحم و اش شجن لاق رد هنسانعم كلتا ۱

 ۱ هکر د حراش + ردسقل كنهمک | نالوا هشبح ثالم رد حصا ینیفح لوق ىلع هل و یددشت كناب هدنرخآو

 | لوا نی رجاهم هکر دیعما كکلم نالوا هدداعسنامز همکک او + یکم وررصیق رد رلصاخ لع كنکو لم هشبح یه

 | هب هسک لوش یشاح وردف ورعمزجا ر "یثراح "یشاحو یهتناردهنسانعم هیطع هدنتغل طب همگک | ورایدلیا ترج کا

 | یراوآ هدرانوب هب رسک كم (شاصمال و («شجانلا) هلو اردا قوس هلت دایص بودیکروا یراوآ هکروند
 | دیصلا ریش یا شات و شجانو یشاحجن وه لاقب رارول وا ص وصخ هکر وند هب هسکندنا قوس هنتجم دایص بودیکر وا ۱

 | ردنوسنم هب هسک مان شجشم دوخاب ناشحتم هدن رق هرمصب ردیعا وص ر هلیصف كيم (ذیناشصم) اصلا ىلع ريل
 نایزدب لوش هدننز وربنم (شهلا» ردهسک فو رع»هکرد هلکنا (ناشصم وذ یدنل وا رکذ هدنسهدام شح هک هن

 0 لاق هلوازادنآفرح هن راس ومان و ضرع بودا راهظا و فشک یتسی واسمو بويع كسان امناد هکر وند هن هسک

 ۲ كنا یکیا هکروند هشیاق و هب هشرت لو هدنزرط همت و مممویع نع یاشک سانلا ی عاقو ا لجزا

 | كنهزمه (هشجما) رون ده هشرت نانل وا رک ذیخدوب هل رک كنون < شاصتا) رارکید ندنرز وا بوق وص هنغلا را
 [ (شاهلا) و هدننزو ریما (شیح ) یدا رروس هود هلتامغن ردندیهانپتلاسر ترضح نارک اچ هلیصف كيج و
 | دنازت هدنالماعم وللثم حاکن رهمو عیب هدننزو لعافت (سجانتلال هنسانعم ناص رون د هیجوآ هدننزو دادش
 | ودازتاذاهریغ و عمبلا یف اوشجاتت لا ردشغل وا ین هلضرشثیدح ردلعافت ندروک ذم شڪ هکرد هنساذعم كلا ۱

 ۱ شرم, هلا هڅه یاخ (شروخضتلا) هنسانعم قزح رخ روند هکما قنای هدننز و هاتکه لا هلم6"یاح (تشاصلا)
 ۱ روند هکیوک لتاتمو ثیبخ و یحرب كب لوق ىلع روند هنکیا كى وک شلشاب داوا باوردلاض همان هدنزوا

 قمردنف هلن وکس كناخ وی كنو ( شل ا لئاقلا ثیبطنا وه وا شدخو هلزحدق ناک اذاشروخن و رج لاق

 1 ةبادلا شخت لاقي ردهنسانعم كمروس كب یراوط و هثح اذا لوالا بابلانم اش هلات الف شخت لاقت رد هنسانعم
 ۱ [ ءادآ اذا ت لاق ردهنسانعم كلما هديحنرو رج اذا هشخن لاقن ردهنسانفم كلعا كرو اددش اهقاس اذ|



 رد تام ومانشا را یراقاشب ن الق ویک هرکصندکد نمک یهزوا نەک ا نا اد وارو کا

 لدتعم یتعمبط رار د ك مد رم هدیکر ت رد هلغ فو رعم هلا وب (شاملا]) هف وطق یاب بلط اذا اش وم شوم همرکشام لاق |

 دیفم هحرقتم برجالط یتخوبطم با هکرس و نیلمو عقأ دموکن مو موم رد خاص و دوم طلخ یکیدلا دیلوت وا

 یسهلوقم ثالموچ قانجو هنابساوا ترمو ترخ شامو ردلیدعب هدت وقت ثا را ه هیها و یاضعا یداعص و

 یلاخ كن هن اخءایشا یسهل وقم تاودرخ تی ید وج وم هد هناخ ی ءد٭ شال نم رخ شالا+لثلا هنمو روند هناودرخ

 لاق ردةنسانعم ققاب هلی وکسكناه و ىح كي (شهلا) ردفغحم ندنظفل *یشال لوق شال ردول رخ ندنسل وآ
 | هدنن ز ولاعتفا (شاهتمالا هشدخ اذا هشهم لاق اپ قمالمرط و هقرحا اذا ثلاثلا بابلانم اشهم هشهم |

 | نارد هنسانعم كلما شارتباهرتس وا ینرالیق تاچ زوب نمف ثروع و قرتخا ایفا شهتما لاق رد هتسانعم قم
 ةقان لاق روند ه هقان نالوا لوزهم ريت N PONT aR اا
 فوضلا شام لاق ردهنسانعم قم ردشزاق هلبق یو هلینوکس كنای و یف كود (شیلا) اهلازه عرسا اذاءاشهم
 املا نملب نأضلا نام لاق ردهنسانعم قمتاق هن دوس یک قیدوس نوبقو ه هطلخ اذااشیم شیع رعشلاپ

 هصعب مکا ذاربلناشام لاش رد هنسانعم كالوس قب رادار تدارک یادم لغو مالکرب وه هطلخ دا

 , ضعب س اذا ةهفانلا شاملاق رد هنسانعم قم وقنا ۳ ییزا ۳ بوعاص ییزارب الدوس نالوا هددع و هض ۱

 | هب هطلخ اذا*یشل لای * قلا شام لاق ردهنسانعم قمردشراق ب وتاق هب هنن رخآ ییهنسنرب اقلطم و اهع

 ردیعما رهن رب (ناشام)ل اهب اورم اذا ةشيم ضرالا اوشام لاق ردهنسانعمقمارغ وا هض رار هلی ك

 سگ نونلا لصف [ ههنسنر هلبنوکس كنهزمه و یم كنون (شأنلا) هه[ نونلا لصف ]ا ردیسا هیحان رب هدنادمش (ناش
 شدبو رول وا فوجاو زوم وبو هل وانتاذا ثلاثا تنایلز مرمت "یشلاشأن لاق رد هانم قلا

 بونږدو هرخا اذا هشأن لاق ردهنسانعم كلعاریخأتو شطب یف هذخا اذا هشأن لاقب رد هنسانعم قمت

 قلا بون وص لا هب هنسار جدو هدننزو لعافت (شمانتلا ۶ ضهناذا هناکمنم اپ لاقت ردهنسانعم

 شوون لجر لاق روند همدآ بلاغو یوق هدننز و روبص (شوؤنلا)) هلوانت اذا "یشلا تدا لاق رده
 | راهنلا نم اش انقللوقتو اربخا یا اشي ةلف لاق ردهتساتعم رنا از و زما دا لا
 ندنسانعم ریخت راتو و هلدشت هرکصفدقدلاق یار زادشم نامه وا نک رایت یک لو
 فوص وم یی او روند 4 هنسا ش ول واذخا (فش و ون تافامدعب یا اشیثناذکل عف لاق و ح راشلا لاق * رد

 رد هسانعمكمر دوی هدننز و لاعتفا(شأتنالا)ردذوخ مین هک وک هللف یا ملا ةشونم ةقا لاههنمو رد

 (شنلا ) اهب نعظ اذا هغغب شأتنا لاق رد هنسانعم كمر وچ وک بوردلاق ندنراوآ ییشاومو لحما یا ی

 هزر اأذا لوالا بابلانم اشي روتسلا شدن لاقت رد هنسانعم كلی راهظا نهنسن روتسم هلن کش کلا
 شابنلاهنموواهنع هفشک اذا ضرالا نعرفکلا شدن لا ردهنسانعم كلا نابع و فشک ند هنسن رخآ ى

 هنسانعم كلا بسک بوکج كما و هج رسا اذثیدخا شن لاق ردلمعتسمهنساتعم كلتا ثیدح جا
 هام راذا یهسب هشبن لاق رد هنسانعم قتاص بوبمهروا هئیش یغیدنآ قوا و بسلک | اذا هلایعل شن لاق ر

 هدننزو دادش(شابنلا) ردبلاف قلوا جراخ ندهدام موهفم تباصامدع نکل بول وا زاح دو ارهاظ
 لا ده و ندذ وغ اةن دنس فق ر ول وا ربعت ىج وص نفک هکر وند ه هسک یج راقیچ نفک بو

 | نشاشانتلاهوا وبا دوخاب شابنلانةرارزنب كلام دوخاب هرارز نم شابن ردندیماسا شابنو *ل والا شابت

 لل وا ج وز كنب رابانج اهنع لا یط ر یز کل اة ھم رار زن شاملا ن تلامد وخاب شاسلان ةرارزد

 كنون «شبنلا  ردیسهنک كندنک هلاهونا رد رد كنهلاه یا ن دنه نالوا یو ترضح بابر ن

 ثلکرا لوس هلنیتعف (شبنلا ) رول وا نیتمودنوق ندنجافا سوننآ ریما رصش عونرب هیبش هنجاغآ ماچ
 هفخ ف ناک اذا شدن لج لا رول وا نایامن و مولعمهدرب یعیدصاب هلغل وایسهناشن رب هدننل !كننابط هکر وش

 ن ةشينو ردنداصصا هشيبل ن ةذوهو ربنا ة شيب ردندیماسا هدنزو هنهج (هشینز ضرالا ف

 هدننزو همام (هشابن) یدیشل وا قفز هدکد تکه رصیق*نوجع) ۵اذقشا نیقلآ ؛یرما کردهنشک ا
 لوق یلع هنکو کك ناب و هزرپس نانل وا جارخا بولیزاق ندر هدننزو بولسا («شوبنالارل ردندلاح ر ؛یناسا

 لینوکس كنانو ىح كن (شتنلا) ردیعجج شیان روند هجافآ ن انل وا جارخا و علق ندر ماقلاپ هل رام و
 ىناثلابابلا نم اشتن اه وعو ةكوشلا شتن لاقب ردهنسانعم قهراقیچ هلن هتسبنج یس وقنا شم
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B=سگ ۳۵۲  

 نوجا كالا كاب ندقشالو و ندریفز یلاو بوذیتح هطلخاذا لوالا بابلانم اشم “یشلا شم لاقن رد هنسانعم

 رد هنسانغم كلا تموصخ و اسد عطف و اهفیظنتل “ى ڈر اهم اذا هدب ب شم لاق ردهنتسانعم كس هلا هنسار ۱

 هقا رطا "صم اذا مظعلا شم لاقب ردهنسانعم قمروص بول هزغآ ییراج وا كکیکو هاداع ادا ای الف شم لا

 كن دقاب و * یش دعب اتش هذخا اذا نالف لا" شم لاق ردهنسانعم ال توغاص تس هتسح ییلام كلو ر 7

 لر واهل ضعب بلحاذا دقانلا" شم لاق رد هتسانعم قموقیلآ هددع قیرادقمرب توغاص نیرادقتر تندومز ۱

 ششقلا ل اط یا اشم اشه همعطا لاقم ردكم د فیطلو بیط هکرولوا عابنا هنظفل شه "شمو عرضلا یف هضم
 س هفارطا صم اذا مظعلا ششم ارتش لام ردنا ان قم ىۈل 1 هره شی زجنوا فاکیک ی دوبمدننز و جش

 ۱ | هلنیتصف (ششلا و ديلا هب "سام وهو شوشلاب هدن "شم لاق روند هغلغای و هب همرقم كج هلبس لا هدننز و روبص

 | ردف كيک نکل بول وا یمج یک كيک هچرک راقیچ بولیرویس هدنرالوق كرا وط هکر د هنسنیرلکذتا ریبعت هرهم
 1 بابلا نماششم ةبادلا تششم لاقت هنسانعم قمیچ ءرهمنانل وارکذ هدنل وق هلراوط رول واردصمششموزل وا ؛لرب

 | زدقوب یریظن یریغ ندنسهدام ت ت كنو یدلوا دراو هرز وا لصا هداموو ششلا اهفیظ و ف صختاذا عبارلا

 | كەز شمالا رونىدەغلق نالوا ضرام هن راز وکك نمف هود ششم و ردندلدبق و ی د ی هلک بیض هکر د ح راش

 1 ۰ ءاشمدقانو "شما لج لاش روند ءاشم هدن ان وم رون ده هود ثاکرانال وا ض راع قآ هن زوک هلیصق كيو

 | یسنج عجب رونل واریبعت قدرطق هکرون د هنشاب كیک مالم نالوا نکم یسفتچ هدننز و همام (ةشاشملا) ضاب هنیعیف
 ا لوو بنا اخر و کرم هد کروند بنا كرش ود لو و رشاش
 ییوصهرون زع ضرا هدنرلقدل وط هلب وص روم رای وق ورا هعشا لوا هلغل وازجاح یک ايفو شاط هنسأیا فشن هوا

 | یعیدروص هنر كنا روک ذمضرا د هغوقر ندرلی وقو ندراهعشا کلا اونا وزن

 : ۱ | ةرا وخ ةراج اه یا ااا فقع رط لاق روند هنف وج كضرا هشاشمو هلوا ردا غارفا هعوقر ندوص

 انا یزو ا هکروند دوا ریت واک غار وق دعسکو كنهعئا و روند هلو كشوک یغاریط

 1 ِ  شاشمو یدنل وارکذ هکردیسنج عجج كن هشاشم هدننزو بارط (شاشلا# هیلیا حشرت ندنآ وص 4 یوق هلغلوا

 1 | تععبط و سفنلا یا شاشلا مک لاقت ردهنسانعم تاذو سف و هنسانعم هتل ضرا روند هر قشمو یعاربط

 | حوركبسو تسخ هکر وند همدا لوشورد هنسانعم انبمو لصاو ةعبطلایا شاشلابیط لا ردهنسانعم تلبج و

 وا شاشم لجر لاق هلوا ردا تعرسو یس E | br هدرضحو رفس تول وا فیرظو
ِ 

 خا اذا مظعلا شما لاقت رد هنسانعم قمتوط كيليا كيک هلرسک ك ن هزم (شاشمالا) رفسلا و رضای مادخ

 e“ 1 شما لا زاد یم یز دانا مالو ذات یزاهنسف ناقبخت ندنراح وا ثكحاما ولنکی یرلکدید )سو

 4 : ارد ەنسانعم قەراغيج كليا ندکیک هدننز و لیعفت (شیشقلا) اصخر اعات هقا رطانم حرخام اذا سا

 ] کلا اتما هلیسهلوقم تاسکو شاط هدننزو لاعتفا (شاشنمالا) زا هنم جرضت-ا اذا مظعلا ششم ششم لاق
 ] ردهنتسانسم قعاص نعوم لدوس نالوا هد هغو ردم وا رک یحصتسا اذا طوفتلا "شتما لاق زد هنسماتم

 1 | اهیلح ةأرملا تشتما لاقت رد هتسانعم كمسک نتن ندم هکوک نوناخ و هعیچ ذخا اذا عرضلا ام "شما لاتا

 4 ھا تاهتا هکربد حزاش » روند هبیرغوا رایعو تییخ كپ هدننزو ربنم (شنملا اهتبل نع اھتعطق اذآ

 ] ردنلآ ےسا ندنظفل شتم هدالا بسح شتم هدننز و رم ارز ردلعافمسا ندشاشتما هکردقلوا شتم وب هروک ها
 : ت رد هنسانعم قمل وا لصاح هدننزو لاعفنا (شاشمالا) یهتنآ ردذوخأم ندنسانعم عرض شاشتما لوا و
 1 اذا ءاودلا شعشم لاق ردهنساانعم ققلصا اود ه وص هدننزو هلزاز (ةشعْل) لصح یا “یش ثا شما له

 e ( شما عرسا و "فح اذا لج را زوم لاق ردە: انعم كلا تعرس و تفج و ءال اف عن

 هلدفعت تعرسو بودا د ربت یهدعم ردهویم نانل وا ریبعت ولادرزو یسق هکر دیعما فورعم "هویم هلیعفو |
 عفان یریثک و عطا و ضم هبهدعم یلیلق ضعبلادنع ردردان قلو هنسنرب دشا ندن [ هدکلیا فیعض و ےل

 (شعلا) رددآ لجررب هلبرسک كی” (شاشمال راردبا قالطا شعثم هکیرا ینعب هصاحا راضعب و رد حصو
 (وشدقم اقر هکلداذا ثلاثلا فابلانم اشعم هد شعم لاق ردهنسانعم قع وا هلتل ومس و قفر هدننزو شعر ۱

 1 قلاد هماع رددآ ریبک "هدلبرب هدننبب هشبح هلب | رابکنز هلبعخ كنيش و یرسک ك لادو ینوکس كفاقو ی كم

 ّ بویلق و هللا لا ی N "یش رپ هدنسیدنکی یه هل وكس كمال و یضف كيم (شلل ار راردا حوتفم

 م :e (شولا) اغ هيف بلطب هن اک هد هشنفاذا لوالا بابلان م ایبلم "ملا ش ےل لاش ردهم داش قەر ردشار ۱ ۱

e) 



 ی ۳۵۱ لس
 ردذوخأم ندنظفل شع نالوا هنسانعمققات هرزوایتاب كحراش» روند هن هنس ذ یاب و هنطب ملتعبیتخ لعالا

 ردهنسانعم قارحا ش تاعا روند هب هنسن یضقاب دو هدننزو نح ( شا ) یترح یا شام ی 8

 باڪس (شاحا) قر یا شاع وه لاقن روند هب هنسا قاب هدننز و با شاه 0 قرح یا شن یش ر

 هتعاچ عقم ند هق رفتم لئابفلوش هد ز و باتک (شاحا) هنسانعم ثانا و اترو دهغلیه اس هنایسا وا سس

 | ردهنسانعمقل وا قرح هدنز و لاعتفا (شاحصم الا رلهلوا رد انا ودهع هدنناب شت هرز وا باعا ثداع هکر وند

 شخ لاق زدهنسانعم كلعا تکرح قوچ هدننزو لعفت هلا هم یاخ (شخقلا) قرتحا اذا زینا شما لاقن 1

 قوت ند دنا شش یو کنید كن كنا وه دوخای ندقلجآ كم هلت )شد اا اریشک لرحتاذا لج را

 قلوالرهکیا و هج زا او كشرى زە رللا و "رح وا عوج نمتلطااذا مبارلا بابلانماشدم يع تشدم ۱

 یکتا هغروب روند هغل وا كناچیشنرید و یشیلآ ك نبر لا ارزو تنی و کما زر 1

 نوید هغلاح قوبط نالوا هلتهج قلبراج هنر یر ن ؟ررو یرازو چا كن ردسکلب گنهود ضعبلا دنع | ۰

 ةرج-یا شدم ههج و ف لاق روند هت وشخو ترج نال وا هد هرهچ وردنا تدشن ندنسل وا قو راج تنی کپ ۱
 شدمالج ر لا روید هسکنالوا هل رهکبا وزآیا و ثاشوکیزاریکس كن رللاهدننزورج-ا6(شدمالا )دن وفخ وا ۱

 یکاردا و لقع و لوزهمیاشدم|لجر لاق روند همدآ لوزهم ورازن و قد و ملف و ة واخر هد بصعیف ناک اذا ۱
 فیطل یشیورو هکروند ه هقان لوش هدننز و ءارج-(ءاشدل۱) لقعلا لیلقلا یا شدما لجر لا روند همدا زا[

 ( شادل ا) ریس نسحیف ةعرس اهیوا یف تناک اذا ءاشدمةقا لاقب هل وا كاج یشن رد ویشل آ كى رللا قر هلا راتو

 یتا كنهد وک هلیصف كم (دشدلا و اهقراس یا ديلا شادم لجر لا هنمو روند همدا تسد هریچ هدننز ون 1

 ردهنسانعم كلعا لکا هج زا هلن وکس ثللاد و یف كيم ۰ (شدلا) ةفخیا ةشدم دن یف لاق روند هغلوا هجزا
 الیلق یطعا اذا هل شدم لاق ردهنسانعم كمرب و هنسن زآ و الیلق لکا اذا ل والا بابلا نم اشدم لجرلا شدم لاق

 NEFER اش دم هب تشدمام لوقت روند هیکرب و هحزآ هدن زور وبص ش ودمو شدمو

 هدننز ولیعفت (شیدقلا) و هل سسک ك ن هزم 6 شادمالا یناطعاامیا ینشدماملوقت و ردش | طبلغت نی راهه هم

Ê: 9هدنن ز و لاعتفا (( شادت مال اش یناطعاام یا یتشدمام و یتشدماام لو ردهنسانعم كمر و نزد دنا هدر و |  

 (شوفدرلا ) هتساتخا وا هتذخااذا هد نم هتشدم | لوقت رد هن انعم قع اق هلل وصال وق ىلع قلا نده سکر بی هنر ۱

 شوک هد رو نم ظفل و ردف ورعم تابن نانل وا ریبعتشوکناج رم هلضرح هکر دیتا شوج زم هلق كلادو ك 8 3
 رایدلیا الادا هفاق اکو ح وتفم یم” هد رغم ردکعدولقالوق قشمو دارم ردکعد یقالوفول وا هکر ديب قا

 هن راقارطهدقدا زط یب ااا وز دلایا ی و دف روا تیط عور وروندهنارفعز شوقد مو

 دو هلبص كن همت یاز و كی” (شوجنز رمل ا )ی دنل وارکذ كەت روده هسکولقالوق قشم وب شوقدمو او ۱
 یلقالوقهرافهلکفت د هغال وق شوکو هه راف نز مردی رعمیسراف شوکنز موب وروند هنابن مان شوقد م نانلوارک د ]

 ندق وغوصو هنغیدق وص برقعو هنتلعوجناسوو لوب رع هدننزو مزمز روند قمم هدیب هر وکذم تانردکعد

 زدم تیاغب یلوو عفان هنسهضراع ققآ رایلاس ندرغآو هن راتلع هوقلو مو ابل ولام و هراغجو نالوا ضراع

 | بابل ا نم اشم ههج و شم لاقت رد هنسانعمقمالمرط هدننزو شرف (شرملا )ل ردفغحم ییاعما و هدعمتابوطرو
 لوش شرمو هباصا فا طاب هکعاذاهوضع شرملاش ردهنسانعم قیشاق هل راج وا كراقمرو هشدخ اذا قافلا ا
 اههجو رطلا شرم ىتلا ضرالا ىا شرم ىلا انیهتنا لوقت هلوا شمربص بوزاق روم ییزو کروند هضرا ق
 ضرالا یا شرل ایف عرزت ال لوقتر وند هض زا ندیک بولپ ریص دق ذغاپ رومي نامه ندنفبدل وا ثشوک یعاریط و 1 3

 مالکلاب هاذآ اذا اش رم هش رم لاق ردهنسانعم قلق هدرزآ هلبا زوس یمدآرب شم واعد تلاس تّرطم اقآ یا .

 روند هضرا قوچ یریاجو رده راشعا هب اد مت روندهنال وا روع كناویحره هدننز و ءارج (ءاشرلارز 1

 یللوقت ردهنسانعم ريغص قحو لیلق بولطم هدننزو همام (ةشارملا) بشعلا ةربثکلا یا ءاشم ضرا لاق ق

 (شیرقلا ال ر رشا شرما لجر لاق روند همدا رب رش كيەدنىزو شرب ا(ش مالا ریغص قح یا شاره هدنع

 ردهنسانعم قمراب وق اخف (شازنمالاو زدنداما نالکهدشنز و لیعفت روند هلیلقرطم هدننزو عف

 بوشلاچ و هسلتخا اذا هدب نم*یثلا شزتما لاق ردهنسانعم یقعاق هلل وهسو هعزتنا اذا *یشلا شزتمآ لاق ق
 ( شلا) ردهدلب رهدن اید سلدنا هبصق كم نا مات بست | اذا هلابعل شرما لاق رد هنسانعم كلبا بسک | 1

 قمردشراق ردق هحهبرا ی ک زوط م رجا دینی اا وص یهنسن یسهلوقم وراد هلن دن دشت كنيش و ین كم : 3 3



W~و سم  
 ۱ E كلا ت چار زو لعفت و لعفت (شکتا) قوسلاق دج ادا یدالا شک لا ردهنسانعم كمروس هلا دهج و

 ۳و لاقب ردهنسانع»قلوا شراب شرو بولیزو یردو غرسا اذا لجج لا شهکت لاقت رد هتسانعم
 | رانا ن لاقت ردهنسانعم كا تعرس جد و هدننزو لاعفنا (شامکنالال عقجاو ضبقت اذا
 |!وطلتخا اذا موقلا شینکت لا رد هنسانعم قلوا شروم شراق سان هدننز و حرحدت (شبنکتلا) اذا
 ني نیم ۵ ءروهشم یوزاد یجدرسقآ یراکدد زدنق روند هنشوق ناغصقص هدننزو ذقنف (شدنکل 9

 ملک هلیو E كنون و نطق عو ردهلوذ رم تغل هلا هګ نيش دوخاب راربد د سدنک هلا هل |

 هفارطا یا هلتف اذا لوألا بابلا نم اشنک ءاسکلا شنک لا ردهنسانعم ثکوب نیراجوا كنسهلوقم هک و |
 ح هلی رسک كفاک (هاشنکلا) ةسأر نبل اذا لاوسلا شنک لاق رد هنسنانعف ققشم و یتشاب كکاوسم ولتوشخ و
 اأ لوش هدننزو تاراز (تاشاتکلا) هل وا رظنم تشزو هرهچ دو قجروبق ك یراجاص هکر وند ه هسک لوش
 ۱ عورفلا اهنم بعشتتیا ت تاشانک لوضا لاق ردهشانکیدرفم هلوا بعشنم رانادف و رب ریلفند رانا هکرون ده رکو ک

 ۱ | كنءهزمه (شانکالا) ردندن و یتالطا هشان که هع وم نانلوا دنق دناوف ودعا وقهدهب راغم حالطصا هکر ادحراش

 ۱ | كفاك( شوكلا هلا ادا سالانع هشنک | لاقت ردهنسانعم كمردوبا نوا قمت وط كاج یشیار لر سک

 نر شوک و هنسانعمهلش وکلا نىاز رن دهنح و كانشابرک ذم ز و دما ف عشا رکا و هلی ل ویو ف
 _ شك لاق ردهنسانعم كلا عاجیو عزف اذا ا شوك شوكي هنع شاك لاق ردهنسانعم ققروق بویلکلب
 هلا ج رب هکردیعسا ماعط ولردر صوصخم هنشیلاها نا هدلب هدننز و نالس (ناشوکلا) اهعماج اذا هت راج

 هل وا شل رک ارا رکتیکفوص و رب رح یسهدام هکر ون د هب و لوش هلیصف كنهزمه 6 شابک الا راردما بیت رتندقلاب
 | فوصلاو زا لثمهلزغ دیعا یذلاوهو شابک | بول لاق روند هیوئرتکو "یدر لوق ىلع نوچغل وا هبا كن
 | هدندنع ررضمب ردیبم هنفیدل وا درفم یکیدلیا لوص وم هلیس هلک یذلا فل ۇم یر وب نمظفل هکر د ح راش « "یدرلاوه وا ۱

 ۰ اا شاف عورب ندنراشاغ نم کدو هلا هدح"وم یاب نالوا باوص هدنو و ردندنلسف قالخا تو |

 7 لوالا بابلانم اشلهشل لاق رد هنسانعم كلا درط هل دى دشت كنيشو ىح كمال ( "شیلا إم اللا لصف زو
 ۱ !هلزز (فشلش )روند هلغ نانو ربعت شام و روند ه هناد ی کا فورعم یرلکدد قام "شل و هدرط اذا
 ۱ ۱ اتعمتلابا دد رت قوج a 7 وا یر بویمهدنامارآهدرب ر هلیببس كملنا ابارطضاو فوخندهنسار نوردهدننزو

 :  یسیرجما ندهنسن ره هدنز و جالل (شالشللا رز هواشحا برطضب و هع زفل دد لاک یا نالف شلشلب ل اس

 | (شقلا )هاشحالا برطص یا شالشل نابج وه لا زوند همدا قفروق نالوا رولوا برطضم بوبهرتد

 یحصق كمال (شللا) لاب سباب یا شقل نش لاق روند همولطو هن هرق یروق هنهکتیاغب هدننزو فتک هلفاق
 1 | هدنساضق هناغرف هدنن زو بحاص «شمال)ل ثبعلا یا شللاب لغتشپ لاق روند ه هنسن هدوهب هلن وکس

 لا ردهنسانعم قمواص بودیا عفد هلن وکم كرمه و یصق كوم (شآنا) لا لصف س ردندآ هنرقر
 ۳ | رد هنسانعمكمروتوک بوریص یروماج و یغاریطندنزو رب رونغلو هعفداذا ثلاثلا بابلا اش امان اذکب دن ءدشأم

 سس م اللا لصف ]ح

 ہیچ ملا لصف ]و

 . rهل مپ ندهنسنرب یبهنسنرپ هلاوکس كن هیقوف یانو یصق كيم (شتلا اهاعس ادا ضرالا | .
 هاب های قرهماغص یتسهم كنهقان و هعباصاب هقرف اذا یناثلا بابلانم اشتم "یشلا شتم لا ردهنسانعم قمر :

 هدرندآ مکه کرد نسانعم شبو شتمو افیعض ايالتحا اهبلتحا اذا ةقانلا فالخا شتم لاق ردهنسانعم قناص 8 ۱
 | ودیا شناص ق لاعب روند هتلع و فعضنالوا وا هدرصب و روند هضابن نالوا ثداح هدن راقنررط )۱ ۱۳۰۷ ٤

 لحر لاق ردنا ت ندعل وا تلعو فوض هدنسەر صاب هکروند هب هسک ل نکح تجز هدقفاب هدننز و رجا ٠

 هب هعصم تاب عور و ددان هنیفس ن ا دو یک هلیعص ایج (نوشحالا رظنلاهبلع قش شد ناک ادا شتما ۱

  ۱ناک ۵ یلهرهج یآ یعل یلکنر یا ردي رعم ی ہراق نوکه ام هکر دبل كمدآر و لو ٤ یک همه رد وپ |

 ۱ : ردیدآ عض ومر هدهفاسملیم یتلآ ه همصب هلی كم (ةبناشحلا رژ رولوا هزنا دهشاو هج و ییرع) ز هاکع د د جان |

 1 شح و (شحا) ردندنلسف بسن تارییغت نون و فلا رد وسنم هب هسک مان نو نال وا. .یسهلوک لد وعسم نسی

 ۱ | دز لس اهعماح ادا تلاتلا بابلا ن EE HP هت راج شح لاش ردهنسسانعم كجا عاج باب دش هدننزو |

 ۱ شح لا رد هنسانعم قعوص نم ار ادندش داکا اذا ماعطلا شح لاش ردهنسانعم شلع ماعط كن كیو |

 | مال لیسلا شح لا ردهنسانعم كدروتوک ب ورب وق ی هنسن یغیداغوا یوص لیسو محلا نم هرشق اذا هدلج
 1 ربثکلا یا شحام لج لا روند هلوک اندا ماعط لک !ردق هجا وا یکم ولوط یراق شحال ا ]هعلتقا اد | هيلع

 (لک الا )



 سر ۳۵۵ زقح

 07 هتارقو جرنال واقاربا و نیترصانا ةیضطلا ىا ءاشرکناتآ لاق روند هکشا سا نالوا ابق كل

 لا افک هدنتنالو عرق هدننززو شرع (شر ک ۱) ردیعما یس رف كسيف ن مطب ءاشرکو ةديعبیاهاشرکم حر لاقب

 رعاك خاطر هد زو باتک «شارک) ردیعما ی ردبكن هلسف رب هدننز ونام (ناشرک ) ردیعسا رهشر هدننب قا زآ

 (دشر <31 زي اية زاغ داك دکعب وب ی راک دند هغ رقص هزوک دا ثكحبراش+رد.دآ تاج ور هدننزو اپ ا( ا 0

 هود هکر ديما ماصط ولرفرب هدنن زو همظعم (ةش کلا روند هب هبعطا شفا وا ج ء را راهب کشا هلم كنات

 ی رکچ هکر وند هن واق عون ر هدنن زو هل دحم (فش ر رکا رردنا مط بو وق غابوتا هنجمابوسنکی هرکد شوق

 | هبطق اذا ههج و ش رک لایقب زداونسانعم قمرتر ون بزوذیشک 1 عزو هقتنازو لیفت (شیزکشلا) و و

 | هدننز و لعفت (شرکشلا) ةش ركل لعاذا لج را شرک لات ردهنسانعم قاب یروک ذم ماعط ی راکدید هش رمو | 3

 . شّرکت لا ردهنسانعم قلتروب بویشک |یزوب كنهسکر وا وعم اذموقلا ش رک لا ردهنسانعم كکرب سا

 | هقمالت وا توا هکردهنسانعم قل وا هنکشا یسهامریش كغالغ وا و كنزوق (شارکتسالا) بهت اذا ههج و |

 یسیرد نکررو یال كل رکنا هدننز و زر زا («شیشکل ال اشرک ر اصاذا هم الا تشرکتسا لاَس رول وا هدقدلشا
 لاقي و اهبفنمال اهدلج نم تتاص اذا یتاثلا بابلا نم اشیشک ی عفالا تشک لا رد منا زا یو نه
 | لما "شک لاقت ردهنسانعم كمهرکو ک هج هتسهآ ءادشا یم هود واه دلج توص یا یعفالا شیثکشکیوه

 لا روند هنسیدرمشفو هنسیدرعف ندا روهظ ن هک رانی هدب و ك بارمشلا شیشکو "کلا نودوهوالوا ۵ |

 روند هنسیدرتاچ الو لصاعب نکراقبج شت ندقامتچ دنا شیشکو اهنابلغ توص یا بارشلا شیک ےک

 | كفاك( ةشكلا)تحاص اذا ة رقبلا تشک لا ردهنسانعم كمر وکو یعسف رغص و ردلهغتسم قرەل وا یساهدران وب
 روند هب یشآق ج هیلشآینجاغاامرخ هلم كفاك( شکلاالر ون د هچانص ماتوط رب دوخ اب هلک اکنال ۳ ۲

 رز (شکشکلا» ر رد هرقرب هدنساضق ناح رج هلیصف كفاک "شک هب قلب یذلا وهو "شکلاب ةللا عقلا لوقت
 | رشا شاف یسیرد نکررو یال ءارکنا و بره اذا لحرلا ش کشک لاقت ردهنسانعم قجاق بوقروق هدنلژ

 صوضصخ هنسهلبق دعی ر دوخاب دساون هشکشک و اهدلج نم تتاض اذا یعفالا تشکشکلاق ردهنسانعم وا
 فاک هدندنع راضعب و رار د شیلع هدنماقم كيلع الثم بودا لد نبش ندش قم باطخ فاک هکر د هصبق تفغلرپ |

 ارز رازعد شکیلع هلدصن كفاکو رد شکیل هدنرب كيلع هکر دتراسیع ندکلیا هدانز نیش ه رکن

 | نامت + هلاطخ هه رابه اعا نز هد ةد ابو ری یا تیراکنلد شک اذک راضعب غ نکل ردص وصخم هل

 هلبادید رت فوم هکرب ردح راش * ردهدنماقم كدان لال ومیلاردشل وا عوعسم یکیدلیا ادن هل رابع# شیدا شالوم, ۲

 لوک ر اس ویوق هشکشکو راردبا ملکت هرز وا یناثراضعب و لوا لوق یراضعب كنهروک ذم هلق نکل یدلیارکز

 | حرز( ش شكلا ءاقتسالاب ۷ حر ال یا نش (AA نڪ لا ردهنسانعع كمروت برک نیو

 هدیسرافرول وا لهسا ی ورخ و لقا ی طبق ونیلاندمز وا فورعنهکردیمما مز وا زسکدرکچو كچوکعونر هدننز
 هکردیفدا مهدنسدناعم عیج وهدننز و هشب رک (ةشبعكلا) رد راکدید یمزوا شوقو یهزوا شنشک هدیکرتو شع#

Eهغازودو هغآ شوق هدننزو جرحادت هلن ون (شنعکتلا) یدنل وا  pnر اطلا شنمکت لاق  

 هلو کس كع* و ىح كفاك( شم کلا قرغ اذا *یفلایف شنعکت لاق ردن دانم قابو تکا و

 | رازالا شیک لجر لاقبو عیرس یا شیکو شک لجر لاق روند همدآ )الا و تب دان زورا 6 کاوو

 | رول وادا منال وا كچ وکی س هم هدقدل وا فص و هعارصف ورون ده انار کد كوك شبکو شک و راز ۲

 | ییسهع كنهقان شکو عرمضلا ةريغصلا ىا شیک و ش شک سرفو ناذرطا یغصلایا شیک و شک ناصح لاق
 بابلانم اشک فیسلاب هشک لاهن ردهنسانعم كع ییراجوا گن هنسرپ و رد هنسانعم قلاب عورب هلا قراص

۱ 

 | شییج مدننز ودساج_(فشامکلا  یتفاذا دازلا شک لانس رد هنسانمم تلف و ریخذ و دازو هفارطا عطق اذا وال
 اهذننزو روبص (شوکنا)اشیک ناک اذا سما بالی شل زا یک لا ردنا ا ۲ ۱
 | ةريصقیا ةشک و شوک اشلاق روند هلو يق كج وکی سەع د وخاب هصب ةیراکحما كنس همه دنن ز و هح رف( لا

 یهنسر هلغل وا فیض قسءیصابت وق کر ۈن ه هسک لوش هدننز و لطفا 6 شک الا) عرضلاةریغصوا فلفت

 | ریصقلا یا شک | لجر لا روند همدآ هصق یرلقاباورصب داکیال ناکاذا شک |لج ر لاهل وا عروک هجوا

 "  ةنانلابشک الاق رد هنسانعم قاعاببوراص یتبرلکحا عومجب كنس ەم كن هقان هل و رمه (شاک الا ) نیمدقلا ق
 | دج یهود و هل اذا الالف شک لاق ردهنسانعم كمردوبا هدنز و لیعفت (شیم کتا عج یقالخا رص اذا |
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 | هشیکمو ردیعساهلف رب هدنابر لبج هدننزو هرمت (هشبک ) ردنداروا نایشبکلا رصنن لع ن دجحاو حابصلادج ۱
 ۱ قالطا هشیک یی انا هان رات رم طح مالسلاو ةولصلا هيلع ا رخف یسهشاط نكر شم و ردف وزعم موبر ند ص مایا

 ارز یدا راردا هیبشت هب هسک مان هشېکو ایعازخندا تفلاخ هشیرق هدنص وصخ كل تدابع همانصا یا رثردنا ۱

 | ترضح هشبک وبا ضعیلادنع یدیا ردبا شتسرپ هبکوک مان یرعش بویلبا تیدوبع همانصا هثبک وبا موس رم
 ۱ ۱ هیلحن زکل وسر ترضح یدبا یسهبنک كفانم دبع نب بهو نالوا یرادج ندنفرط یراهدلاو كهللا لوسر
 ج وز كن هب دعس ٌهعلح نالوا یراهعض رم كلوسر ترضح هشبک وا لوق یلعیدیا هیبش هموق رم هلتهج مادنا و |

 ۍسودلا سوا دوخابمیلس نداعګا هشیکو با ویدی!یسهبنکی سهج وع كنلغ وا كن هروب نم دوخابیدمایسهنک
 رد هی اعص  ةيعاضقلا ةتشيك ما و ردف ورعم ثدح "یلولسلا ةشیک واو رد راهمنک یرامنالا دعس ن ورعو |

 (تاشنک لرد رخنآ ثدحم هکر د یدنکی ر و ردیعبات تدح هکر د یسبعیرب رد هسک یکیا هدنز و باتک(شابک وا)

 (شابک ردعضومر هدننز وربب ز (شیبک رثردرا ووص رب هداروا ردراغاط هنر هدنرابد هب وذ و هل کف كفاك

 | کشاکلان نیتی اواو شابکلا سایلان رفعجو ردئدح باصقلا شابکدحمنیدجا ردنداعما هدننزو بارغ

 اشک هشدک لاق ردهنسانعم قمالمرط هکردیفدارمو هدننزو شدخ (شدکلا) ردرلثدح راردهدننزو دادش |
 £ و روا فی هبرمضاذا هشدک لاف ردهنسانعم قمروا هلغارزم دوخاب هلق و هشدخ اذا ینثلا بابلانم
 نوزواو هعطف اذا هشذک لاقب ردهنسانعم مک و افنع اعفد هعفد اذا هشدک لا ردهنسانعم كمر ویقاقهلتدش 7
 هکر دلمعتسم هنسانعم كالا بسک بوکج كما و هدرط و هقاساذا هشدک لا ردهنسانعم قغوق بوروس یدازوا

 هنسانعم قمر وق ششخ و هیطع هل رقت ر نددسک رو تیلکاو حدک اذا هلاعل شذک, لاق ردذ ۹۹ ندل وا یانعم ۱

 ۱ شاذکو ه لاق روند هلاس را رج و مربم هدننز و دادش (شادکلا) تبصا یا ءاطع هنم تشدک لوقت ردلهعتسم

 ۱ قرهیلقن رط یربخرب ند هسک رب هل رسک ك ن هزم (شادک الا ) ردیعما لجر رب هدننز و بارغ (شادکر) دکمیا ۱
 | لوهحم ربخا هداروب هنم فرطب ربخا یا رب شدک | لاق ردهنسانعم قلوا رادربخ ندنغاحو ندنجوا
 | رولوا هنسانعم كلتا ناب بوجآ نج وا ءلربخرب نیغل وا هلرس هغیص رما شدک اهروک هننیب كحراشنکل+ راوی

 E هاطع هنمتشدک | لوقت رد هنسانعم قمر وق شش و هبطع هلب رفت ر ند هسک شادک اوردتفا وم ه هدام لوا چا

 ۲ ۲ لا رد هنسانعم قاب بوئوط یهنسفرب هدننزو هجرحد هلا هدحوم یاب (ةُشبرکلا و تبصا یارکذ تشدکو |

 ۱1 هیقلا یشمیشم یا شبرکیوه لاقن ردهتسانعم كم روب یکی شی ورو كمدآولیغاقوب و هطبروهذخا اذا هشبرک
 ع یانالف شبرکی لاش رد هنسانعم كمردشل رب بوروشو د یراقابا نوچ ما تلاح رب یریغ دوخاب قمار و

 | برکت لاق ردهنسانعم قلوا شراب شروب بولیزو هدننزو جرحدن (شبرکتلا) هوو بوئولل همناوق نیب
 1 | هدنا ويح نروتکش یوک ره هکرون د هب همنکشا هدننزو فتک 6شرکلا وه رسک فک( شرکلا )شت اذادلخا

 | ةدعلا لرم جم لکل یهو هشرکن مرا عزنا لاقب هلبراتعا هدعم ردشومویو ردهدنلززم هدعب هدناسنا رولوا
 ۱ یظفل فو اتم دنکبما ههلعفل دردم هبازج لج هدن وب البس یا* شرک اف هملا تدح و ول * لثلا هنمو ناسنالل ۱

 | یتساضعا عب بودا حد ینویقرب هسکرب هکردوب یلصا كلثموب ردیملا فاضم شرکو یبصن تلاح كنظفل غ
 | هلا عض و یخد یرانآ هلفلاق وریک یوضع ضعب ید رکل وط قبصعص نوجماكمروشپ هرچا یسهمنکشا بویلهراپ
Ê۱ ناکمآهدقدنل وا فیلکت لکشمرمارب یدلیا دارب|یرونممالک هلفمالاقیرب قج ه وقهدنخآ كنهنکشا هدن رکدید  
 | لاق رونلوا قالطا هنراغص دالواو هنلایع كناسنا شرکو رونل وا برضهدنضرعمنابب یتغیدل واج راخندرادتقاو
 | ن رکب یناوم شرکو یتعاج یا ی شرک, مه لوقترونل وا قالطا هب یناسنا تعاجج و هدل وراغص و هلایع یا هشرکم ه

 | ردهدننرق مج هروک هننای كحراش » روند هنسیدنقآ وص رب یراج ندکسکو و ردیدآ كغاط رب هدنراید بالک
 | هر و مرهشرونل وا قالطا هنسیلاها طساو رهشهدقا رع(نویشرکلارلردیسهدیزک كنغالتواهودهکرددآقلت و ارب و

 | هقوکو هرصب ینعی نب رصم هلا لبجر الاحبهنفرط تاللادبع ند هوما نازادمکحءانبلادغب ملاظ جام نالوا یسیناب
 ۱ ر رګ ود مليا امس هلا طساوو ان رهش ر هدنطس و نالوا هدنس هباثم هبنکشا ینعپ هدنشرک كضرا عقاو هدننایم |

 دلطا شرک لاش رد هنسانعم قعشت رو بوشرو یرد هلنیتصف (شرکلا یدنل وا قالطا نویشرکه نناکس هلکمل ا

 | هلراصاذ| لج را شرک لاقبرد هنسانعم قل وا یبحاص رکسع نکیاهنشابزکلاپ هسکر و ضبقتاذاعبارلا بالا نماشرکب |
 | نطبلا ةيظعلا یا ءاشرک ةأرما لاق روند هنوتاخ یلئرق كوب هدننزو ءارج (ءاشرکلا) هدارفن ادغب شیج

 | یرارکو و یرلنایو ايها یوتسا و اهم ثک اذا ءاشرک مدق لاق رونل وا قالطا هغایا ولنابطزود و ولتا كو

2) 

E 
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 رک اذ ذا شلاش وعقن لاق ردهنسانعم قمل وا یناف ریپ تیاغب ر اذا تیبلا شوعقت لاق ۳

 رددن :سانعم قمل و اويهذف 9 اذا م وقلا ش شعقنا لاقت ردهنسانعم كم ؟ بوچوک ندنرارب ست (شامقالا

 رد هنسانعم كع هلا ددش لکا هن وکر ب یماعط هلی وکس كنا و یصتق كفاق ( شفقلا) مدهنا اذا طئاخا شعقنا لاق
 شفق لاق. ردهنسانعم كلبا عاج ۈچ وب لک الانف بيمقاوم و لاوالا بایلا ا ا دل تم اغا

 نر را شو و ىع ردي رعم یسراف شفک هکروند دنخ هصبف یحضوک شفقو ارثک اهصگت اذا والا

 a ەى نشنال د ول اچ عرسا اذا ةقانلا شفق لاقي رد هنسانعم قغاصدوس هلتعرسو

 لاقب ردهنسانعم كلبا عجو ذخا یهنسارپ و اعرس هضفن اذا عرضلا فام ش نوو لاق ردهنسانعم قمریص

 قمروا هلق و هاکنکدو طاشن یا شفق هل لاق ردهنسانعم طاشنو شننجو هعجو هذخا اذا یشلا شفق |
 8 و

 روند هرازسرخ نالوا رابع و ثیبخ كم هلنیت ےف .(شفتلا) ه رض اذا فیسلابو اصعلاب هشفق لاش رد هنسانعم 1

 تویکتعلا ش هفقنا لاقت روان زی وب زا رلقاب اب ورب دنکیلد ووناج او تم روا (شاهتنل 9

 قشتروب یکی کج و جاب ول وا كچوک هدننزو باح( شالقلا )هم اوق و هریمارج عضو هر | اذا هریغو
 زب یا دشالف هش لاق روند هفلصبف و هکلکچوک هدننزو هاص» (ةشالقلا) روند هئیش نالوا ضبقنمو

 ردندار وا" یثلقالایسع ن دعم نن دجا ندربهاشم ردهدلب ر باد لیلا هلم كنهزمه (شلقا) رصقو ق

 ۱ كف هناشق) ردهدلبرب هدسلدنا هلی كفاق( هش ويلف )ردهدلب رب ندنلاعا هطانض هدننززو بولسا (شولقا )ا
 هکر د حراش + ردرلیچا مسا هدننزو دادش (شالقلا) و هدننزو رجا (شلقالا) ردهدلب رب هدهیش رفا هلق 5

 شلکود هدنزو ۳ هدر باخت روا a کن درادسک تع التم و لص یو ىذا هلبا راو |

 | قالطا شاه هسا *هلاذرو دیا رای نوک هکروند هن رایقنرق باوثاو ءایشا نالوا شلت آو

 ڭكفاق ۳ ا) مهتلاذر یا ساسنلا شاه ءاح و هدح وام درا یا اشاف الا یتاطعاام لو ردینیم هانعم و ۱

 ا لجرلا نر ردهنسسانعم نا عج ءایشا شاق نانلوا ر صد ندارو نداروش هليو کس كم و ی |
 ميشا { ردبدج كن هاسن مان تبدج هکردهلا و نا (هشماق# شامل عج اذا لوالا تابلا نم شو ۱ َ

 بدتر هلرسهلوقم ی ۳ كن زو رف لهج واو هلا دون داخ وارد ر صوصخ هاا هدننزو هتف ۳ ِ

 ندنلس لوک اما و اک ردقن ره ی هنسن ییدربک هنلا و یتیدل و هسک زب هد ز و لعف (شفتو رزردا ق ۱

 هدننزو لیعفت هلن (شینقتلال ان ود ناکن او دجوام لکااذا لج زا سمت لاترد سام كفا لک
 هدننزو شرمحج (شرفنلا ) صقن مل ورق ۸ یا لوهحلا هام یلع هیف شنقب مل لاقب رد هنسانعم صیقتت و رص
 | هلرسک كنافو كفاق (ةشفنقلا) روند هنشاب رکد یرباو روند ه یراق هجوق هلیسهدایز شعثرو یسیرد

 هحوق شعرو یسیردو ردر کد د یکجو جت هدیک رو لار هدسن زاف رددآ ثكحوک رب ندض را شانحا | ِ

 هجرحد (فشفنلا و رون ده یراق هح و شعثرو ییرد یدو هلیس هب , لعافیسا يسارا هبیراق | :

 رد هنسانعم كمردکیرب ریت ریت ییهنسنر و ضبقت اذا لجرلا شفنق لاق ردهنسانعم قعثروب بولیزو هدننزو | 2
 یکت ا لزق شلواق ینورب هکروند ه هسک لوش هدننزو طبالع (شفاتفلا)) امیرس دمج اذا “یشلا شفق لاق | 7

 لعاف مسا (شفنتلا ةحلا العا فنالا مققتلا یا شفانق لجر لاق هلوا قلصت واق یلاقص و لزقبق ق

 نا شفنقملج ر لاق ردنایل وا هماح بیزروند همادناناشیرپ نال وا زعقاب سابل الصا هد هسل وا رخاف هلیس هين | ۲
 ۱ دنا ریغص یا شوو و لحر لاق روند همدآ هج وج ول هثح هد رخ هل رع كفاق (شوقلا) ةسللا و هه ةشیهلا حقی[

 شوق ش شوق زا رد« Te لاو كن رت د مصح هنع هللا یر لیملنادز هکر ديما هسلکلا مع زالا تش هناه(هشوق) |

 مزوا هدننز و هاه“( ةشاوقلا ]لرد هدنرب شوا نشواهدنک ر ردم نکا آب نصوص ەن وکاررکم |

 مان موددلب ز هدچگ (ناشاق# رون ] وا ریبعت قاشب هکر وند هب هیقب نالف هدک اکت و هد ریصا هرکصندکدلسک

 هلن وص هک اب وکر دیبا كنابسا وا كفش قفواو ترم ترخ 6 شامش ار

 شااک لاقب ردهنسانعم كلا ۳ هلن وکس كلا و یصق كفك( شأكلا) ج فاکلا لصف = رداع و
 کیا هکر وند هب یزوق ثلکرا لوش هلن وکس كناب و ی كافاک (شیکلار) هلک | اذا ثلاثلا بابل نماش کم اعطلا ق

 هند رد ی ور ر شم رافیح قد راشدد هىعایر نالوا ° رکصتدن رشید كوا لوفیلبع شمرک هنچوا شمردل وط نسب

 دنس و دع ویشساب كتعاجر موقلا شیک و رواکش ابک او شابک و شک ایج رونل واریبعت جوک ام دیک هل وا شهرک

 س دجا ندندندحم ردیدآ عضومر نشو مهدناقو مهدیس ی ۱ موقلا شيكو ه لاق رونلوا قالطا هنس ەدرکر سو | ۱

 ہک فاکلا لصف ]2



 e 4 بس

 ردیعما هروهشم ؟هربزجرب هدن راد م ور هلب سسک كناط و كنار ویصق كنهزمه(شطبرفا لرد دآ لج رر هلیعض كم
 | هکر دفح هلوا یس هطا تیرک هدزکد قآ الاح ردلقش* ییهربسم قانوق شبنوا دوخای لیم یللا زویچ وا یسهرود
 ۱ | رول وا بلج رب ولاب ندنآ هن رایدرصم هکردرا و هدلب رب هد هروب م "هربزج و ردلقشمیراهدلپمان هبدنق و هیناخ

 | هتسیرواب نالسراوروند 4هوداکر ا لک روایکیا هدننزوسودرف (شوعر )و هو ویزا زو رقلا
 ۱ كمر و هداسف یهنسف رب هدننزو هجرحد (فشمرقلا ق روند هئیش نامزد ویربا لدن (شفنرقلا) روند |

 | رفعج 6 شمرقلال هعج اذا ىلا شمرق لا ردهنسانعم كمردک رب و هدسفا اذا "یثلا شمرف لاق رد هنسانغم
 رادلاق لاق روند هسان هم سا انجا تشک هدنزو لیدنف (شیمرقلا) و هدننزو چر ز(نشمرفلا )دنت و |

 رد | کی 6 ون ده د بک لوکا لوش هدننز و ساع( شم ر قلا لطالخ ایا شیمرق وشمرق و سانلا نم شمرق

 فیعض هل سس تنحم و طق هدننز ودوعق( شوشفلا )ر وند هرا هسک ن ایمل وال ومأم تعفنموریخ بوم مارب هشلا و هل وا ۱

 | لوالابابلانم اشوشقموقلا شف لا رد هنسانعم قل وا لاصش وخ بواکه نر یرادوح و هرکصندقدل واف |

 اا اذا لجرلا شق لاقت ردهنسانعم كلبا لكا بولآ ندارو ندا روش هدهرفس و لازهلا دعب | ومص ادا |

 لجرلا شف لاق ردهنسانعم قمردلاق بورود ها یماعط یکیدت یج وک ندهرفس هنسک مثچ |دکو انهه و

 ] قغاص رت بت یراوط و هعجاذا *یشلا شقاق ردهتسانعم كمردکر بو ناونا ىلع ام بلع ردقام فل اذ 1
  ردهنسانع» كمردیک بو زاق هللا لا یی هنسن یسهلوقم قشالب و ریکو اهبلح عرسا اذا ةقانلا شق لاقت رد هنسانعم
 ۱ | شف لا ردهنسانعم كم روب یک یشیورو كمدآ لوزهمو نوزو "تا یتح هدیب هکح اذا "یشلا "شف لاق

 | ینرلقر كما شکر ندهقدص و لاوس دوخ ابی هنسنیرلقدن [ هکلیدنروپس كقلخ و لوزهلا یثم یشماذالخ را

 ۱ ۱۳ اردا ك لکا والبازلا ىلع سانلا هیقلیام لكا اذا لجرلا شق لاق ردهنسانعم كلا لكا

 ٠ ق اوقلطنااذا مولا ا تک تاپیک هات یلخو شبا اذا تابنلا شق لا ردهنسانعم
 ۱ «شیشفتلا قرون د هب هغوق كوي ویراو یک( لقد زن دنا شو ما شفق تا اولفق

  (شاشقنالا) انههو انههنملکا اذا لجرا ششق لاقت ردهنسانع-كلئا لكا بولا ندارو نداروشیخدو

 | (ذَلا) اوفلف اوقلطنا اذا موقلا شقنا لاق رد هنسانعم كهك بوچوک هلتعرس قلخ یجدو هدننز و لاعفنا
 ۱۳ تیوب ترن زق ەچ و تاچموک,یندنج و روند هسیر واب نالوا یشید لوفیع هن وعم ھل سسک ك فاق

 ا اج هتترصراوط شفلغاب ها رطقو ردیدآ كحبو ر هیبش هب اسفنخ و ةا ةربغصل | یاةشق ةيبص لا

  بیوصتیعل وا ًانهلاةفوص و هةطخت یبا هس ًانهلاک ةفوصحراش + روند هب یکتس و نالبتآ هلغل وا نمارب دشبا
 هنسههلوقم یتنروشود و یتنولوب نالپریدلاق ندرب هدننزو باغ (شاشقلارلو هدننزو ریما (شیشتلا) ردشلنا

 ۱ هکدونید iis رهاظ هلکع روس هنر یرب یسبرد نکررو كنم نال شیئقو هنسانعم هطاقل روند

 ب اهضعب كح اهدلج توص وهو ةبلا شيشق تعمم لوقت ردبا روهظ ندنرلالی رکنا هجوق |
 | ,ae نابچهلب رسک كن ءزم (شاشقالا) ردیعسا كنج "یکلالا ىلع ند ن “لع ندعالعا ۱

 | قلوا قوج یلفاروف رب رب و هنم ۳ اذا یردحا نم لجرلا شفا لا هو e ند هضرزام

 | یسهلوقم نایچ و زو او كچ خدو هدننزو لزازت (شةشقنلا)ل اهس ژک اذا دالبلا تشقا لاق ردهنسانعم

RTلا هنم ًأرب اذا یردملانم جو  REN 

 مسا ( ناتشقشم ملا زف ةئرنت هار اذا برطا ءانهلا شعشف لاق رد هن انعم ققلافاص ندهض رام یمهلوقم

 یهو ص مزو وا نار طو رونل وا قالطا هصالخا 2 وین ننوزفاک روس نده 3 روس هلیس هی

 | نیتشقشقلا تأرف لوقت ردشفل وا قالطا نوچ راکدلیا هلازا یتیرلهباش كرشو قافن ند ولق راهروسو یک
 | شعر ( شعقاا ترم اءانهلا شفق اک نان رت لرمشلا و قافنلا نم نان ملایا صالخالاو نرفاکلا یتروسیا |

 ۱ كغوبحو تكحاغآ هسکر و هعج اذا ثلاثلا بابلا نم اشعق "ییشلا ش عو لاق رد هتان كمردکرب هدننز و

 | تک عرب هبش هحدوه شعق و هيلا هفطع ادا ةبشحللا سأر شعق لاق رد هنسانعم كکا یغوط دیسک شاب

 ۱ هربغ و ءادلا شعق لاق ردهنسانعم قم ییسهلوقم 9 شعف و ردشوعف یعج رلردا توک ناو سن هکر دنسا

 اة زوار هاشمتلالروند + هود نوغو یس اک روند همدا فیقخ هدننز و لورج(شوعقلا]) همدهاذا
 | هجرحد (ةشوعقلال اهسآر ةعفار تناك اذا ءاشعق ةقان لاق روند هت هقان نالوا رردلاق یراقو یتشاب نکررو

 لقبن بوکو جان هد زوج رح دن( شوعقت) ال هع رص اذا انالف شوعق لاق ردهنسانعم متن بولاچهرب هدننزو
۱ 



f Vio j 
 شیفت لاق ردهنسانعم كلا فازکو فال یتع# نعي كلتا امدا هنسن لطابو هدوهب هدننزو 3 (شبنتا)

 هنع بلما اذا هنع شیفت لاق ردهنسانعم كم ود هلىبپس زو فعض ندهنسل رب و الطاب هاعدا ادا "یفلا

 سگ فاعلا لصف حس شلففلوم* رد هنسانعم شاق هد هّارع تغل هلن وک كنهزمه و ىح كفاق (شأقلا)ل ج فاقلا لصف ی

 روند هنشاب E IA (شلبقلا) دلتا مسر هدنناونع هش الف هکلب بويا ناب هدنسهدام نظف

 تعبلا شاق روا یابسا ترمترخ هکر وند هنعاتموا ا تو كفاق (شوشب رلا رب هنسانعم هرک

 هنشتفال یاال ما" یحسا وه نرظن الف هنفهفال وقت رد هنسانعم كلیا شیتفن هت هلا هل یاح(شاخقالا) هنسانعم

 هلی وکس كنار ویصف كف اف( شر قلا )ر دند ردا ون هکردن رز اداوم Be قرەلوا یدعتمندناب لاعتفا هدام وب

 بوردکیرب هنس ندارو نداروش و هعطق ادا لّوالا و یئاثلا بابلا نم اشرف ؛یشلاشرف لا رده

 هدکنج و ضعب ىلا ضعب ضو انههو انههنم هعججاذا "یثلا شرق لاقت رد هنسانعم كليا یتاا و مت هد رب یرب

 اولخادناذا حام “راب شیلا شرفلاش زرد یماعم قنودشق ول نش دوام زا یرلفار رم بوشراق هنر یر | ۱ |

 ن ةنانک ن مضن یرارد هکردیعما كنهلدبق فورعم هلیس هين رغصم (شیرقلا) ضعب ىلع اهضعب اوعقواو |
 فارطا نوجا تراحت مدندنع راضعب ردشغل وا فالتخا هدنسهیعمت ثعاب ردرضمن سایلان کر دم ن ةع رخ |
 ضعبلا دنع و یدنل وا هیع نوچ راقدل وا عقج یتعی شرفتم بواک ةف رش مرح هرکصندقذل وا هدنک ار هدالب |

 ال واف ال وا "ی هلاذخا رد هیت ببسیزاقدل وا ردا عب هچاج هدنعموم بودا اّرشا عاتم قلتاص نوجا بسک

 نکیا ررووا بوط رد بونرو هنس هماح هنانک ن رضننوکر ب لوق ىلع ردذوخأم ندنسانعم باستک | دوو حا

 ۳ تیاغبضنموق ممدوخابیدنلواذخا روکذمبقل ندروب نم ظفل هلب رام د ع نعي رضنلا شّرفن بور وک س ان
 یدنل وا ذخا ندنآروز ره بقل هل راع د ددش یا شیرق لج هلاک ه دکد لکه نم وق هلتدش نوکرب هلغل وا ددشو زواب

 دوخابیدنلوا قالطا شیرق هد هنلسن هدعب نوچ ی دلبا عجب قلخ یدا رونل وا قالطا "یشرق هبالک ن یصقد وخای

 رایدل وا بقلم هلم وق مم بقل ندن راقدل و اردنا لامآیاضق بودا اش شیئفت یجایج جانی اعاد قلخ هرو نم *4

 عفد یتجاستحا كتلخ بویلتا كلزىستۇ رف :PN نال وا هنسانعم رت ندروما سنادم هر

 | ن شیرق دوخاب رایدنل وا هیعآ هلبا شی رق نالوا یرغصم كن روناح ای رد یرلکدبد شرق دوخاب ردترابع ن

 .هدکد تک ب واکیسهاخ اب ندنراحت هلغا وا هسکرب یحاص هناخ اب رو نمرلیدنل وا هيم هيما رهف نب بلاغ ن دل

 "یش رفو هلص كنار و یعص كفاق روند "یشرف هدنتبسن كشبرف و یدبا رار د شیرق ربع تج رخ و شیرفریع

 كفاق (شرقلا) دیدشیا شیرق لج لاق ردهنسانعم دیدش هدننز و ریما ( شیر قلا ) هلیحم مصن لربغصت یاب

 لدرخ (شورتلا ز راردا فوخ راروناح عیجج نالوا هدایرد ندنآ هکر وند هن روناج اب رد سنج رب هل
 یلیفط روند هب دسکق واتلاط هل رسک ك فاق (شاورعلا روند 4 هنسسن شفلوا عجب نداروب نداروش هد زز و |

 نب جرشو"یبضلا طوحنب شاورق و سرلا عظعلایا شا ورق لجر لاش روند همدآ یلشاب كوییو هنسانعم |
 کراتین اب ناب ل وک مصاب وا یا میش هب هعضاپ هکر ون د هنغب رابشابلوش(ةشراقلا )لرد رل عاش “سلا

 رد هرقر مدرن درب زجهلس هين رغصم (فیشب را هی |نالیس نکل بود اروهظ یناق بودا قشیتا و ییرد |
 ۱ رده رفر هدنساضق طساو هنن . (شبرفوا) ردرهر هدننارت طتسا و (شرفررل رول وا لصاح ام االع هد

 رد هتسانعم كل ارکذ POI تلف نشد شد دوخاب اح داو هل رىكڭ نەز( شارقالا)

 تشرفا لا ردهنسانعم قمراب هلهج و قماعاف وا بوری یکیک یسراب شاب وهف عتوو هب یعساذا ه شرقالاقش

 اق دا قم رقشق هن رب یرب هل.ساقلا هنتف هنناب سان (شیرفتلا) دعشهت مو مظعلا تعدص اذا هلآ

 | هلدح (ةشّرغملا) بستکی یا هلایعل شّره لاق زد هنسانعم باستک او یرغا و شّرحاذا موقلا نیب شر
 س“

 هش رقم هنس لاق رار ولوا ع 2 هبارآرب سان “یش نا وح هدمانالوا نوجماتناعتساو نواعتاربز روند ه هنس طق هدننزو

 | ندرلشبا ازان وراد رهو هورکموا وعم كإذا مولا ش فی رقت لاق ر رد ەنسانەم عم هدننز و لعف شزفتلا )حیا

 شو هل رفت لاق رد هنسانعم ىا ل واب لّوا ی هنسار و رومالا سنادم غ نعهزتاذادز ش ره ر لاقت رد هنسانعم قفقاص |

 نت ا راقار نم .o سانا نح قشراق هدننز و لعاف (شراقتلا)ال وقالوا هذخا ادا یا

 - راقار نه نشیریک هرب یرب هناکوت (شراوقلازترطاق ایا اذا حامرلا تشراقت لا رد هنسانعم

 و ملات كنج یدو هدننزو لاعتفا (شارقالا) ضعب ىلع اهضعب لخادتم یا شراوف حامر لاق رول وا [ ُ

 (شراقم) ضعب ىلع اهضعب عقواذا حامرلا تشزتقا لاق ردهنساعم قعثقوط بوشیریک هن رب یرب رلقارنم ۱

 (46) * ی *



 ۱ سو ۳۵6 رس

 ۱ | كىداربو هاش فیک ملکت اذا هناسل شرفا لاقب ردلمعتسم هنسانعم كاعوس هسرولک هن هنلد بودنا ناسل طسب و
 | بوقیص یعولط هد دشت كنبشو یك ناف هل )ەبصتغااذا لالا شفا لاق ر ر دلهعتسم هنس انعم كليا بصغ لام

 | ردهنسانعم كم کوب رلا نم ةيفام جرخا اذآ لوالا بابلا نماشف بطولا شفلاق رد هنسانع»قمراقیچ لی ندنچما
 | توش شفو هعرسب الح اذا ةقانلا "شف لاق رد هنسانعم قغعاص دوس كىاچڭىاچو أ 23 ادا لج رلا "شف لاق

 | منی یا سانلانیب "شف وه لاق ردلیعتسم هنسانعم كليا نقلبحموف و روند هنشع : كنجاغا یزونو یکی یناب ی عل

Eاهعت یا نودلا ةقرمسلا شف وه لاقت رد هنسانعم قمزدهآرآ رادعشین توق ورک نوجا قلروغ وا  

 | وص و هنسانعم بورخ روند هشم : یراکدد یزون و یکیو قجا یا "شف لجر لاق روند همدآ قجما شفو
 ۲ | یسوقوطو یا یپاو هترارف وهعقنم یاشفلا ی هالادکر لاق رد هشفیدرفم روند هزار یغیدروط بولیکرا
 7 لزفلاققر ى شف هیلع و ءاج لانقب ردیعج شاشف روند همابعو هک" مکحو نیلا ال زا تم
 ۱ ااو هنسانعم بورخرونند هشم یرلکدد یزون و یکی یدو هدننزو روبص (شوشملا)
 | شاق مشاف نکر ولیخاص ید وسهلغل وا لب یرلکیلد كن را هم هکرون.د هب هقانلوشو روند ەچ یو قیص

 زص هرمشط هنسذ یهدنجماهکر وند همولط لوش و بضلادرشتنلا یاشوئف ةقان لا هلوا رولیجاصبولپس

 رف نکرد |عاجب وب الح یا شوشف ةأ ما لاقن روند هب یراق هناع و بلص:ناکاذا شوشف ءاقس لاق هل وا راقآ

 | عام ادنعاهج رف قیفخ ععم؛تناک اذا شوشف ةأرما لاق رون ده یراقنال واراقیچلیدوخ ای نالوا ر ونلسس بوت و
 ۴ ارجن انا شوشف لجر لاق روند نک ندا رافا هلا هد وېب و لطاب و هدنع اهنم جم رلاج رخ وا

 8 ۳ وقت زوم اظق (نشاتف) روند هب 7 .انلاقوو قیصیسغق وط و هجا ییا یدو هل صف كن اف( شافشفلا)

 ۱ ۱ | هباف شام یلعفا یا + هب ذیلاهتسا نم هیشف شاشف × لثلاهنم و هلوا راقیج حر نایب که دنماکنه عاج هکروند

 | ندنلا شبا یکیدلید اک | هکرونل وا برض هدقدلوا رداق هنسارجا نکل بولکه عشخ هسکرب روی زع لثم راصتا

 1 | هینکرب هدننز و هلزاز ( ةشفشفلا )و یدنل وا رکذ هکر دهنسانعم قمراتیچ لب ندفولط شفارد:هدنضرعم زلک هنسنا

 ۱ 1۳ اس كلی وسنالب هرزوا طا رنا ودار فیض اذا لج رلا شفشف لاق ردهنسانعم قل وا ىأرلا فیعض

  هلوب شفثف دف لا ردهنسانعم كع رس بوجاص رشاف رشاف نکرد لو و تذکلاق طرفا اذا نالف شفثف

 ! ردیدادغب دهازرب شفلا ناو ردندحم لصالا یراخ شفن فسو ردنداعسا هلبعص كناف ( شف هصضتا اذا

 را نوکیالو مضفا اذا د وعلا شطفنا لاق رد هنسانعمقلریق بولب ر جافا شابهدننز و لاعفنا (شاطفن الا

 ۳ | لوالا تاسبلانم اشعف ةنسلا شعف لاق ردهنسانعم قعافوا بورق هلا لا یهطروع هدننزو شه شفا

 E 1 | (تشدنفلا) عساو یا شف * یش لاه روند هب هنس عساو هدنز و لدنح (شعفا)ءدب اهسسک و اهعصف اذا

 | فرصت و طبض هدننزو لدنج (شدنفلا) هبلغ اذا االف شدنف لاقب ردهنسانعم قلوا بلاغ هدننزو هجرحد

 ےل

 ما نادهه یشعا هکرددسکر یادیهلا نایحن شدنف و طلا یا شدنف مالغ لاق روند هن رلع وا یبحاص

 | لاھ ردهنسانعم قل وا قلاص بودا كلکش وک هدشیار هدنزو لیعف (شینفتلار علیا مظن هب مه اکا اش

 | راج لا شاف لاق ردهنسانعم قعشآ ه یشید تاکرا هلینوکس كنای و یضق كلاف (شیفلا) رسا اذا رمالایف شنف
 ۱ اا ور کت هلا هنس یعیدل وا للام هسکر و اودذوخ ام ندا مس هکابوک هداموب اهالع اذا اشف شیه نان الا

 ۱ دادش (شایفلا ) هدنع سیلام یأرورریکتو رضتقا اذا لجرلا شاف لاق ردهنسانعم كلا فاذکو فال بودا

 ۱ هعشاکو تالمک و تاراد ضیاماد بودا تاهابم و رخت هد وهب هکروند ه هسک نزفالو درا لوش

 ۱ لئاط هدنع سالو لطابلاب خافت یا شابف لحر لاق رار د نعداب هد يس راف هل وا رداراهدع و م ودعم ىزا

 | لاصفم كرس یا ش سابق لجر لاش رول وا دص هلکغد هناشیذ و دس نالوا نانمخالاو لقا شابفو

 ارو زم كلم یدنآ ردنا هاج یاروا ىصخلا دز ن مالس شیافوذ ندنع ولم هکر دما یداورب هدم : (شباف)

 | ردیدآ هب رقرب هدن رهش ور (ناشاف یدنا ردا دوج وض ص هسا ی فتو وا شو باشت هعقدرب هد كنس

  (ةشیفل )و6 شیفل ) ر دیعمارهنر (نوشبف )ر دعضومرپهدا را( ن وشاف لرد ه رقر هد همام هدنن زو ناس (ناشیفال

 111 لات رومتساسم اتر فعض هدنژو هموغد (هشوشیفلا) روند شاپ كرکد هل وكس راب و ىق هلراف |

 هشیاق لا رد هنسانعم هرخاعم هدننز و لاتف (شاسشلاو و هدنزو هلعافم (دشیافلا و هواخرو فعص یا هش وشيق

 ! نالپ هرکص بودبا فیوخت و دیدن قوچ كن هنفرط مصخ هدنصوصخ لاتقو كنج و هرخاف اذا اشابف و كس

 |بذک "ملاتقلا یفدیعولارنک | اذا ان الف شیاف لاقت ردنرابع ندقل وا تردقیب هکلک ندنسهدهع هکر د هنسانعم قمتیچ |

 ( شنقا )



& ۳:۳ B~ 

 رک کش ردردصم ا  Reeليقرونلزا قالطا هنسهجنوزا مهار و و هلن نوک یعج روند
 قالطاهنسهو شوقو اب دلالها ءاسن نع لامباب نفر نخ اله ءاسن مدارا دڳ هع وف مم شرف وچ یلاعت هلوق هنم و

 | شارف یکتشا لا رونلوا قالطا هر یغیدنای ناسل هدنتبامن لغو هشع یا هشارف ریاطلالخد لاق رونل وا
 مرکوهلاش هنمو رولت و | هانک ندجا وزا ردبعجچ كش ورفم هلبصف كم (شرافلا ) مفلا رعفیف هعقوم یا هال

 | “داعش ینسیدنک راج کیک اونا هلن نانل وا ریبعت كبلکه دننزو اح“ (ةشارفلا ]ل م ارکلاج وب یا شراغملا

 یسنج عج یدنلوا قالطا نوچغیدل وا شزفم بواب ینیرادانق عاقالادعبرون د هنا ور هدیسراف ردبا عاقنا همش

 | بشنام یهو لفقلا ةشارف ترسکنا لاقي رونلوا ريبعت قامط رونلوا قالطا هنر دياكل فقلا ةشارفو ردشارف

  ۱ 1رول واهدنتلیهش و رغم هدب ر هکر ونل وا قالطا هب وص هج زآ وز ونل وا قالطا هشآرف هک یک هج هو ره و هنانسا ی
 روناجیراکذد كبلکر ونل وا قالطا همدآ 7 برشیکبس و فیفخ ومالا ملیلقلایا ةشارف الا ضوح اف قیام لاقب

 ٠ | ردیدآعضومرپ هده دابو رددآ ه رق رب هدننایمهلح هلا دادغب هشارف و فیفخ یا ةشارفالا وهام لاق اببشتهزو

 | لوشهدن زو باح (شار فلا ردیدآمض ومر (ءاشا رفا رد دآ هل ر هددادغب ( هشارف بردا ردیلعكلجر رو

 هراقج رابقنالف هدنرزوا ذیبنلا شارفو هلوا شلاق بوب روقهرزوارب هرکصندلیکج وص هکرونل وا قالطا هفچلاب

  | 1یکی !نالوا اال هلبس هين هش ناشا رف و هيلع قب ىلا بتا وهو تبقا شارف فطلاام لاق رونلواق ةالطا

  ۱كناب وا هکرونل واقالطاهرومدییاعقا وهدننای واتآ وراردمادصف ند رانا رانل وا تل لد هکرونل وا قالطاء رمط ةایش

  1هکروند هغایصق شلوا نوک ید یلهرغوط هدشز و ریما (شرفلا )ل رونل وا دن هرانا یراراذع ولفارط,

 یکیدلکچ ہدن وک لوا لایل عبس اهجانندعب اهملع یضم اذا شیرف شرف لاق ردیلضفا كنناق وا یسلکچ کا مصق
  | 0کل ثیدا هنم و ردهدنل نم ءاسفن هدنا وسن هکرونل واقالطا هغارصق شمغوطیکیو رونل وا قالطا هل راشعا

  ۱رونا واقالطا 4 هب راجنانل وا ذاا قل هط وا ورولکش یار ف یعجاش دح تعض ویتلا شر فلا یا شب ر فلا و ض زاعلآ

 ردندج راوخ هکش یرفلا ن ةفلع ن دلا نب نادرو ردنداعسا شیرفو لجرااهش فا یا شیرف ةيراح لاق

  | ۳كن رشهددروب نم "هدامكاسعل یرلکدند مجم نا نال وا یلتاق كن رات مّضح ههج وللا مرکب لاط یان "لعن ولاربما

 هدنن رو فّثاط هدننز و دادش (شا فر ردهدلبرب هدن رق هبطرق هدننزو تیکس(شنف)) ردنوعلم نالوا ی دش و

 | هدنز و هسنکم(فش رفل )لرد دآ همش ودرب هيب شه هعشود یرباک دید هنوک ذاشهدیس رافهدننزو رینم(شرفلا رده رفرب | 0

 هکر دتلاح وع ون ءان هل مک كناف(فش رفلا رولت هنتس وا بولیابهرزوا نالا ردا ردنمر كجوکندروک ذم شر
  قعاب كش ود هل رک ت rs شا رف الا )شرفلا ةه ىا 2 هشرفلا نسح وه لاقي روذل واریبعت هلا شی هشودندنآ

 رونلوا لامعتسا هدکلیا لتف لاحرد بویطا سیفت ینآ هرکصندکدلیا ب رض یمدآر هلتبسانمو ردهنساعم

 كلعا تیغ و لصف بویلپوس رازوس ازسانود هدنفح هکر و هنععلقاامیا هلتق یتح هنع شرفا اغ هر لاق
 لاق ردهنسانعم كمرب و راهود هدرخ همدآز و هناتغاو هبف لوقلءاسا اذان الف شرفا لا ردلمتسم هن اعم

 | اذا فیسلا شرفا لاق ردهنسانعم كلما نیکسک بودلقفوب یتسولمان ملق و لبالانم اشرف هاطعا ادا االف شرفا ق 0
 تاي قوسچ یشارف رر و هل هطسب اذا اطاسب انالف شرفا لاق ردهنسانعم كمەشود كشود و هفهراو هتفر

 شف لاق ردهنسانعم كم ەش ود كشود همدآ وب یجدوب ( شیرفتلا) هشا رف زك اذا ناكملا شرفا لا رد هنسانعم | 3

 هن رز وا 2 سرب شوق و اهطلب اذا رادلاشرف لاق ردهنسانعم ڭمەش ود مردلاق هنىمزو هل هطس ادا اطاسب االف

 | لوش هد زو هاد (ةش فلا یدلا ىلع فرفراذا الا شرف لاقب رد هنسانعم عاب ییراداتق نک روا
 | مظعلا تعدص دق تناک اذا هش رقم هک لاق هل وا شعب هراب ن کل بول وا شمراب یکیک هکروند هنغب راب شاب | 1 ۳

 ضرالایلا طسبتم یا شرفمعرز لاقب رونا نالواطسنم هض را هج و هدننز وثدح شرف وتعشهام و | ّ

 هدنزو لعف (شرفتلا ) هلمانسال یا ش رفم لج لا روند هن ود كکراقو یکروا هدشنز و مظعم (ش را
 فرفراذا ز اطلا ش رفت لاق رد هنسانعم قعاب یرغ وط ه هنس لوا یني رادان ن نکژیا هرزوا هنسارپ شوق دوب ِ ا

 شازنفا وهّئط و ادا یشلا شرفا لاق رد هتسانعم كنج هلوابا ی ەنىسن ر هدننز و لاعتفا (شازفالا# ؛یشلا یه ٠

 هب هسک رب وضرالا یعاههطسباذا هبعا رد شٍتفالاقن رد رابعنیکع هش دمر قییرال وفهدهدحص دجاس نیعارذل ۱ ۲

 كحهر وللخ هنس ومات كن هسکرب وهعرص و هبلغاذا ات الف شزفآ لاش ردت هنسانعم قی هرب برا وا

 كش ودب تولناب دنسنر و هبف ةعقولاب هحابتسا اذا هضرع شرفا لاقي ردلنهعتسم من انعم كملد هلا هې رک |

 | هافق اذا هرا شرفا لاقب ردلیعتسم هنسانعم قع وا نزا كنهسکر یو طسدنا اذا ؛یشلا شفا لاق رد هنسانعم م



 سگ[ ءافلا لصف ]وس

 سگ ۳۵۲ 2-

 دو هجرسد ( نشمطضا) رداشر ندنس هل دما (شمطغلا وبا) نوهکیدلیا رهقو رسک هبا روجو لظ ا
 آ5 ناقآ ند ز وک هلنیتعق (شنغلا) ازهقهذخنا اذا هتمطغ لاق زددنسانعم كلنا ذخا هلا رهق و رج ی هنسنرر |
 | بونلناموط یزاز وک ندقل زس وص دوخاب ندقلجآ كب كمدآر  هلنینف (نشضلا]) هنسانعم ص روند ا

 هکید د راضعب شطع وا عوج نم ه هرمصب ظا اذا یار بابا نم اش لج زا شغن لاق ردنسانعمقلاق ندکنروک
 | رب ز (شینغوا ) ردص وضخ هرصب ءوس نال وا لئاز و ضرام هلبا دوم و نالوا تلخ و یلصا شع هلا هل« نع

 | قیام لاقن ردهنسانعمهیقن هدننزو روفصع (شوشنغلا) ردندنتعاجج "یول نت لوذبموش هکرد عاشر انزوا
 ردعمل وا هلال 4 نالوا با وص ضعبلا دنع * یشیا شوشنغ هلام لاق ردهنسانعم هنسا و ةيشیا شوشنغ هلبانم

 قمردشارآ بوروص ی هنسرب هلینوکس كنانو یصق كناف (شتفلا ی ءاملا لصف ]س یدنلوا رکذ کم
 ر زدشا رآ ب وروص یک یکرک (شیتفتلا) تج یا هبلطاذا یاثلا بابلا نم اشف هشتف لاقت ردنا
 یغافوا ب ورقن هن سن شو یجا هلن وکس كيج و یف كناف (شجملا) هغلابملل دب دشنلا و اشیتفت هثنف لاش

 | هعس وا "یشلا شب لاقب رد هنسانعم ققلالوب نییتسنر و خش افادل والا بالازم اش اهشفب لاش رددت انسا
 SG و تای وان رلب یا ةشحافلاب ةنالف یر لا روید هانز هل سک نهم یاس (ةشجافلا)ل

 یکیدلیا ین كنب راترضحالع و لج قح اقلطمو بونذلا نم هت "دتشا ام یهو ةشحافلاب یا لاق روند ههان کا

 ! ردع وضو م هلعف و لوق نالوا جا مظع زواج” یدح یسهدام ش د لصا ءرزوا ینا كحراش + روند هئیش ۱
 | نالوا روک ذم هدنیبم نآرف داره ندنو رونلوا قالطا هنتلضخ لضخ نالوا هدنابة اکزءادا دنن زو ءارعص (مافصفلا)

 هثیش نال وا بلاغ وربثکو ادج لبخ یا شحاف لج ر لاقب رونل وا قالطا هسک ان و لیخت تیاغب (شحافلاردماشغ |

 ی نکی نا + لاقف تیغ ابا مد ن ج لتساق و مهو شیب نمو حراشلال لاق * رول واقالطا

 |اشف رالف لاق ردهنسانعم قلوا ج7 زواج *یدخ دنیاو ردردصم هلبعص كناف (شعسها) ابلاغ ارثک

 | هاو ج کر دلم هنسانسم كل باوج و لوق زواصتیذع و دا وام اه غ ناکاذا نیمامخا بابلانم
i Eباوا و لوقلا ىف یتعتلا شعب داراةشیاعل مالسلا هيلع لاق ةشحاف ینوکتال ت یدحلا  [ 

at ۱رسا نم ۸ شرف الا ضرالابام لاق رونل واقالطا د  RRهدنع وچ رانو بیتی  

 | لیلا و لوقلا ین شافو شحاف لجر لاق روند هه کر شح اریثکر دهفلابم هدننزو داش شات

 | لعافت (شحافتلا ۵ شهلا لاق اذا لجرا شفا لاق ردهنسدانعم كوس شف هل سمک كن هزمه شاخ الا

 | كتاف ( شفا ) هرهظا و شعب یتا اذا لج رلا شحافت لاقب رد هنسانعم كلشیا و كوس شف ندقچآ هدننزو
 | تلاثلا بابلا نم اشخف * یشلا شخم لا رد هنسانعم قلف عیاض و فلت یی هنتر هل وکس کز دهعم ان و صف |

 ۳ ب | لوألا بالا نم اشدف ۹۹ شدف لاش رد هه قمرا شا ل وکس او ئھف كناف (شدفلا] هعیص اذا

 . |[ زو شرع (شرفلا) قرخا یا شدم شدف لج ر لاقت روند ه هسک نادان و قجا كب شدفو هخدش اذا

 ِ لوألا بابلانماشارفو اشرف "ییشلا شرف لاقن ردهنسانعم كم هش ود و قعای یبهنسنرب هدننزو باتک(شار لالو
 | شرف و هانا دعس وا اذا ارا هشرف لاق رد)یعنسم هتسانعم قات ولنادیم تورا قیضت یشیارب هب هکر ¢ هطسب اذ 1

 1 ۱۳ نم یا کشف هللاقب رد هنسانعمش ورفم ی ک هحلاق و هک و ملکر وند هایش نانلوایبغت هه ود ندتس عات

 رونل واقالطا هنادیم و هصرع شیککو رونل واقالطا هیکاشفشود یضوط هن زود رب یرلفاریی و تیبلا عاتمنم
 هنمو رونل وا قالطا هراهود هدرخ و شرف عضوم لا رونل واقالطا هلحمقوج یاب و عسا و یاشرف ءاضف لا
 | كنسهلوتهنود واو جاغا و رافصلایا لبالانم شرف الا هدنعاملاق وه اشرف و ةلوج ماعن الا مو یلاعت هلوق

 | یریغ ندحمذ شرف و هث اذا یا شرف لاق رد هنسانعع قععاط بواب ییهنسفرب شرف و و ردلکد عو یدرفم

 | شرف هل لاق نوچ زافذلوان شور ةرن هدعذ یب نوک وا قلا هریک ونوفر رس نالوا س هاما
 ا ا قلا اراي وتمنى ین یزلا تجم# زف ا یا یا متغلا و رقبلا نه

 شرفریعبلا لجر یف لا رونقوط بولپ راچ هن رب یرب یرا هک وا هل وا عساو كب ارز ر دند هح ودم تافصوب ۱
 شرف لا و بذک یا شرف الا | هل وقام لاقت دول تپش ةنساتعم كوس نالبو روند هزوس نالبو لیلق عاست ایا

 | هللاییص مر ۲۱ لوسر هکردیعمایداورپ دنن دماعلا ت تاربصص هلعض وم مان عاجلا سی شرف و بذک اذا لحراا]

 ۱ هللرمصق كفلا و یصف كيج یبعا شرفو رایهلوا لزا هیاروا هدنراتم نع هنسازغ ردب یرلتمضح سو هيلع
 [ مک يه( ) ها هسب اقا شرف انالف شرف لاقت ردهنسانعم قعای كشود هب هسکرب شرف و ردعض وه رت

 ( ربصب)



 هی ۳۱ رجب

 تم یا شبغو شبغا لیل لان روند هب هک وکا رق ك هدننز و فتک (شفلا) و 905و و را (شبخالاآ
 قجا» هکر دهسک ر ندنسهلق هعا زخ هلبعض و یف كنيخ (ناشبغ وا )ر دیمسا لجرر هدننزو ناغع (ناشبغ) ق

 لمظعم تد مدقم ندشب رق روب نم هکر دو یلصا ردآشنم كنلثم ناشبغ یا نم سخا و * ناشبغ ینا نم

 مرش هدشناط هلا بالک نب "یصق نالوا شی رقدج نوکر یدبا هدنطبض یدنک ی اتفم هلغل وا للوتم هنتمدخ

 ندنسیدنکی اتفم هدلالخ یکل هتفشآ هلکللا شوخرس یک کرک یوق رم كلرهر و راولط "یصف بولوا بارش

 یدنک ی اتفم ه رکصتدکد لیا قوت ی هلماعم 4 هتشر هلباداهشا یراهسک هن هموق م دقع و اّرنْشا ه ارش مولوطر

 یدل والئان هنتیل وت كن هبمکت مدخ هلهج ول وا بویلیا لاسرا ه هکم لاحسالاحانج یلع و ملست هراذلادبع لغ وا[

 ندهسک مان یعسک نالوا لثلا برض هلتمادن هدقدلوا فقا و ههرو نم تیفیک بولوا رایشوه ناشبغ وبا هدمب

 روند هنشع كجاغا عونر هدننزو شرع («شرفلا# یدلوا دزنابز روب نم لثم هدنقح هلغل وا راتفرکه تمادن دی زا
 راهظا یتفالخ كنالوا هدنربعک دوخاب كاتا تنابخ هلنصصت هاتف انمهب ر هک رب هل د دشت كنیم و ىق كاسغ ( "شعلا)

 س هضح لذا لّوالا بابلا نم اشغ هشغ لاقت ا یجج رمه دکتسکیا هکر دهنسانعم كلا تنایخ هلآ

 ہرسسلا مظع حراش × روند هب هسک نالوا مظع یصرحو هرش رولوا تفص "شعو رعصاام فالخ هل رهظا وا

 ۲ ردهنسانعم شعهدنز و لیعفت (شیشغتلا ز هرشلا عظع یا شغ لجر لاق ردشلعا هئطخ یب ,را هس ہرشلا ےظعو

 دی قف همعستال لاقي روند هتنابخ هرزوا روک ذم هجو ردع "ا هل رسک كنبغ (شغلا]) هشغ ینعع هششغ لاق

 دقحو لغیا شغ هبلق یف هل لاقب رونلوا قالطا هن هنیکو دقح نالوارعم هدبلقو ضح مدع یا شغ هتلالد
 رولکن وشغیعج روند هراکمیحدادلا ب ودنا تنایخ هسان هتل الد و حصن هناتفانم اماد هلم كنيغ ( شغلا

 شوشغمنل لا روند هثیش نایل وا صلاخ (شوشغل) ردیع"افورعم عضومرب "شغو شافیا شغ لجر لا
 بوشم ردک یا ششغ “یش لاش روند هثیش نالوا كان ردک هلغعش راق هنسنرخا هلنیتصف (ششغل) صلاخ رق
 لوقت رونل وا قالطا ه ههک دوخاب هنق و یغیدناب شنوکل وق ىلع باتشو هلع هلبصف و یرسکنیغ «ساشغل

 قالطا هنرخلآو هنل وا تنتط ڪک هل رسک كنیغ شاشغو البل وا سعانابریغم دنعوا ةلغ ىلع یا اشاشع هتل
 هلع لوف یلع هج زآو اهرخآ وا ةلطلا لوا یا شاشغ دخ للم ءا لاق نوچغیدل وا شوشخم هلضاب رول

 ( شاشغالا) یرمزیغوا لح وا لیلق یا شاشغ برش لاق روند هبا نانا وا یر و تیط د وخاب هل

 کند هشاغم هلیعط كيم 6 "شاغلا) هتلصعا اذا هتجاح نع هتششغا لوقت ردهنسانعم كمرد وا هل سمک ب
 موقلا ءاج لاق روند ههنسک نالوا هزالواتب وفایف زیا هدنتلظ رخآ تنی ر دلعات سا رنو

 بال وبف ی عن نالوا ریمآ تنایخ كن هم ر هدننز و لاعتفا (شاشنعالا ) هل ن ردابم یایصل نیش ان

 تنابخ هدنآ دوخاب كما دع مآ تنایخ ییدسک ندا صن (ش اش 9 رتن | دض هشنغا لاق رد هنس

 لظعو كلی لظم هدننزو هجرحد (ةشرطفل|) "شفلا ه "نظوا ریصتتسا رض هشغتسا لاقت رد هنسسانعم كلبا

 (شرطغتل ارا ظا یا وه شرطغف هيلع ظا اذا ه صب ليللا شرطغ لاق رول وا مزال ال و یدعتم هنسانعم قلوا |

 كناط و یك كنغ (شطعلا یماعت ادا هنع شرطغت لاش ردەنسانعم كلک ند نمر وکی ی هنر هدن زو ج

 هلنيتحخق ناشطغ و شطغ و لظا اذا ىتاثلا بابلانم اشطغ ليللا شطغ لاق ردهنسانعمقلوا وک ارق هک هل وکس
 یشماذا اناشطغ و اشطغ نالف شطغ لاق رد هنسانعم كع رو هتسهآ هتسهآ یشان ندکلرپپ دوخاب ندکلهتس

 لی شطغا لاق ردهنسانعه قمل وا کا هک دوب هل رسک كن 2 (شاطغالا) رکو اض مم نم ۳

 رددنسانعم قلوا :ولنافل ریش زوک هلن تحف ( شطغل ار هلا یا ليلا هللا شطغا لاق رد هنسانعم قلق ٍلظمو ط

 تم” ویلو كج هیلیا ولس هکرونل وا قالطا هنابابب لوش هدننزو ءارج (ءاشطفل ) شعیا ش طع هنیعیف
 راهظا ندهنسن یلوتروا یشاب (شیطغتلا و اهل یدک مال تناک اذا ء ءاشطغ ةالف لاش هیلوا یراتمالع قح 4

 لوقت ردنا هلازا لغ یتعی یشطغ هکر دنوجا هلازا لیعفت رد هنسانعم قجآ قیرط و هج ورب كجهیلیا ناب

 ردلمعتسه هنسانعم كل هیت ی رط و هجو كمالکو  یأررب دوخاب كثبارب واهجو و اثیش حق یا ایش یل شط دطغ |
 لاقت رد هنسانعم كلا لفاغت هدننز و لعافت (شطاغتلا) مالکلا و یآ را و لمعلا هجو یل یھ یا یلشطغ لوقت : ۱

 هنبع تشطغت لاق رد هنسانعم قفلناموط یزوک كمدآرب هدننز و لعفت (شطغتلا  لف اغت اذا هنع ش

 لیلکلا یا شمطع لجر لاق روند همدآ نالوا فیفض یسءهمصاب هدننزو سلع (شمطق1) تلعا اذا

 یغیدل وا سّتسد رونلوا قالطا هنالسرا و فاح مولظیا شمطغ وه لاق روند هراکفسو ملاظ كنو رصبل



 ~ eبیک عن ۱

 )ردا لزز هدننز وربنع (شقنع) ددشت و هبلا ئولت اذا هب , شفنعت 7 لاقت زدهنسانعم ۱

 | شکنعوه لاقب هلوا را تالابم ولیم الصا نئلاح کاغتفیز هلناراتنز ضمب و كمتر وس غاب ولد ەلەك لوس |

 |بوانیق راتوا ندر هدننزو هجرحد (ةشکنعلا) ردیعما لجر رب شکنعو نتتیالو نهدال نا یلابال ناک اذا
 تشعلا شکنع لا راذهنسانعم قمعنج  EREYكفل هچ بولی راص هن رب یر جاصهدننز و جرحدت | ۱

 دل هدنظفل هشیعم هدنتغل یسهلسق دزا هلیصف كي” (ةشوعمل ال شکعت یتعم رعشلا شکنعت لاه اونها |

 یف كنىع (شعلا رولوا یواو  ehهروک هنناب كحراش * هنسانعمیناکدنز و تایحروند هکل رب دهلی

 | تابحرادم رونل واقالطا هماعط و ةابحیا شدع هل لاقب رول وا "صخاندنایح هکروند هنایح ص وصخ هناویح

 دغر شاع نل هلا لاق رول وا فدا هلا هشیعم هکر ونب ده هنسن قج هنل وا شيعت بولنک هلړس ودنکو نو هغي دل وا

 كروت هشیعمو شیعم و شاعمو شيعو اربخ یااشیع تاک لوقت رونلوا قالطا هکما و هه شاعیام وهو

 | شام لاش 2ا كتو كلر د ردراردصم هدنزو هخوطش ه هش وشيعو هل رسک كنیع هشیعو هلیصف

 ال( شیما )و رکن زه( ةشاعالا و ويح اذراص ادا ةشو شيعو ةشيع وة شزعمواشيعمواشاعم واشيع شیعب

 | ىف كيم (ةثيعملا )ل ةايحاذ هلعح اذا هشيع و یلاعت هللا هشاما لاقت ردهنسانعم كمردنک و كل رد هلنژو

 ۱۳و رقم و تام وعطم روند هئيش كج هلن بولپر د هلیس ودن :کرولواساو یدنل وا رکذ کنن رد رد ردصم

 |تادرا وه" ه رمزور کر وندمقیش نالوا شیعترادمثلذک ر ونل وا ریبعت الر دردن رابع ندهنسنقحهل وا ةام اها

 ۱ ۱ ام شاعت ىلا یه و ةعسا و ةشيعم هل لا روک شیاعم یعجیکرامنو ضرا رونل وا و شیعه دنکد وخ اب ردقج هلوا

 منا زیه* هکر د شیاعمیمجب هرز و ار وهجلوق هکر د ح راش» هبف وا هب شاعبام و ةا اه نوکیام و برش و عطلانم

 ۱3 و اهندشمهدام شعم راضعب و یدلیا تءا ر هعبس هزوا هجوو و زْغ وا جاردا هزم ردهدنز و لعافم هلغمل وا

 ۱ رفعح وا رول وا جاردا ەز هلغل وا لئ اعف شیاعمنال وا یعج هل وا هلیعف یزوس رای دب د رد هیلصا ی £ ههلغلوا

 ا باذع هک اکتض ةشبعم هل نآ 2 امت هلوق ف كنضلا ةشيعلاو» یهتنارایدلیا تما رق هلهج وون جرعاو "ندا
 ۱ ارونلوا قالطا همدآ یبحاص ناماسو زاس و لاح نمسح هدننهح شاعم و ردلعافیسا ندر 0 شيع (شیاعلا

 ۲ | هک نتزلاشیام ن و "یرضطا شيام ن نج رلادبع ردنداسا شبامو هند لا هل یا شام لجر لا

 ۱ ۱ ۱ نداطع سنا ن شدامو رد رل هب اصص ردسبام هلا هل. هکردذوخأم ندسوبعو ضعبلادنع رول وا ر کد برق رق

 / ! قالطا ولت راسو "یشیاعلا نزحن قعص هکر دنماجخ هللا متن كلامن شیامون و ردشلنا ثیدح تناوز

 ۱  نامعلا نا دوخابتماصلان دیز شایع وا ردن داسا هدننز ودادش ( شابع)لردراب وسنم هرلنآ نیئدحم تعاجنانل وا

 | سنو س شایعو هللادبع نب شایعو اسم يا نب شاسعو ردرهباعع روث یاخ شابعو هع ر ییا ن شابعو

 , سایعن شایع و هبقعن شایع و یلعمییان هللادبعن شایع و یرکشیلا هللا دبع نب شایع ونانس ییا ن شایع و

 ۱ | ن ىلع ن دمو شایع انا رعونسحو رکبوا و ورع ن شایع و لضفلا نت شایع و دیلولا نن شابع و یتابتتل | ۱
 | ردنداعما رسک كنيع (شیع) رررل دح شایع ن دوعسم ن ےھاراو مامش ن “لع ن دمت و سابدلا شایع

 | شيعو دعس ن ثراطا یب هبلعت نب شيعو ردندنلاحر یسنكنس هلق هعاضق دیسا نب شيعو مارح نب شیع

 اج زا رول وا اع هناوسنو لار شام ردن دن رابسن یرهق نافطغ ءوالخ نب شیعو هن نم رو نب دبع نب
 ردمدآرب كلذک متع 1 ةشئام و ردفاضماک | هشام رب عقاو هد رق هن دمهکردهسکرب فقا ون ریمن ن ها ندلاجر

 ردهبرق ر هدنساضف یراخ هدننزو ناس (ناشیع)لرولکه دنسهدام طبض ردیاشنم كنلثم » ةشئاع نم طبضا»

 عروب ههسکنالوا یکج هنک ردق كج هدا تیافکه نسیدنک هلیس هینب لعاف عسا (شعتلاژ

  نالواهدنرخآ كنههکه دننزو هف رخ (ةشبغلا) و هلنبتعف (شبغلا) چ دم انینلالصف زس شیملا مدل هل[ جم نیفلا لصف روح
 | لیلا ذی یا ةشبغلا و شبغلا انج رخ لوقت یکبابسا و ببسرولکش ابغا یعچج رولوا هقفوب کروند هغلوکاز 1
 لاقت رد هنسانعم قلاق ینلوک ارف هجدتفو كن رخآ دوخاب قلاق هبش , ندههک رولوا ردصم شدغ و هرخآ [ ةلتط وا

 ثیدا هنمو حراشلا لاق + هرخآ یف ضای اهطلاخ هل ظا وا هنمةيق تيقن اذا عبارلا بابلانم اشبغ لیللاشبغ

 شبغینعع لیللا شبغا لا ردهنسانعم شبغ هلزمسک كن هزم (شابغالا )< شیب فارس مالسلا هيلعهنا «
 عداخ "شافیا شباغلجر لا رول واقالطاهراکموراب ءنال وا رداهعدخو كنرو هراب ود هسان اد (شباغلا]

 ۳ هدن زو لعفت (شغتلا) ردطلغ یر هه شماغ هداروب مشانیاشباغوه لاق رونلوا قالطاهراکفسولاظ و

 | ةلطاب یوعد هلبقیعداوا هل اداانالف شیغتلاه رد هنسانعم كلتا اعدا یوعدقحان و لطاب ندهسکرب ,لوفیلع كلیا
 8 سس

 ( شبغالا)

۱ 



iیک ۳۳۵  

 | لاق ردهنسانعم كمردکی رب و تحج اذا ثنو بکنعلا تشکع لاقی زد هستش وا كحر وا و ماع لوا |
~e ۱روا وا ساق فالخ قل وا ن شکع لعاف مسا سپ شو ۶ هلاد وا فتکک نر شکع عمالخاو هعچ اذا "یفلا ش  

 روئلا تاللا بش ۶ء لا ردهنسانعم كمر وچ بودا وت وش وا هنفا رطا كرنا ویب زو نانا یا وک کوا

 €( ةشاكعلا و هدنن ز و نامر (شاکعلا# هقانو شب اذا االف شکع لاق رد هنسانعم قلعاب ےکحت ی دآ ر وهب تطاحااذا

 مات هیهط ەدە داب هدننز و نامر شاکعو روند ۳" وا ثكحروا دوخاب هنککرا لوق لع هکر وا هدننز و هنامر

 توش راص هراجاغآ هکروند دغش رص لوش شافو بط حوز شاکع معافا رخ نم و زددآلبجرب لباقم لح

 ةشاكع و یونغلا هشاکع ردندیماسا رد زا هلفیفص و هدننزو هنامر هشاکعو رولیغاط هفارطا هرکصتدقدقیح |

 لاق ردهنسانعم نزلکح كما هدننزو لیعفت (شیکعتلا) رد راه اعص ردندنشاس هکن صح نت هشاکع و رونی ۱

 روند ھا یرافد روا ص نامرخ ندننالآ یصفچ هم ےف كفاکو كاع (ةشکو علال ج ر کت اذا را شک

 یوآیا وود هلاقح هدننز و رونس ی شولعلا# ردندل اخر ءاعسا هدشنز ورم ز (شیکع)) هدننژ و دا دش (شاکغ) | 1

 aa کوا ص رح و فیفخ و ردندآ روناح یر رو رددآ كجور و هنسانعم بئذ روند هدروق و هتسانعم |

 FN و "شل و ندهزو نم لک هدنع مالکو ردهنسانعم تفخ و صر من اک ردح و ی شلعو و رود | |

 توفآ ی ناب هدناق وا نکا زوک هلنیتصف (شمملا) ردق و هلک نعضتم یمال نیش یدعبام یربغ "ندن رهلک شرالشل و ۱

 لاسادا عبارلا ۱ تابلا نماشع هع تشع لاق رونل واریبعت ولناغلربش هزوکل وا هکر د هنسانغم قل وا فبعض یاو

 ع اذآ مالکلا دف شک لام رد هنسانعم كلنارثأت زوس هاد و و سصبلا تعض عم تاق والا رک اف ۰

 شیع هدننز و شق (شما) هيلا باثاذا ضبرلا شع لاقب رد هنسانعم كلک هن رب یناج و مسج بول و تقافا هتسخ

 هب رض اذآلوالا تابلانماشع هشع لا ردهنسانعمقمروا هب هسکر , دصفربغ نم و یدنل وا رکذ هکر دهنسأت

 هدننزو لیعفت ( شیمعتلا رز قفاوم یا ال شع ماعط لاق روسد دیش نالوا نو وا ه هنسنر و دمت

 ۱ روفصع یزد زوج هلا تاتا اذا صبرلا هلا شع لاقن رده س انعم كما لاسو عاص لوالاکۍ هتسخ

 هد فو هتأر لوقتهلواش ثمل اق روکا بونلاوا لکا یبیک كنمزوا هکر رند هنشاص مروا ا 0

 شم لاقب رد هتسمانعم كلا لفاغت ندهنسنرب هدننز و لعفت («شما) هيلع ام ضعب لکا دق دوقنعیا شوش
 | لازا یا یلامت هل هشم لاق ردن وجحما بلس یسان هکرد هنسانعم قلث هلازا یتتلع شع ندز وکو لفاغت ا

 : (شامعتسالا) لفاغت اذا دنع شماعت لا ردفدا رس هدل را یانعم هللا شمت هدننز و لعافت (شماعتلا) هی
 لوق یلع ینافریپ هدننز و ذفنق (شج علا دقهشسآ یا هشمعتسا لاق ردهنسانعم كلا دع قجا ی هکر
 |( شنل ا)زدلطا صبقنلا وا ییافلا» ملا وهو اشهعدز راصلاش رون دهمدآهجوق شعرو تبوشیرو یریر د

 | دفطع اذا لوالا باسبلا نم اشنع دوعلا شنع لا راکت سانعم لک | ی فتو هلن وکس کنون و یصف كاع

 یتاسلا و م وفتاتا و هم زا اذا اب الف شذع لاق رد هن سانعم كجا جامز را تورحاق ندنرب لا روز ینهسک ر

 روفصع (شوشنعلا اهدرط واهفاساذاةبادلاش ننعلاَه رد هتسانعم كم بادر ط توروسیدازوانوزواقاویحاب ق

 (شنع ال *یشیا شوشنع هلام لاق رد هنسانعم هنسن و لام 2ءةب یا شوشنع هلام لاش روند هنس هی لام هدننز و

 نوز وا كب هدننزولجرفس (شنشنعلا  عباصا "تس هل یاشذعا لجر لاقب روند همدآ یلقمرپ یتلآهدننزو شم
  رولوا تصو هندرک نوزوا (فشونعلاژ رد هشنشذع ین ومر وند هاو همدا ایکبس و كالاح و تسجو روند دم

 یا شاونع قال لاقي روند هن هقان دنلب الابو ثسک وب هلسسک كنيع (شاونعلا# ةلوط یا ةش ونعم قنع

 و ۰ یی OE روند وا براع و دات ضروب رنک ی طا |

 ) شیخفنملا) وهدنن ز و طبالع ( E TS (شفنعلا]) ادا الف را لاق ردا
 اهل ب وط یا اهشیشفنغ و اهشفانع و ةيحللا شفنع لجر لاقب روند همدآ ابق و قیص و نوزوا یلاقصهدنزو
 "دع و ےئل یا شاقنع لجر لاق روند هب هسک 4 امورقو ےئل زمسیوص هدنن ز و ساط رق هلفاق ( شاقنع)

 ایش احس یراق فوطب یزد ناغرا یکی چرچ روند همدآندیاعب ءاتسا تبوشال وط یرلد

 هدن زو رفعح (شقنعل او هب قلعتاذا ؛یشلا شقنع لاق ردهنسانعم تام هب هتسفرب هدننز و هحرحد (ةشقنعل

 | قش بولیراص کم ه هنسنر هدننزو جرحدن («شقنعتلا) لازهیا شقنع هب لاقب ردهنسانعت لاره قله رآ



۱ 
 | کە تشطام ردشف وا راس ندهبلافم ن رب یک ییدند دبلا قاتشم ردهدنکبس بلا و و پور
 ۱ ۱ تلا کا ن تنفام مدلیا هثحابم و هضراسعم هدنتهج قابتشا هلکنآ ن ینعي ردهدن رب دقت شوطعم وهف هتشطعف |

 | قتلوا وص یراراوط كن هپ ښکر هلب یک كنءهزمه (شاطعالا)ل ردشل وا مت رابتعا هنوکوت سپ مدل وا
 | ان زلف شطءا لاق ردهنسانعم قموف رسوص یدآرب و هبشاوم تشطع اذا لجرلا شطعا لا اش ردهنسانعم

 | دازاذا لبالا شطعا لاقي ردهنسانعم قمرترآ ینتدم قلزسوص هلعنم ندکمروتک هب وص ىنمسق هود و هاما اذا

eae ۱ردهنسانعم قمرترا هک وج تدم قموقزسوص كنه ودهدن زو لیعف شیطعتل الد ور ولا نع  

 هب هود شلنوقیلآ ندوص هدننزو مظعم (شطعلا) اهنامظآ یف غلاب اذا لبالا شطع لاقب ردنوجا هغلابم د
NG E ۱قلاقرس وص هلفکت بود اربج هنسه : هسکر هدننز و لعفت (شطعتلا ) ءاملا ف  

 اس ژان و یفاح نسقشفاب وقلصت هدنن زو لدنمم هلوج6( شییقعل ) شطعلا فلکت اذا لج را شطعت لاق رد هنسانعم |
 ین باسلام اشفع هشفع لا ردهنسانعم كمردکر هلبنوکس كنافویهق كنيع (شفملا]) روند ه هسک
 | ةشافع ءالۇھ لاق زونید هک نمار د یک ندارو نداروش هلیع كنيع (ةشافعلا) هعج اذا
 ۱ همدا هچوق كس هدننزو سلع (شنفا) ردیفدا مو هدنزو شعا (شفعالا مف رخ یا ساسلانم

 ۳ رم لاتب و اهرفاوو اهم یا مضلاب اهشنافعو ةیحلا شنفعل هلا لاق هنمو نام رک روند

 نر ۲۶ تین لاق ردهنسانعم قمل وا ابق یلافص كمدارب هدنزو هحرحد (تشننعلا) نیبجاحا مه یا نسعلا

  بابلانماشمع وعلا شتع لاقي ردهنسانع«كک | ینلاد جاغآ هدننزو شقن 6 شفعلا) تشفنع لاق < تمصص اذا

 تاب عونرب هلنيتجف شتعو شقعو هعج اذا ءالا شقع لاقي رد هن انعم كمردكرب و هفطع اذا لوالا

 ۱ ۳. ر E ژن
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 | كنجاغ ا كاوسمو روند هنن راج وا كن راق وېچ هعصآو روشمرص هن راجاغآ خرمو مامت و ردیدآ
 | هلوا شالا روهظ یرازون وب مدقا ندزمویب زونه هکر وند هب وهآ لوش هلب رسک كنيع (شابکعلا) روند هنشع
 ۱6 شیکعتلا لاقم و هدشاذا *یشلا شیکع لاقب ردهنسانعم قلاب بوکح کج ی هنسنر هدننز و هجرحد(نشیکعلا)

 | هیف بشن اذا نصغلا هیف شیکعت لاقب ردهنسانعم قتوط بوشلیا ه هنسنر جاش ولنکی كجاغآ هدننزو ج رحت

 رول وا تبا هدنرابد كن راجافآ امرخ هکروند هتوا عوار ندرلتوا روش هدننز و جرب ز (شرکعلا) هکوشب

 | لوق لع ردن وا نانل وا ریبعت قریآ هکرد راکدد لبث هدندنع راضعب ردا لاله بود روق هلغل وا یتفآ لراجاغآ و

 ۱ هحناو طسبنم هنب زو رب را عونرب دوخاب رد راکدد یکلیسپ دوخاب هسدقم هبشع دوخاب ردندنعا ونا رکنک

 | ناب هدلحر ییهسدقم ع فلۇم * رول وا ی عط هنس ه هرت و یرامخ هییش هنس راد تروص و یراکع

 ۱ ردشفل وا مهف تراش شا هتسل وا تام یراکدد زدن آ هدنرب و هنب راپس هدنرب تیامیدغل وا و ۱

 | قلوایعون رب كتابن یرلکدند قربآ هدنادرفم عیجج شرکمو ردنا نانل وا ریبعت کزوس نابوج یراکدد یکسلبو
 ۱ ردیدآ وصر هدندرو یتعاج یدعون هدهماع و روند هناشوط یثیدیربا هلاه (تشرکعلا) ردتبثم هرز وا ۱

 | ةشرکع نالف جوز لاق روند هب یراق هح و نی یرایرد و ردیدآ ه رقرب هدنساضق هب دب نم هل هدقارعو

 | کش ارکعءابهصلاو او ردیسهدلا و كنهنانک نب رضنلایتبادلخمو ثالام نا ودع تف هشرکع و هز خیا

 ۱ یر جاص و لیق هلزیتص# (شکعلا» یدبا یزادناربت تیامب كل صع ر ردن دب اڪڪا بیوذ نا ردهدن ز و ساطرف 7

 | تاب و دبلتو یوتلا اذا عبارلا بابلانم اشکع رعشلا شکع لا سا كفل هک پوشمیص نر

 | هدننز و لعفت (شکعتلا) "فتلا و رنک اذا تبنلا شكع لاق ا قعشراص هن رب یرب بولوا ناوارف |

 | بونلج وک ش یارب وشکع ینعم رعشلا شکعت لا وب هنمازهبن هک بولیراص متد نر جابو لیف دوا

 | كمرشود ینیراقابا نکراپ وا هنسیدنک كعر واو مسعتاذا رعالا شکعت لاق ردلهعتسم هنسانعم قفلز رایج

 ۱ هنسلر و جت اه اوق تضبق اذا ودكم شف لاق ررشود یتیرلفایا نکردبا چ” ا دد اساتعف

 | ضعب یف هضعب یا لخادتو ضبقت اذا "یثلا شکعت لاق رد هنسانعم كعشریک ه رب یرب یساز زجا بوشتروب

 | یدنکهکرونل وا قالطا هب هسک لوشو دعج یا شکعرعش لاق روند هچاصقجروبق هدننزو فتک(ش لا
 | جرخمالناک اذا شکعلجر لاق هلوا رفق وط یتعفنم وا مهسا دف می هلوا زنا جارخاربخ هب هسکرب ندنسفن

 | قوچ یرللاد هکرونید دانا لوس هدننز و هحرف (ةشکعلا) روند دمدآ ی ی ع ردکرب ی هنسن رب و اریخ هسفن نم

 هدننزو شفن (شکعلا) ذفتلم عورفلا ةربثک یا ةشکع ةرجش لاق هلوا شعت رص هنربیرب هلغلوا ناوارف و

 | فطع ادا یناثلا بابلا نم اشکع ماع ش 3 لاق ردهنسانعم كلآم وبه و هلج دوخاب قل روا هن رزوا هسک رب
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 لاق رد هنسانعم قمل وا هشع نانل وارک باغ امرخ ید وب هدننز زو لیعفت < شیشستل ال ویچ رشاد 1 ی رندق
 اشع ذاذا للا ششع لاقب ردهنسانعم كد هوب هرزوا جاغ ىم“ شوق و هشع تراصاذا ةلصلا تششع

 لک ق صف انماعط یف نوال یا × اشیشعت انس العال وا» مرز ما ةصق ف ىذمزلا هجرخا یذلا ثیدطا هنمو

 بویلقص هب هش وکر ه بودا تنایخ هزمهریخذ قحجهلوا زاوک ًامعزب ینعی رویطلا ششعکریصیف اشیش هی واز |

 "الکلا ششع لاق ردهنسانعم قعروقر و راچ شیشه و مردن ود هن راهو شوق یتیرا ه واز كن هناخ هلک یک
 دو و هحاعس (ةشاشعلا) جرکتاذا رنا ششع لاقت رد هنسانعم كمنلکچچ بونلف وک ك ما و اساذا ضرالا و | 2 3

 | ةّساش ء هند شعلاق ردهنسانعمقلوا قب راو نیا ند هدننز و هلته( ششعلا )و هدننز و هموع (دشوشما)و | ِ

 یرالاد كجاغ هکر وند هنسهوب شوق لوش هلی كنیع( شعلا )رمو لح اذا عبارلا بابلا نماششع و ةشوشع و |
 + ی رداف كشعب اذهسیل * لثلا هنم و رولکش اشعا یعجع رد اح هد هل كنيع هیلبا ذاا ندسخ و راختهدنفلا را
 هکلو ردنکد كهلان كنسو نعي ردش وم باطخ هلغعاب شوق یشید یهو یضماف "قح هيف كل سیل یا

 برض هدر كجد ردلکد كشيا كنسو ,دوخاب O كقح هدنوب كنس لثمو تیک بوشو

 هنس هلباغ و دق تکه زن ىدنك نس ییعب كلهاب نحل و للعلا سات یا كشاشعا سات برعلا لوقت و رونلوا ق

 رب ندان کیا راکرد صناقن و بئاول و للع هدنناناخ یدنک ل ثمو راو كشبا هل هدن راهو ريغ هلا دیقت و رظن

 .نیدیل نبا عسا شعو روا دارا هدنقح لوضف نشود هنس هاو دبق ینامناخ لاوحا ل راس تالاب
 دعس ینب هدن رق دییط هلق كنم (شاشعا] رددآ ردعضومر هد رم هدالب (شعلا وذ) ردندارعش هک

 ۱ قصتلم ەن رب یر شلبابهدنرز وا یرب یر هدنفلا رایربلادجاغ اهوى رانع(ش نعشعلا ژردعضومر

 | ردندروک ذم 6 شع نالوا هتسانعم بلط رد هنسانعم بلطم هلبصف كنع و كم 6( "شعلا و روند هنن رو

 | 2 هطنلغ ضرا هلب رسک ك نەز (شاشمالا) رود هن هظیلغ ضرا هلباه (ةشعملا) یلطم یا "یشعم وه لو
 ۱ كلبا منمو فرض ندنشیا ییهسکر و ةظملغ یا ةشع ضزا یف عق و اذا لجرلا "شعا لاق رد هنسانعم قم شق

 . شعا لاش ردهنسانعم قمرجاق بوردلاق ندنغات ی وهآ و هدص اذا هتحاح نع ان الف "شعا لاق رد

 :كمردشکد ینیرار راچان هلکلیا ر وضصب یرلن [بونوق هرزوا تعاججر و هتسانکنم یا ها اآ
 كليا فیحن و نوب ز یتندب كن هسک ر واول وح ی > مهاذاف هولزن دق الم لزن اذا موقلا "شعا لاقت

 ناق ردنا كندا هود یعسق شوق هدنزو لاعتفا 6 شاشتع لار هلڪا یا هند : هللا شعا لاقن

eةة ةريم اوراتما اذا موقلا "شتعا لاقت رد هنسانعم كم روت وکی کو ہریخذ هجرادقمر و ا ًافع ذا اذا مال  

 .(شسلا) عقر ادا نجیما ن ثعنا لاق رد هنسانعم قعاع كلموک ردع واطم هدننز و لاعفنا شا

 | اشطهلجرا شطع لاق هنسانعم قمهصوص رول وا ردصمو شطعلاینذخا لوقت روند هقلزسوص

 | هدننزو فتک.(شلسلا) قاتشا اذا هيلا شطع لاق رر)هعتسم هن اتع یلتوا نخور ر و یا عبارلا بالا

 | شطاموهدلاح ناشطعنکل رون د هککر ازسوص رد راتفص 6 شطاعلا) وهدننز ونار کس( ناشطعلا )لو ش

 . كفلا و ىح كنيع رولک یشاطعو هدننز و یرکس رواکی شطع یعج كنظفل ناشطع و ردلمعتسم ہ
 یشطعو هلیعص كناط روندهشطع و هدننز وهحرف روند هشطع هدننوم هلب رسک كنيع رواکش اطع و هل بم

 تاشطعو هدنززو تاحرفرون دتاشطعهدنت وممچب و هدننزوهنارکسر وند هناشطعو هدنز وییرکس |

 ی "الا ناشطع و شطعو شطع وه لاش روند تاناشطع و هل رسک كانیع روند د شاطع و هلبعص كناط ر

 , تاشطع نهو ةناشطعو ىثطعو ةشطعو ةشطع یهو شاطعو یشاطعو یشطع م

 | ىا ناشطعل كيلا یا لوقت ردلمعتسم هنسانعم دنم وزرا و قاتشم ناشطع و تاناشطع و شاطع و 0

 نانلوا ریبعت قلهصوص هدننزو بارغ (شاطعلا) ردیعسا یملق كعشاه نب بلطلادبع ناشطع و ی
 هدننز و بارح(شاطعلا) هبحاص ی ور الءادوه و شاطع هاصا لاق رول وازمناق هسا وص ردقنره کروند

 | شاطع لباوذ یا شاطعم ةأ او لجر لا نوسل وا تروع نوسل وارا روند هب هسکنال وا یرا هود,

  تلواطت لاق هدننزو دعقم رد شطعم یدرفم روند هناقوا یراقدلاق زس وص كنمسق هود هلی كم(

 لو هاه رد هشطعم یدرفمكنو روند هضرا تشد نایل وا ی وصو ء ءیظا تبقاوم یا شطاملا

 رونده :دسکش وا قایتشاو وززآ هنسیدنک (شوطعلا )ابا ل ینلایا شطاعم یضاراو ةنطعم ضر

 ۳ ىلا نالوا هدعت تادا هکایوک هلگلوا مزال یسهدام لصا رایدلیا همست يردك نفی + هلکن

 هو ادع

 ۱:۳ ) ج
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 رواو زود ] هکر ون د هکیک یکیا هکهدننلآ تلد كچ وک هدنج وا لزغو و ردیناج یکیا كننرفپ

 ضلعی کدب ورک ک یسکوکو روند هغالوق و ردیفرط کوک كننوپ هکروند هن ان كنسیلپ كنيس تآ نشزطوا

 هب همرکم ن ر ر نورا ةو اونا دف یا شرع ةقان لا روند ۵ هقان ولهثج یرا نالوا دنلبو
 | هکروند هنت وب هل و هب هکم هلق ضعبلا دنع زدزاح هد هل رف كع هدنوب روند هنسهمدق توب لوق ىلع

 1 كش رابانج ه واعم ییعی کم معقم ةي واعم یعب شرعلاب رفاک ن الف و دعس لوق هنمو هلعج ةي :رونید ځد شورعا

 عل نالف و مالسلا هیلع قلا لوسر مع امت هد غلاب هن راترضح دعس یکیدلپا یبن ندنف مش مح مت

 لوا ردهکم توب هرز وا روک ذم هحو دا رم هکر دیعج تاشب ع شرع هدمالک ی رلکد د هک شرعلاب رفاک ةيواعم

Eةکم ےقم وهو انعم سپ یدا رردا قالطا شیر هلغلوا ۳ ۱ یه یار  

 1 نانو یا كن رقمرپ هلا یرموب نالوا هدنزو كانغایا كناسنا شرعو رول وا كعد همالسا لبق هرفک لاح یف |

 ۱ هشرع یعج ردا هده هدنو و همدق رهظنم عباصالا و ربعلا نیبام یا هش ف رخاعقو لاق روند ا

 و روند ه هنسف شلپاب هدنشیه شدیع (شورعاا)) رولکشاعا و هدننز و هدر رولک

 ۱ | شورعتلا)شیرعل کن هزاههظع یا نینجا شورعمربعب لاق رونل واقالطا نیمنا شورعم ه هود كوي و ابق یک
 | لوهحلاءان لع دوق ولآ شرع لاق ردهنسانعم قمر دنا بورپدشتوط لصتم یتغرتوط شنا دو هدننز و لیعفت
 ۱ ۱ ۵نردر ورک راد ناو شرع یب اذا لا نشر لا دستم قاب شیرعو مداو دقوا اذا

 ۱ ییزغآ بوتوط هاوهیتشاب كشا یراشح كلکراو بشلنایلع هیلاود عقر اذا مرکلا شّرع لاقت ردهنسانعم

 ۱ ح راش + هافاصشو دسر عفرف د املع لج ادا هت اعب زاما شرع لاق رد هنسانعم كلتا م وه هکشا یشید قرهجآ

 ٍ راما شرع هرابع هکر د جرم + ردشلنا صیصتیغلوا هرزوا روک ذمدح و و هئطخ یس دشت آرا راجا شرع

 . [ تببلا شرع لاقت ردهنسانعم قلناوات یوا شترعتو ردلاقحا بلغا قلوا هدناونع هتناع ىلع لج اذا هسأر
 ۱ | شیرع دو هلسسک كندزمه (شارعالا) هاب اذا مالاش رع لاقت ردهنسانعم كمردکک یشیار و هفتساذا

 | قلوا توم ندنطاشن طارفا هسهک رب هلنیتصف (شرعلا) اشیرع یب اذا لجرلا شا لاق ردهنسانعم قعای

 | هدر رب هدننز و لعفت (شرعتلا) تب طب اذا عبارلا بابلانم اش عو مما اش ع لجرلا شرع لاق ردهنسانعم
 | قلعتاذا مالابش رعت لاق رد هنسانعم كعشياهشبارب و تئ اذا ناکملاب شرعت لاق ردهنسانعم قلوا رارقر و تباث

 كغ ءراوطوقلعت اذا مو رذهنمانعع كعشيا هشیارب یو هدننزو هلوهرت (شورعتلا)
 ۱ لاق ردهنسانعم قعشآ هرزوا دن ورک یرللاد هعصآ هدننزو لاعتفا (شازتعالا) اهنکر اذا ةبادلا شورعت لاق
 ۱ | هرآووط واشیرم دا ادا نالف شزنها لاق ردهنسانعم كعدا شیرع مدار و شيرعلا ىلع الع اذا بنعلا شزنعا 1

 ۱ لاق رد هنسانعم كع هراوط دو هدننزو زا ولجا (شا ورعالا) اکر اذا ةبادلا شرعا لاقت ردهنسانعم كع ۱

 ۱ ۰ رد هکلوک ماد هلن هکلوکی الوقت اهلی دن اف | (شورعلا)ایکراذاةبادلا شورا

 ۱ امرخ لوشهلبحق كن هم نیشو كنیع (ةشعلا) ردیعا الو نالوخن دعس لل ا هد زو عزاز هلو (شنرع)

 1 ایراد فعسلا ةلبلق تناك اذا ةشع ةل لاق هلوا هجا کدز وا یتعب یلفسا و زآ یرللاد هکر وند هنجاخآ |

 ةقبقدلا تبنلاهعمللا یاهشع ةرجش لاق روند نانا نالوا نست وق و حبا یرلخاش تولوا مملو زسد وص ی تا

 | هما یراکیکكن رلقابا و كن راا لو ی هلوا زلج یمهدوکو نوا ینا کروند هن واخ لوشو ناضقا

 ةشع ضرا لاق روند ه هظيلغ ضراو لجرلاو ديلا ماظع ةققدلاوا ملا ةلبلق ةلبوطیا ةشع ةأر لاق هل وا

 | اذا لّوالا بابلا نم اشع ةلضلا تشع لاق ردهنسانعم قل وا هشع یباآ امرخ هلرصف ك نبع ( شعلا ةظبلغ یا

 ا کن الوا هجا راکیک ك ن رقابا و كن رالا لوق ىلع زسلچ یبسهدوکو نوژوا یو رول وا تفص شعو ةشع تناک
 فاکنتسا ندفع نکیشلنا كارا دا یتغیدلوا كنس وک ك ن هقا هکر ون د هر وغپ ل وشو شع لجر و ةشع ةا ما لاق ر ؤا
 | هبلطاذا اّشع *ی ملات ۵ شعلاش رذهنسانعم بلط "شعو اهلظيالو ةقانلا ةعبض رضب ناک اذا "رش شع لخ لاقت هل وا ردنا

 ا سیستم ادا هشع لاق ردهنسانعم كلی بسکو هعجاذا هشع لاق رد هنسانعم كاوكاو

 فورعلا شع لاقى رد هنسانعم كمر و وکر و زاو هعق راذا صیما "شع لاق رد هنسانعمقماع تالم وکو هب رضاذا هشع

 كلا تمزالمهنس هوب یدنکش وقولیلف یا شع ءاطع لا روند هب وکر و هجزآ شعو الیلق ءاطعایا هللقا اذا

 | تعاجرب موقر و هلحم فر ک ذاک نیسلا ینةغل هشب و هشع نم هبءاح مهلوق و هشع مزلاذا زیاطلا 7 شع لاق زد هنسانعم

 الزم لزن اذا موقلا مهشع لاقب ردهنسانعم كليا روبح ی :رارب هلکلنا روضحصب یرانآ بونوق هرزوا

۰ e 2. 

 اش تب سس تری ی نشان

 ( هولزندق )



 تب ۳۲۰ -

 یلاعت هللا شرع وه هدننزو شرف (شرعلا) ر د هع ونصم تفلو و رددآ كاجو هد هز وانو زوج س (نوشدیما)ا
 ردجراخ ندهیرمشب لوقع یربدقتو دیدحت هکر دیهلا شرع ینعپ یلاعت راب اروننم ال الترجحا توقابوا حالو |
 اردن ابات و یلالتم ندای نرفته توتای رب یتقبقح دوخاب ردطونم هب یهلا لع یرادقم و یتقیقج |

  هکردتاو كلف یسرکو ردناهطا دزحم هکر دهظعا تلف شیع هدندنع ءامکح هکر د حراش* روند نامزرک هدیس راف |

 | ردهدنسهل زنم قس كتنج اصوصخ كکلف هلجب شرعو ردع وضوم هنسانعم فقس شرع لصا,ردنمآآ تالف |
 كالا دعق لاقب هلدتیسانم تعفر و ولع رونل وا قالطا هنت كهاشدا شرعو» یبتنا ردعرفتم ندنآ یتاعم راسو 0
 ناطاسو دح و "نعیا مظع شرع هللاقب ردلمعتسم هنسانعم ناشو دح و ناطلسو عو هریرس یا هشرع ىلع
 ون دهننکر گن هنسنرب و هما ماوق نم هیلعوهام مدهیا هش ع "لث لاق هنمو رون د هئیش نالوایمابقرادم كشبارو

 نوجما كل هکل وکو هنسانعم هیځ روند هرداچو روند هنفتس كنهناخ تببلا شیعو هنکر یا هشع وه لاق

 هدننزو هدرف رواک هشعو شایعاو هلنیتع رولک شرعو شورع یعجج روند هوا یس هلوقم قاطراچ شلپاپ
 ردملا مسیر یا مهشرع وه لاق رونلوا قالطا هراس ر نالوا یرلروما ردم كتعاسچرب موقلا شرعو
 هکرونل واقالطا هبکوک هدرخ ترد لوش شرعو رصقلایا شرعلا اندعق لوقت روند, هکشوکو مهرومال
 قالطا هوا شرعو روند ید دسالازحت و كلاعسلا شرع هرانآو رارپد هدنناب یتلآ كن هيلاعت تروص یراکدید ءا وع

 ییراترضح دعس یزا هاو شبنج كتواتو هک داعم نب دعس تول شرعلا ها ثیداهنمو لیق ونلوا

 رونل وا قالطا هتنطاس و ثالم شرعو ردهانک ندنطاشن و حرف هلقوش لوا هلغلوا رهظم هنفرش قلوا
 هةتا رک و هک یرلقدداب یتسب راق و ردق هن غآ هرکصندق دی راوبد هلٌشاط ردقی و مدا ندنسند كن ویق بلاش 7

 لوقت رونل وا قلا هکسموت هګ مصوب نالوا هدنزو یرغوط هنفرط قمرپ كغایا مدقلا شرعو رونو! قالطآ
 جالص راراپ ندنسهلوقم قازاسیژکا هکروند هناباس و هک هک وک و مرهظ نم اتاموه و یمدق شرعیلع عقو

 الا شرعو رولوا منا هدنرز وا كن هسیکن کچ وص هکرونبد هبهتشن لوش نالوا هدن رانک ییوق و یک هبلوقو

 لصتم یتغرتوط شتآ رولوا ردصم شعو هشع یا هشرع یف راطلا لخد لاق ردنرابع ندنساو كشوق
 قعابقاطراچ و د ورکو عدا و دق وااذا اشرع لوهحلا ءانب یلع دوق ولا شرم لا هنسانعم قم ردناب بوردشق و

 ندنزجیزاتنانل وا اغا هدیصو اشیرع هلیب اذا یناثلا و لوالا بابلانم اشرع مرکل شرع لاق ردن و
 بلکلا شرع لاق ردهنسانعم قمروط همی وا ب ویلا موجه هدیض ندنفیدل وا یگدوخاب ندنف ۲

 | لاق ردهنسانعمقللق توهسو ناربح هلغلوا هتفشآ یغامد ندنطاشن طارفا هسیکرب و دیصلا ند ملو قر

 رد هنسانعمقعاب وا ورک ذیساک عبارلا بابلا نم نیت اشرع و اشرع لجر لا شرع لاقب اک تہ و رطباذا لج راش
 قمردلاقهرزوا د ورک و هرز وا لره یراق وبچ كنهعصآ هدننزو د وعق شوعو شو هان اذا تیبلا شرع ل
 هلشاطردق یو مدآ یسدكنبوق و بشنا ىلع دیلاود عفر اذا اشورعو اشرع مرکلا شرع لاق ردهنسات

 اهلفسا نم ةماق ردق ةراحاپ اهاوط اذا بلا شرع لاق ردهنسانعم قم اپ هلا هتخت یتسیراقوت رکن
 نشه بس ادا انالف شزم لار رد واچ قمر وانا یراکدد شرع كنود تن و بش ۱
 لاق رد هنسانعم كلبا اضاقت ه ولجرو و ماقااذاناکلاب شع لاقب رد هنسانعم كلتا تماقا هدر رب و رک ذیساک هتبقر
 اذا نع شیع لوقت زدهنسانعم كليا فارصناو لودع ندهنسنربو همزل اذا عبا را بابلانم اشع هع رعي ش ۰

 عنتما اذا نالف دنعام لع شرع لوقت ردهنمانعم كلنا عانتما بولوا لئاح ه هنسنیجهرب و كنهسیک ربو لد ]
 هب هم رک و روند هنس هلوعم هیاتهمو قاطراجو هزکحو | نالیاپ نوا فال هک وک دود هدننز وریما (شیرعلا) ۱

 دیصآ ورد وکر رب هاچ یک برش راردابوکر ناوسن نون هن وک رب هدنزرط هفح و جدوه و رونلوا قوا
 هبلوق بو اج ندقلتوا یرلکدد مانتو ندجاغآ هکر ون, ههم نان امت نال ای ات هنعاطراجو هند ورک |

 هکردیدآ هدلب ر ندنلاعا سصمشدع و هلبعص كننع رولک شرع یعجرردبا لالظتسا هدنجما بودا یک چا

 شمر اهل بوت نادفلاتج شب دوخاب ترد شی ع و ردشل وا روم دن مرکصندننامز فلوم نکل هرم

 سج وا تالخت عب را دحاولا لصالاف نوکیناو ارز ردشلنا هحاسم هداروب فل وم* روند هنک وک ك نجا

 (شرعلا]) ردهدنلب یاب ا عبرا هيف ناکلادحا ولا لصالا هلغل وا ه ردصمنا هداروب یدلیاریسش هلی ۱

 هدنناح یکیا كنافق هکر وند ناشرع هن ال وا هدنف رطیکیا روند هزکحا هح وز وا نال وا هدنفرطرب كنوي هلي كنیع ۱

 هکر ونب د هت راعض وم تماچ ولف رط رطیکیا د وخایهراتانال وا هدنکو کو لفرط یکیا كن ویب لوقىلع ردقجهلواراتا نالوا |



 ب أا ءاظلا لصف و

 چک نیملا لصف ا

E 

 أ تفعض و تلظااذا هنیع تشفرط لاق ارد هنسانعمقفلنامط بول وا فیعض طول اوا امن یررک طی راو ویری نشم ضیرلا |

 | هدشزو طبالع (شفارطلاا) دینبع سسکو رظن اذا لجرلا شفرط لاقب ردهنسانعم ها قرهمیق یرازوک و
 ] قارا وکارف كب هک هدننز و هجرحد (ةشمرطلا) قالا *یسلا یا شفارط لجر لا روند همدآ ی 3
 ] ءدننزو زیزه (شیشطلا) و هیدن دشت كنيش و یعق كناط ( "شطلا ظا اذا لیللا شمرط لاق رد هل بانع
 وه و فعص رطمیا نښانو "شطالعق وام لاق رولوا هج دايز ندیننسح ینعب ۱ ندذاذر هکرونید هفیعض رطم

 یاثلاو لوالابابلانم ًاشط ءاعملا تشط لا هنسانعءقم ردغاب رومغب نانلوارک ذرول وا ردصم شط و ذاذرلاقوف
 باصا اذا لوهحلا ىلع لجرلا شط لاق ردهنسانعم قما غوا هتلع یراکدیدشاشطمدآرب وشیشطلاب تئاح اذا
 یتعع ءال ا تشطا لاق ردهنساعمقمردغاب رومغب نانل وارکذ د و ,هلبرمسک كنهزمه (شاشطالا)) شاشطلاب

 هلزت تلعو رددآ تلع رب یک ماکز هلیعض هلرلاط (ةشطل الو (شاشطلا لو هدنزو شاشر (شاشطل ال تشط |
 | ندزوک و ندنور و ندزغآ بول وا عفدنم هدام ندغامد هکر دقح هل وا یسولت وطر كماکز ندنعاونا

 ۱ ̀ هنسانعم ریغص "یص روند هغج وچ تاج وک هلسسک, كناط (ةشطل) زولوا هرزوا نالبس ام اد

 ِ ءاف سا (شفطلا) فعض یا هی یفط هرصب ف لاق ردهنسانعم قلوا فیعض رضب هدننزو هحرحد

 ۱ لاق هلوا ردا رظن فیفخ و "نخ قرهسف یي :رازوک هلغل وا لیلع و دساف يرازوک هکرونید هب هسک لوش هلیس هی
 | (شفطلا) ردیفدا مو هدنز و شیغطم لاف (شرفطلا هنیع داسسفل ایفخت ارظن رظن ناک اذا شمعطم نت

 | لاق نم و اهعماح اذا ینثلا بابلانم اشفط هتراح شفط لاق رد هثسانعم الا عاج ی نکا و وصف تا
 | (شفطلا 2 هرذق اذا هشفط لاق ردهنسانعم قارادم یهنسنر و لک او عاج یا شفرو شفطیف نالف لازام

 | ءاشافط یه لا روند هنوناخ نالوا لوزهمو قبرا هلبصف كناط (ماشافطلارو ردهنسانعم شفط هدننزو لعفت

 ]  رارکت ینو فلوم »روند همدآ ققروقو فیعض هکیدنل وا رکذ هدهزمه باب هلنیتسف (ماشنفطل ال ةلوزهم یا

 | عساولایاشنفط لجر لاق روند همدا شیکک و ولنادیم یرلسکو ک كن رانابط هدننزو رفعج (شنفطل ال یدلیا

 . ق[ كمالو ىف كناط (شلطلا) روند همدآ ققروقو همدآ فیعض هلنیتصف (ءاشنفطلا ) نیمدقلا رودص
 ۴ 1 | هد هد فرم هدنسهدام شبط فلم هکر ,د حراش* رد ولقم طلش و و هنسانعم انعم نیکس روند هغاګ هلی و #۴

 | €( یثفنطلا# و هد ز و رفعج 6( شفنطل از ردیطافسا خاسل ابلاغ یدا مزال یرک .د هدا رو ہللا تراشا

 8 لاق ردهنسانعمققابهلتق د ب وکیدز وکه هنسنرب هدننز و هج رح د(ةشفنطل لر وند همدآ نویز و فیعض هلتبسف یاب

 | عب اهرغص اذا هنیع شفنط لاه ردهنسانعم ققاب دار هدلج وک بوصف یزوکو هيلا رظنلا عج اذا هيلا شفنط

 | < شیولطتلا )هفخ یا شوط هلع یف لاقى رد هنسانعم لقع تفخ هل وکس ك واو و ىح كناط (شوطلا رظنلادنع

 | كناط (شهطلا هع غ لطم اذا لجرلا شّوط لاقب رد هن سانعم كمردکک هدادا ید نو دم هدننز و لیعفت

 | دفا اذا ثلاثلا باسبلا نم اشهط لمعلآ شهط لاقت ردهنسمانعم كمرب و هداسف یشیارب هليو کس كناهو ی
 | اا لج را شهط لاق ردهنساسنعم قلق هدیروش و دساف بوزو هلبلا یدنک ی شیا یکیدلیا ترشابم مدآربو
 1 هلی دنا و یصق كنا( شیلضلا)ردبدآلحب رو هدننز وال ورج 6 شو هط له دی دسفاوهیفطلتخ ادا لعن م هيف
 یلقع كن هسکرب و فخ و قزن اذا اشیط شیطب لجرلا شاط لاق ردهنسانعم قلوا برشیکبس ونیکم ین وفیفخ
 مهسلا شاط لاقب رد هنسانعم كمك بوواچ بویکد هناشنقوا و هلقع بهذ اذا لجرلا شاطلاقب رد هنسانعم كعك
 هفلش هکروند همدآ برمشمکبس و نیکمت یو تفیفخ (شابطلا) و (شیاطلارل هبصب لو هنعزاج اذا فدهلانع
 هفرط رب هظطره بویمروط 4هزودرب ندنعبط بعالت وندنلقع تفخ هکر وند هب هسک لوش شایط و رونل واریبعت ۱

 (ةشاطالا) ادحاو اهجو دصم ال تالذکو فیفخو قز یا شابطوشیاط لجر لاقن هل وا ردنا عورمشهلع ر نآرهو ۱
 ]< شیطلافدهلانع هلامااذا مهلا شاطا لا رد هنسانعم قعاص هفرطر بویمرو اهناشن قوا همرنسکنءزمه ِ

 ] نشخو درس لد دشت كنيشو ىح كناظ 6 "شطلا) بچ جلا ءاظلا لصف چب رددآ شوق ر هدننزو چا

 | كنهنسن کود همان مال نمای کسكناب و یصف كنیع (شبعل از چچ نیلا لصف ]وب یکتظشرون دهعضوم

 حالص ناتلنا لاو ردهانعم و ید شع هکه تن حالص یا یبصلل شبع ناتلنا لاقب ۈئ دنیشیبوا شوخوویا
 ی هیف لاق ردتغل هد هلن هدانعمو روند هت وابغ شبع و هوشعاو هوشبعاف "ی

 | یاتو یضق كنیع (شنعللةلفغ ىا ةشبغ و ةشبع 4 لاقب ردهنسانعم ینادان و تلفغ هلناصف (ةشبعل )و هدننزو
 | هفطع ادا یناثلا بالا نم اشنع ىلا شتع لا رد هستم كکا هبناح رب هنس رب هلی وکسی تن ف



 و ۳۳۳ رس

 ناکاذا شّورو لجرلا شارا لاقت ردهنسانعمقل وا والیقك ىز و وقالوق هلبلق هوا ویای(شیوزنلا) وهدننز وهماقا |
 ةلبلق یا ملا شب رم ةقان لاق رولوا فصو هبهقان زملج یسهدوک هدننزو همظعم (ةشيرملا) شیرا |

 ہیچ د علا یازنالصف و  رردنا ظفلت هلی كماز هماعروند هیئلدبع هلنوکس لاو و یصف كناز )شورا ەچ دما یازلا لصف ]و ۱

 بچ دم نیشل | لصف رس ۱ ( شل چ د عملا نیشلا لصف ]سر کتیا شوزا لجر لاق ون دهمدآرکتمو نی دوخ هدنز ورج-ا(شوزالا)ل
 تغل و و روند هن رایتنافوا هدرخ هدرخ كن رلشاط لقج قالر یحناردلب یک یراشاط زکد هدننزو صخث

 شعن (شعش)) ردهدلوم تغلو و روند هنغاچص زر هدننزو رفعج هاب (شبرشلا) رد ورم ندعاظق یا

 ۱ | (شوغشلا )ورد ردا رب كنهسک مان تاللا ےت بالک نب روس نةدیفر ناهلتفاضا تاللا شعش ردندیماسا هدننز و

 یتیش اضعبو روند هب ادغب قچل آو رنک قوچ یسهجولد هلتبسن یاب 6 "یشوغشلا) و هدننز و روبص هلا هڅه نیغ ۱
 هدننزو ءارج (یاشوشلا) رول وا عونع اضعب ردفرصنمو و رددآ هدلبرب هدرېنلا ءار وام (شاش)) رار دبا موم
 "هو زج هلبعط كنيش(شوشهفیفخ یا ةاشوشو ءاشوش ةقان لاقب رون ده هقان كاج یغایا هللاه(ةاشوشل

 ناز "بح العاهدن هکر د هعلق ر هدنسیق رش لص وم "هلجد ورد هل رب هدنرهش ناحرجو ردعض ومر هدن رق رغ نب
 یرماعل ان دلا فیفع ناغک ندم ن سپرداالعلا وبا هددابا تشم دادغب هدلب ورول وا لصاح رازورف فیطل و

 یزاکدد سوسهدناتسزوخ شوش و ردربخا شوشا رهاظ ردشلنآتوکس ندنبیعتیتتبسن فلوم ردد یش وشل

 ندبضغو مثخو ظیغ هکرولوا عج ندنظفل شوشا شوشو رایدید شوش بودنا بیرعت هکر دیتا
 ردعض ومر هدلبابض را هلیعض كنیش (هشوش ) سوش یا شوش لاطبا لاق روند همدآ ناق هلیفیرب وق كط
 عازن هدننزو باح” (شاوشلا) ردعقا و هدنرق كنآ یدقرم كن راترضح مالسلا هیلعو انس ىلع لفکل

 طاح و هد روش یی هنسسنرپ هکهدننز و لیعفت (شیوشنلا) فالتخا یا شاوش مهن لاق ردهنسانعم فالتخا و
 ن یعوجب لرانوب هدننزو لعفت (شوشتلا) و ردلوعفم مما ندشیوشت (شّوشلا و و ردهنسانعم لا |
 شّوهتو شّوهمو شیوهم هلاسه هدر و نم یانعم نالوا باوص ردشلنا تبث یشان ندنمه و یرهوج رداطخ و

 | قلوا شرومشراق (شواشتلال رددوخأم ندروکذ م شاوش ردشلیا تبث تغل هما زک | هکر دے راش ٭ ردقل

 :شواشت هرکصندکدلیا راکنا یناونع وب فلؤم هکردبغ شواهت یا رمالا شواشت لاقب ردهنسسانعم ش
 ناکاذا شواشمءام لاق رونده وص نال وازم روک ندنتلقو دعب هدننز ورواحم (شواشلا) یدلیا سر ی

 راغاب لدرکچرک او روند هامرخ نالوا زلغاب لدرکچ هلنمسک كرانيش (ءاشیشلا لو (شیشل)ةلق و ادمب

 | كنجافآ امرخ هلك كنهزمه (ةشاشالا)ل رولوا انفو هز زستذل هدقد روقو رول وا زینب درک
 هدننزو ه وربش (ه وشبش)) اشیشاهلج راص ادا ةللا تشاشا لاقب ردهنسانعم قلوا شیش نانل وا رکذ یسهوی

 ب ءاطل| لصف زس  كنابو یصف كناط (شبطلا) چچ ءاطلا لصف روح ردندننندحم هوشبش نب رابطا دبع ن سیفن ردندیما

 كناخو ی كناط (شخطلا) سانلاف یا هلثم شبطلا فام لاقت ردهنسانعم سان یک شمط هلو

 اشخطو اشفط هنیع تشضط لاقب ردهنسانعم قفلنامط یزوک كن هسک رب هلنیتصف (شخطلا و هلوکس
 شرط لاق ردهنسانعم قلوا غاص قرهلوا نوهاو فيفخ هلنیتعف (شرطلا) تلطا اذا عبارلا باپلانم

 دعل خاص هجزآ ردعما هدننزو هفرغ (ةشرطلال دل وم وه وا معلا نوها وهو عبارلا بابلانم اشرط لج ۱
 هلیعص كنهزمش (شورطالا زةشرط مهلیا شرطموق لاقب ردعج ندنظفل شرطا هلیعح كناط (شرطلا) رون د

 هغل خاص یتسیدنک هسکرب هدننز و لعافت (شراطتلا) صا یا شورطا وه لاقت ردهنسانعم صا روند هغاص

 رد هنسانعم قملاغاص حورح و هتسخ هدننز و لعفت (شّرطلا) ماصت اذا لج را شراطت لا ردهنس انعم قم

 فلتخا اذا مهلاپ ريعبلا شرط لاقب ردهنسانعم قفشراق هنغلارا هی ناویحو شغررا اذا ضبرلا شرط لاق
 هجاب هدسل دنا هع كناط (شناوطرط ردهدلب ر هدنرابد سلدنا هلص اضعب و یص كناط (هشوطرط وا

 هکع رو بوتلاق هغابا هلغلو تقافا بوند هتعص هتسخ هدننزو شاشغ ربا (شاشغ رطالا) ردهدلب رب ندنلاع

 نکیشماغوا هتلفو طق سان ویشمو مافو كرو هضرمخنم لیاماذا ضیرلا شغرطا لاق رد هنسانعم و
 دعب اویصخا و اوثیغ اذا موقلا شغرطا لاق ردهنسانعم قلوا لئان هباخرو بصخ هلکع رنک ا بوغا
 رکو لاف ك رحم اذا خرفلا شغرطا لا ردهنسانعم قلساب هغمان وا بونادلق هدهو یسیرواب شوقو

 شغ رطا نعم ضیرلا شغرط لاق ردفدارم هدل وا یانعم هللا شاشغرطا هدنن زو هجرحد ( ةةغرطلآ ۱

 شفرط لاق ردیفدارعو هدننزو هشعررط هلباف (هشف رطلا) رددآ وص ر هدندرو رینعلا ون هدهماع هشعرط



 > ۳۳۲ طی

 هدنرازوب چا كرالوق هلیسهیذ هين «ناشهارلا روند هفلاچ قویط هرزوا هجو قلراب یراریکسو یرارمط
 (دشهرا )و (ذشوشه را )ر وند هرارمط نالوا ندن راز وب هرمشط كن راهنآلا شهاورلوق ىلع رون د هر مط یکیانالوا

 هلی كنار (شوشهرا) ردهنسانعم قلوا ردنا ایح ندهعفادمو "درو بانهلاعو درمناوج مدآ رب هلعض كزلار |
 | ةشوشهرا نیب یا شوشهر لجر لاق روند همدآ ندا ایح ندهعفادمو در بولوا بانهلاعو درمنا وجو یک
 هدننزوربما (شیهرلا ژ رون ده هقان قوچ یدوسو لئاسلا عفد رد ال هجولا قیفر مرک یا یبح یخمةشهزاو

 | ةر یا ةشيهرو شیهرو شوشهر ةقان لاق روند ۵ هفان قوج یدوس دو هدننزو هنیفس (شیهر لا و |
 هغاربط نال وا ر ولیکو د رول رص ه یغاشا هلغل وا كشوکو روند ه هقان نالوا هج زا ینا كنسهفرآ ضعبلا دنع

 یا شیهر لجر لاس روند همداسلچ یا هجا یسەب و روشد همدآ نوزو فیعض شیهروروند

 هجا بولیوص هاکغ روس هرب هکروئد هقوالوش روند هنرمتو هبولمان هقفوب و ملا لیلق قیقد اذکو فیعض
 هلوا رونقوط هنسهناخ كاب یشیرک هدکدلیکچ بولپ روق هکروند های هجنيا لوشو هلوا شلاق فینخو
 | كیءرتدو اشبهر تراص اذا سوقلا تشهنرا لاق ردهنسانعم قلوا شیهر یاب هدننزو لاعتفا (شامترالا)
 ا شهترا لا ردهنسانعم كمك ندنکوک یی هندن رب و شعترا اذا لجرلا شهترا لاقت رد هنسانعم
 كنج هدنن سانو ضرع ین هنعط اذا خرا شهترا لاق رد هنسانعم قه اص یروقرآ یغعار نم و هلطصا اذا

 ۳ | رود هنکلب شوق هل رسک ك نار( شبرا برا مهند تعق واذا مولا شهترا لاقت ردهنسانعم قلوا عقاولاتقو

 عب اهسالحا و اهسابلب یا امشبرب ةئام هاطعا لاق رونلوا قالطا هرخاف سابل و رولک شابرو شابرا یعج
 3 | هکردو یصا كنو هکرلیدد راضعب هل اودا BE ششوو یسابل عیج یدر و هود راهم زو ه هسک نالف

 ۱ یشوق هود هن راکروا نوجا مالعا یغیدلوا یس هبطع كالم رلهسلیا ناسحا هود رادقعرب الثم دمدآ رر برع كولم

 ] بصخ یا مظع شیر مهدلب یف لاق رونلوا قالطا هشاعمو هافرو بضخ شیرو یدا رارفوص یرلکلپ
 | هیبش هنابن یرلکدد هنط هوا (شیرلا تاذ) ردیعما یسرف كن هسک مان یال ولا دنه نیم" (شیرلا وذل شاعم و

 | نالوا هدرقالوف شارو یکبایناو بان رولکشایرایعج روند هنکلب شوق یک شیر(شارلا ردیدآ تابنرب
 ] رول وا قالطاهغار رم هجا و فیعضكا و نینذالارعشربثکلا یا شار وذ لج لاق رونل وا قالطا هرالیق و هرلیوت

 ] ءروک هاب كلا ا افعض شراب دبشرا وخ ییا شار حر لاقت هلوا یک كلب هکایوک یشن ندنتنخ و فعض
 رونل وا قالطا هرخاف سابل یخدو هدننز و باتک «شابرلا و یک ك اش و كناش رد ولقم هلغل وا شیار یلصا كنون

 | كنار (هشیر ردکز ا ېک وت شوق هکایوک رخاف سابل یا شاب ر هل لاق ېک ی غیدلوا هنانعمر سابل و سبل

 ] (شیرا) ردیعما لبهن هللا دبع نب دبح ولا ثالامن رکپ نی ةيواعم تفب لوق یلع ردیعما كن ردب لبق ر هل زدک
 ۱  لام و شبرااهیلع قزا ادا اشیر هشیرب مهسلا شارلاق ردهنسانعم كمر و كلب هقوا هليو کس كناب و ىح كنار
 ] بورجا بورد یهدآرب و ثائالا و لاملا عج اذا لجرلا شار لاق ردلمعتسم هنسانعم كلتا عج قلیهاپسو

 لاحماظن هلیناربا تعفتمو ربخ ی هسکرب و هاسکو هاقسو همعطا اذا قیدصلا شار لاق رد هتسانعم كمردنلتوسک

 روند ہق وا شفلکلب ردل وعفم منا ند شير هدنزو لیقم (شبزرم اإل هشار اذا مهسلا شیر لاقب ردهتسانش | | كمروکع كاب هقوا یخدوبهدنز و لیعفت (شیتلا) هعفنو هلاح ملصا اذا انالفشار لاقی رد هنسانعم قلق یحاص
 شیرلا هل لعج اذا شی رمو شیرم مهس لاق ردهنسانعم شیرم ردل وعفم مسا ندشییرت هدننزو مظعم (شیرملا)

 ؛رم ربعب لاق رونلوا قالطا هبهودنالوا ولیوتكب یالوقو
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 | رعب لاقت رونلوا قالطاهءودزسلجو "بزایاشپ
 ۱ ۳ 3 ب »۱ % 4

 | هبا یترصو یلبو یشومیا شن مدر لاقت رونلوا قالطا هشاق شقنمو هجالاو لا لیلقلا یا شیزم
 ۱ شلوا حالصاو ےن لا مسصو شداقو تلصلا فيعضلا یا شي رم لج ر لاق رونل وا قالطا همدا نران و

 لاتیروت وا قالطا هک نالوا نشاط کک یت قلا یار س زی چ( باوا و روت وا قالطا هب هم
 نیه ( شد زلال شیروذ یا شیار موس لاش روند هق و یلکلیو یشترلا و یشارلا نبریغس یا شار وه

 شیرو شیر الک لاقت رولوا فصو هنابن ولقارپ قوج هدنزو نیه هلیفیفخ كناب (شیرا) و هدنزو
 هرزوا لح مان مج#* هدنع هنو ردیدآ نصح رب ندنلامعا نیبا هدنم هدننزو ناس (ناشیرال قرولا رثک یا

 باص (شایرلا) روند هنغلق وچ كنم رایوتو یرالبق زو و كغالوق هلنیتصف (شیرا) ردیدآ كغاط رب فرمثم
 | یراقالوق و یرازو هدننزو رجالا (شیرالا]) روند ه هقان نالوا قوج یرلیوت كنرازو و كن رافال وق هدننزو

 | (ةشارالا) ههجوو هینذا ف رعشلا ریثکلا یاشیرا لجر ورم اک شار وذ لج و شایر قان لاق رونی د همدآ لایق |

 یو و < ی یا اعم عزت

 ن ا سارا هرس

 ی سر لک یا تیک میاد ناو
۳ 



 ی ۳۳۱ زی
 لوالا بابلا نم اشوفر *یشلا یف شفر لاقن ردهنسانعم قغلاوق لو هدهسفربهدننزو دوق (شوف را روند |

 تمظع اذا عبارلا بالا نم اشفر لجرلا شفر لا ردهنسانعم قلوا یلقالوف كوي هلنيتم# (شفراا) مست اذا

 هک نین ذالا شف را نام س ناک ثیدطا هنمورون ددمدآیلقالوقلوب ردفص وهدننز و رجا شف رالا ترک و  هنذا |

 لجرلا شفرا لاقب رد هنسسانعم قعشارغوا هلیسس هْناغ یتاتحت و یناقوف ام اد مدآ رب هلب سک كنهزمه «(شافرالا)ل |
 معقم بویلربا ولردرب ندنآ بولاق هدهدلبرب هسکرب و عامبا و لک الا اهو شفقلا و شفراایا نیفیهالاعق و اذا |
 بوبارط یلافص (شیفزلا) هم ربالو حربی الف حا اذا دلبلاب لجرلا شفرا لا ردهنسانعمقلوا رارق رو |

 هدننزو شقن (شقرا) شفر اهناکر یصت یتح اھح رس اذا هتي شف ر لاق رد هنسانعم قلی هدنلکش ایچ
 هنسانعم هیح روند هنالب هدننزو باح (شاقرلا) هشقن اذا لوالا بابلا نم اشقر هشقر لاق ردیفدا رمو |

 | فیصنم اضعب و ردندناونمت مالعا: هدننزو ماظق (شاتر) ندم رخ هنا هجالا روک هنا تک
 ردولبستنم هنب راهدلا و مان شاقر هکر د نطب ررب هدنراهلسق هدنکو بلک و هدنس هلسق لئاو نب ركب (شاقرون )رول وا
 هراقو قا هدننزو ءاطقر (ءاشقرلاإل رونل وا قالطا هغاط یکیا ف رشم هرز وا فیرش هلبصف كنار (ناشافرا) |
 هغج رافدلزق ناقمجندن خو كنم ود شم رسا و ضاب , وداوسپ ةطفنم یا ءاشف ر ةيح لاقت ر روند هلالی هجالا یلکت 2

 یرهطقن یراص و یزمرق رول وا هدنفلارا زالت وا زد دا كجو هجالا رب هش هویج و ها 43220
 هدننز و ريا (شقىرالا) و هدننزو ریبز (شیقرلا) رون ده هنسنشقنمو هجالاهدننزورجا (شقرالا]

 ردهنسانعم قمشوق بوزود هلکمر و تن زو بیزو تفایق نسح همالک(شیقرلا)) رد رفصم كنظفل
 ضعب هلکنآ بول وا لعاف مسا ندروکذ مشیقرت هدننزو ثدح (شق رمل ا هفرخزوهروتزاذا همالکش فر

 لعفت (شتلا)ردر انها هلمرح نب ةع ر رغصا شق رمو دعس نر ور رب !شف رم هلچبزا رایدل وا بقلم ارم
 هنر یرب رارکسع هدکنج هدننزو لاعتفا (شاقترالا) نتزت اذا لجرلا شق رت لاقب رد هنسانمم كفر ےک

 كنار( شمرلاإ) لاتقل ایفا وطلتخا اذا شیلا شقترا لاقت رول وا شةتنم هکایوک ردهنسانعم قمل وا شروب 0

 حراش *هوح وناګ رلا نم ةقاط وه وشمر هدف وینءاج لوقت رون د هنس هل وقم كج مان وط رب هلين وکس كی و
 | لوالاو یناثلا بابلا نماشمر راب هشمر لا هنسانعم قمت ارول وا ردصم شمرو رده انعم وب ید هنشمار

 هلا لا ین هنسنر وا ریساثیشهامراذا منغلا شمر لاقب رد هنسانعم قم الت 1 واهجرادقمر ه یک وهن وبق و هبهام

 لاق ردهنسانعم قمل آ هلبراج وا كراقمرب یب هنسن ر وهدیب هسم اذا یشلا شمر لاقب ردهنتسانعم قمالق و
 شیر روند هضایب نالوا ثداح هدنراقنرط كرلهزات eR و فا رطاب هل وانت اذا "یشلا

 بول وا لزق لزق یرلقابق زوکو لتفت یا شمر هرعش ف لا روند هفجروبقو هلک و نالوا هدرالبق و هن

 لزق یراقاپق كن زوکر دفص و هدننزو رچا (شمرالا ردندنرلتلع زوک هکروند هغلوا هرز وا نالیس یشای
 هکردهنسانعم شبرا شمراو هدننز وءارج ردءاشمر یینّوم روند ه یش هک ندا نالیس یشاب اماد بولوا

 هلوا قاروق دوخای هلوا ناوارف یرباچو یغلتوا هکروندءهرب لوش ءاشمرو روند ه هسک نالو! نوللا ب
 لوقیلعلرهربدن ود نیزوکهدنز و بارحم (شارملالةبدجوا ءاشب ر یاءاشمر ضرا لاق ردهببث هتلض هلهج
 هینیع رع نموهوا ءار أر یا شامرم لجر لا روند همدآنال وا ردنارظن لرهدبا كىر قوچ یتیراز

 هل وا هروط خاص یزافابقالصا بول وادسافیرزوک کرونده کل وش هنوزم( شقرا )ا رظنل
 | رد هنس انعم قغلقا ریپ بوراب جاغآ هل رمسک كنهزمه (شامر لا هنفج ارب ال نینبملا دسافلا یا شم م

 | رددت قا وارا هللالک و فعض یژک | الا داف یرازوک کن هسکرب ورق و رواد  ا
 | قملوا ردبقآ شاب هجزآ هجزا هلغلوا لیلع یزوک كمدآ ر تللذک فعضب | ریثک فرط اذا لجرلا شمرا

 ردهنسانعم كلا لک !قوج هل وکس كل وا وو یحصف كنار «شورلا)یالبلق شرا اذا عمدلا ف شمرا لا ر رد هاش

 لکا اذالجرلا شار لا رول وا دض هلغل وا هنسانعم كما لک ازآ و اریثکل کا اذا شور شورب لعرا شارف
 شار (شارلا# هفعض اذا ضرلا هشار لاق ردهنسانعم كلتا نوز كد تلعو ضم 7 یمدآ 7۳

 هوا هض یلب لوق ىلع قوچ یرابوت كن رافال وق هکر وند هه ود كکرا لوش یکی ضاق رول وا یشار هکر
 هغار زم فيعض و ةشار ةقان لاس د رون د هشار هدنشن وم بلصلا فيعض وا نذالا رعش ریثک ی ا عفرلاب شا ری

 لجب لاق روند هروکذم لج ځد وب هدننزو روبص شورا ) فیعض یا شار خر لاق رول وا فص

 هلکشت روس بونلاچ هن ر یر یرالوق نکر رود یشان ندنفعضیمسق هناد هلیتف كنار (شبهر ال شار لمك شو و
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 لار هان قلو برطضم هدنن زولامتفا شاخ رالا) EE هشحر هل لاق روند هک رد ردع ندا

 هدننز و راکت (شاشرلا و هلددشت كنيش و نصف كنار 7 را ترطضا اذآ لیرلا شرا

 ۱ | ید سم و ینسج "شرو هضفن اذا لّوالا بابلانم اشاشر و 3 عمدلاو مدلاو ءالا "شر لا ردهنسانعم

 ۱ | عجومبرض و هلن رسک كنار رولک شاشر یعجج لیلق رطمیا "شراناصا لوقت ردردصلاب هیعست روند هرومغب
 n اا ءامسلا تش ر لاقب رد هن سانعم قم ردغاپ یتنسجو عجوم برمضیا "شرب هلآ لاق ردلهعتسم هنسانعم

 وغو مدلاو مدلانم شش رتاموه و شاشز هاصالاق روند هب یدن سس هدنن ز و باحم* (شاشرلا  "ش

 رونیدهنابرب و هبابکز وعو وخر یا شارشر مظع لاق روند هک وبا و شوک درو رار( شا
 هدننزو رهرع (شزشرزا) روند هکمنا یروف شعشپ شک هکد ورطش نعپ نیم یا شارشر ءاوش لاقب

 ةشارشر ةربخ لاق و وخر سباب یا شرشرو شارشر ربخ لا روند کا یروق شعث+ كشوک ید وب
 اا را لاق ردهنسانعم قمردغاب یتنسچ یخد و هل رسک كنهزمه(شاشرالال ةسباب ةوخر یا ةشرنشرو

 تعا اذا ةنعطلا تشرا لاق ردلمتسم هنسانعم قجاص بودرقشف ناق ندنرب یسهنعط قارزمو تشر عع

 هقانو صکر اب هفّرع اذا سرفلا "شرا لاقب ردلمعتسم هنمانعم كقلرت هلفمردشوق بودان وا یآو اهمد قفف
 ید واب كن هقان (شاشزتسالا) رکذ یس اکرد هنسانعم قیشاق غبر وف نوجما كم ٣س هم یدنک ی سر وای یمسق

 o اذا ليصفلا ةقانلا تشرا لاق ردهنسانعم قمتاز وا تنوي هنغلارا ىسةچاب كنسانا نوتا كما
 | رددتنانمتیلواهلوبلشو فاش وک هدننزو لرز غش رشر اهم |یذتفنیب هقنع میا عاضرال وه "شزساف عضتریل

 | ردەنسانعم ك جوک هب هسک یکیدلیا ف وخ مدآر وة واخر ىا ةشرشر هرف لاش و یجرتسا اذا ؛یثلا شرشر لاق

 | رد ەنسانعم كىمە رتد ین وکس كنیم و ىق كنار( شع الو هلنیتصتف (شع را هفاضم نم قاطا اذانالفشرنش لا

 |0 سکكءومه(شامر الا ةدع را هتذخا اذا ثلاثلا و بارلا بابلا نم اشعرو اشعار شعر ولج را شعر لا
 ۳ و کرزا وا فصو 4 هقان لوش هدنن زو روبص(شوع را ءدع رایا هللا هشعرا لا رد هنسانعم کت رد

 | شار(شیشخرا)ومدنزوفتک«شمرا) اربک اهسآر فجر تناک اذا شوع رةقان لا هلوا ررتدیئاب

 ٠ | همدآ | نالوا عیرسو تسج هلاتفو ببرج ی ناب یا شیشه وب خر: لج لاق نرل وا قالطا همدآ قاقروق
 [ شیشخرو شعر ها لاق رولوا دض هلغغلوا قالطا هنال وا عیرس هکلیا ناسحا و ماعنا ثلذکر ونل وا قالطا

 ] هنسهلسف عج هدننزو هک ینخرو عیرسیا فورعلا ىلا شیشع رو شعر وه لا و عي رسیا لاقتلا ىلا
 ۱ دمر ةماعنلاقت روند هنشوف هود ایکیس و كياج هدننزو ءار ۶ اشع رلارو ردیهما تاسرفرب صوص

 ۱  ءاشعر ةقان لامهلواررو قرەروا هجوب نرط یا نونیج زنم هلغلوانیکشا و هدن ور تداعب هکر وند هوا لوشو

 ]] هدماشو ردیعما یبمرف لرفعج نم كلام نالوا ید كراش مای دنبل هاشعرو ةعرسربسلایف زازتها اهل ناک اذا
 | شوق نجرکوکس جرب شعرمو رددآ ہدلبرپ هد رق هیک اطنا هدماش هدننز و دعقم (شع رمل زددآ هدلبر

 [ رجملا "مهالا كم اب هن رادج و بوراو هس دقم تی ردسبقل المر ندربج ءا وذا (شع مود کیس زاد

 اش رلا)ل ردشناب کی و رابع یدعبدحاا هفلب ال و یلبقدحا هغلب ملو عضولا اذه تغلب كللا شع مود انا

 رایج و ق ردا قیاس نوا هداوه هکروشد هی زک وک لینچ هدننزو دعقم (شعرلا قو هدننز و مرکم
 ۱ ! (نشعرا) دعترا اذا لجرا شعترا لاق ردهنسانعم كمهرتد هدننزو لاعتفا (شاعترالا و راردارببعت كن ود

 ۱ | هلئاما مع هنظفل هد هسا هدناز یو ردقن رهكنهرو نم تغلروند دمدآ نالوا زرد یساضعا هدننز و نفیض هلو

 اياد هدننزو ٿڌ (شغ را مدلیا رکذ د هدماقمو اهن هنغیدل وا اهدناز كنوت و مدلبا رک د هدنسهدام نون

 أ و ت سیا شغ رم وه لاق روند همدآ نالوا روشا غوا هلیسف شرور بویلیوط هلتمعف ینسفن یدنک
 أ وقت هنم و ردهنسانعم قمر وق هنف هلن وکس خو ئه كنار( شرا )ردن هد لک هلا هم

 | هک( ذشفرلا )و هلن وكس كنافوىمضو ىق كنا ر شف را)بغشتال یا ثلاثلا بابلانم اشغر انیلع شخرتال

 هلا فرحت عب شرعلا لا شفرلانم مهلوق هنم و رارونللو رانابغاب ورایحفچ هکر وند هنلآ نانل وا ریبعت ابچ هدننز و
 برض هدکد کچ هراکر سهلا رود شدرکهسک هلوقل وا یدل وا لثان هتنطلس رب رس نکر دنا تالربحت ر بوریص یقاربط |

 هو داذالوالا بابلانم اشف ر "یثلا شفر لاش هنسانعم قمتافوا بوک و د ییهنسنرب رول وا ردصم شفرو رونل وا

 1 ادیج برشپ و لک ًابیا سفرب وه لاق زدهنتسانعم كمحما بوپ سیفن هلغلوا ی >حاص تم ٩ یا رو هه و

 همدآ یجروتوک بوربص یغوط هنلا كنهسک نچل وا یادغب هلا ایج ییادغب هذننز ودادش (شاق را عنا یف

 ( روند ٠)



 ت ۳۷۵ ی 5

 هضم نم ضیرلا "شعردا لاش ردهنسانعم قلافاص حورج و هتسخ هدننزو رارعشقا (شاشع ردالا)ردنوتظم |

 | كنتشو یصقثلاد( شدلا) رددآ هدلب رب هدااا را ودندنتلایا ناتسیس هدنز ورفعج(شعردا)آرب و لمدنا اذا |
 قهایماعطیرلکدید هشيشدو اهیف راس اذا لّوالا بابلا نماشد ضرالایف "شد لاقت ردهثسانعم تكمزکه ید دشت ||

 هاب روش یرافدات ندنسهمراب یادغب هدنزو هنفس (ةشیشدلا) ةشيشدلا ذا اذا نالف شد لاقت رد هتسانعم

 ضوض رم" ر نم ذا وسح یهو ةشيشدلا انمعطا لوقت رونل وا ریبعتیسابر وش همراب و یسایروش هکود کروند |
 ج اذا ثلاثلا بابلا نماشغد هيلع شغد لاقت رد هنسانعم كلتا موه هلن وکس كن دعم نیغ وی كلا د( شخدلا) |

 رد هنسانعم ك مرکه غل وک ارق ج دو (شاغدالا )ل خد اذا مالظلا ق شعدلاس ردهنسانعم كمرک هغلوک ارقو هیلع |

 (تشوغدلا) لغ یا شغداهبف ةلبل لقب روند هغل وک ارق هلن (شخدل) لخد اذا مالشلایف شغدا لاقب أ
 شروم شراق هن رارب یرب رکسع هدافوغو هدنرع دوخاب هدکنج هدننز و لعافت (شغادنلا لو هدننزو هجرخوآ

 هدینزو هجا م((فشغادلا# بڪ وا برح یف اوطاتخا اذا اوشغادن و مولا شوغد لاق ردهنسانعم قلوا ۱

 رد هنسانعم قع“ ! و ط ییسهروجكب وص نوجا كه ا وص یشات ندقلزسوص و هجا زاذا هشغاد لاق ردیف داره ز ۱

 هدنص وصخ قمامردلآ و بویم ر و هراس هلهوحهو صرح 4 هنسنر و اشطع ماح اذا هال لوج شغاد لا

 شغاد لاق رد هن سانعم كمك كلردوبا و اعنمو هلاصرح غارا اذا هيف شغاد لا ردهنسانعم قلابچ هللاشحا |

 هدننزو رفعج (شفغد) اليلق هب رش اذا ءالا شغاد لاق ردهنسانعم كما هج زآو ةلع ىلع ه رشا

 (ةشقدلا )ع رسا اذا یشلای شعد لاق ردهنسانعم كم رو كاچ هدن زو هحرحد (تشغدلا)ردیسا

 شفنمرب لوفییعرول وا كجوکن دنشوققلترغب ديما رواج یتا هجالاكن كن یت رص هدننزو هرم ه
 | شیقد هب یبارعا مان شیقدلا راک یت نک ی ردنفدا عو هدننزو شقن (شقدلا) ردیعما ی

 ی دزب بولوا زع وم دمو هکر درلعما زارب را هلوقم وب نکل ردلکد م ولعم هدنبا وج شل عا لاوس ندنسانع» كن
 ردهنسانعم قهتلاق بون ود كروب یشان ندا اودرتومرب د وخان ندنرارح هلنیتخ (شمدلا)ل زردب
 هنسن ر هدننز ومظعم(شعدل ما ود برش وا ةرارحنم هبلق راثو جاه اذا عبارلا بابلا نم اشمد لج را شمد

 هدننزو هح رحد (ةشفندلا)) خدم یاشمدم “یش 2 لاق روند ه هنس شمل وا مک قیم بونل وا ق

 ردهنسانعم هشفند هلفاق (ضشقندلا) هبنیع رسک و رظن اذا لج را شفند لاق ردهنسانعم قفا قرهمیق یاژ

 نیب شقند لاق ردهنسانعم كمرش ود هن ت رب یرب بودا داسفا ین سان و شفند یتعع لیست فن

 لاق روند هنسلوا قنامط زوک هلنیتعف «شودلا) ردیلع لجر ر هدننزو رفعج ( شند دسفا اذا 3

 رغصیا شود هنیعیف لاق روند هنسل وا راط كنسهروچ هلزوک لوف ىلع زوک و رصبلا ةلط یا شود هی

 بابلانماشود هع تشود لا ردهنسانعم قل وا هات ودساف هل بیس ضرب یزوک كمدار واهلوحوا |

 هدننز و رفعج(شرهد) ردءاش ود شنؤم ردفص و ندروک ذم یانعم(شد والا اهماصا ءادنم تدسفاذا حب

 ندقلنغلاط و ندتلفغ لوق ىلع قلوا ناریحو هتشکر س هلنیتص(شهدلا) ردیعما كن ردب هلمبق رب ندنسهف اطنج
 بابلانم اشهد لجرلاشهد لاق ردهنسانعم قلوا شوهب و كند هحیوا بودیک لقع ندتریحو هلو د
 وهف لوهحا ءان ىلع لج را شهد لاق و هلو وا لهذ نم هلقع بهذ وا رب اذا فتکک شهد وهف عب

 هلعج اذا هشهدا و هربغ هشهد لاق ردهنسانعم كلبا شوهدم یمدآ رب (شاهدالاز و (شرهدتلا شوهدم

 بوش را هلنوتاخ و هعدخ اذا االف شفهد لاقت رد هنسانعم قغادلآ هدنز و هچجرحد لاف (ةشفهدلا و اش وه

 (شیدلا) ردیلع لجرر هدننزو رفعج (شمهدإ) اهازاغاذا ةأرملا لجرلا شفهد لاق ردهنسانعم قش

 (شئاد رول واح وتفم لاد اضعءب و رد هسکر هم زخن نوهلان شیدو روند دنیورخ هکرردیقدا هو 08 بد

 رد هنسانعم كمزک هکر دیفدا مو هد و شد( شذلا )ل هج دی لاذلا لصف مس ردندن را
 ثداح هدنعل رط فدا حج ک هاتف كناب و كنار ((شبرا) سگ[ ةارهطا ءا را لصف جن شد ف ةغل لحراا "ش

e(شبرالا) بشعلا ةرثكی اءاشب ر ضرا لاق روند هر قلرباچ هدننزو ءارج (ءاشبرلا)  

 رد ه انعم وب ځد شم را هک تن هل وا هایسیرب ضعب و ضا یر ضعبالثم رون د هثیش نال وا فلت یول هدننز

 ردهنسانعم قفلقارپپ بوراپ جاغا هللرسک كنەزمه(شابرالا]) نوللا فلتخم یا شمراوشبرا لج ر ل
 شخر نب لیمعما ردنداعسا هلینوکس كنه یاخو یصق كنار (شخرإ) رطفت و قر وا اذا رجلا شبرآ لاق |

 هدننزو هرم (ذشخ ربا كرك اذا لجرلا شخرت  لاش ردهنتسانعم كمن رد هدننزو لعفت (شخزلا) ردندح

(er) * ی * 

 چک 2 عملا لاذلا لصف جی

 ا 2 مع ءا را لصف ]مس



 چ لادلالصف و

 6تا رس

 ۴ ۲ دی عطقک ةيدلانودام یهوا مولعم نشزا اه) نیل قلا نا ار انهو تاقا مهن 2 را تاج یجب
 | كناخ هدننز و رفعج (شبنلنا) ردیسهنک ی رعلادبع ن دلاخ ندیاصصا هدننز و باغ (شانخ و ا)هوخت و نذا وا

 | نب به و یدنل وا هیعسآ راه ہک ضهب هليا هقالع و روند ه هسک نالوا هکر طارثک ردزیاح مک و

  یلعبلا شبنخ یبا نإ دجا ن دمو ۍصج ا دپ نب شینخ و ردندیاعصا شبنخ نب نج رلادبعو یئاطلا شبخ ا

 هنس هی لام هدنز و روفصع شون رد راثدح ی هرنا شرنخ نیدجا نب هللادبع و شبنخ نیدعصلادبع و

 r لوش 4 هاو هی لا دو (فش زا )و ةدننز و همظعم شنا روند هنسیروس هودو روند

 ةأرما لاق هلوا یسهیق كلك زونه نکل بولوا هجولشاب هچ رک کروند
 1 هوضع نا واریبعت 2 هل وكس كواوو یصق كناخ (شولنا) تان و تاشنحءاسن لاق و اهبابش نمی ر
 قمگاس وكمت رود رول وا ردصمو هترصاخ یا هشوخ برض لاقي روند ناشوخ هنر وکو یکیا كناسنا روا

 هن راح شاخ لاق ردلمعتسم هن_سانعم كلا عاججو هب هنعط اذا ا شوخ شوخ عراب االف شاخ لاحق هنسانعم |

 ینو نام و نوا هق یسهلوقم لاوج و هذخا اذا "یثلا شاخ لاش ردن توانم نایات و اهعماع اذا |

 ۱ قمر هدننزو ناس ناش ولا )اخ اذا ءاعولایف "یشلا شاخ لاق ردهنسانعم قمردل وط بوت آ لبا لا ۱
 ۳ دکر بول وا فطلانی یارب كنو نکل ردیدآ تابار هییش هتان يرلکدد یعور خانقسا ۱
 ۹ والم تالموچ قانچ روند هنبابساوا یس هلوقم ترم ترخ هل مسکو یصق ك رانی ش(شام شاخ ردل وک ًامو

 ۱ رده رفرب هدنساضق نارا هلع كناخ (شوخ  هعانم طقسو هشاف یا شام شاخ تببلایف قل لا ند وتين ۱

 | ردعقاو هدنشب لرعاشمات یثعا هکهلبعص كناخ 6 شخ ردهدلب ر هدنسهکل وا ناتسیس هدنز و بارغ (شاوخا

 6 ش ھا ) هصقناذا *یثلاشوخ لاق ردهنسانعم لقلسک | (شیوقتا) ردکمد تیط هکردب رعم یسراف شوخ

 3 ّ | ردموس رم هو هد رز عسل هحرک هصقمن اذا * ثلا شوج لاقت ردهنسانعم كهلسک | ید و هدننزو لعفت

 ۱۳۲ ردهتسانممقلوا لوزهم بونلطزآ ند شوخ و ردقل وا مزال هنسانمم تلسک هدام یاضنتم نکل
 3 1 شواخ لا رد هنسانعم كلیا هغرالا یروکو و یاب نکرات هدکش ود هدننز و هلعافم (ةش اما لزه اذا نالف

 . .  یرات ندنسننا رط ناسنک هکروند هز ه وکرب هلی وکبس كناب و یصف كناخ (شیلن ار هافاحاذا شارفلا نع هنج

 ۳ ۱ [ 2و ءدناتسب رم لصا روند هنعون نیلاقكب لر یرلکدد بصع لوق ىلع رول وا تقرهدنه و بول وا نوغوب

 ٠ ق ندځ نب دجا ندلوص رولکش ویخ و شابخا یعجج رارداریبعت ییوتسوا رلنوناخ هکردیزپ ناتک نیلاق یرلکدید
 وند هصصم سک ان و "ید شیخ و ردراب وسنم هنس كنآ نایشیلا یوا یسع ن دمج ن دمو نالد

 e ناس (نا شیخ هعیرس یا لیعا شیخ لجر لاق روس همدآ تسداریتو تسج هدشیاو رددآ خاطر و

 ۱ [ رد وسنم هب رح مان ناشیخ دوخاب کا یناشیمنا نسماوا ندندحم رده رقرب هدنساصف ناسارخ هدنز و

 | رده دیاتاف و ىدا را و یم هط وفر كج هدا تروعزتسنامههدنرز وایدنادهاز و دباع ر هدفلس (فیشینا وذ)

 تنوشخ یک یراکد د شیخ یس هرشب ود ول آر ابغامن اد هلتهج تضاب ریدارولوا ن رک اس هدلحم مان نوچ هد هکم

 | فلوم ژزج ردثدح ردهدننزو دادتش هکشایمنا 2 ن دمع نب دجاو یدیشلوا بقلم هلکنآ هلکملا ادب

 ۱ هيف لاق ردهنسانعم تلهحا هلبعص كناح (ةشوبا) زرا تدا ورا هلغل وا ندنلاجر زمتادنس مز زا ۱

ARONA Eرد هنسانعم كمردىک یتغوبق كئیشر هلی و کس كناب و یک بیل  | 

 |(شدلا) هلک اذا ماعطلا شيد لاق د هبزماتعم كم و هرشف ادا لوالا بابلانم ۳ یا سدر

 | لا هل وا شع هکر کج یاس زر لوش (ةشودملا) روند هنابساوا یسهلوقم ترم ترخ هلنیتصق

۰ ۳ aa E 1  ىقا Sims 

 القرب ندنسهشاط نج هدنز و رفعج هلا هلم یاح (شرحد اهن دارا لک ادق تناک اذا ةش ودم ضرا

 روند همدآ ولن راق لوس هدننز و طبالع (شاخدلا)و هدننز و رفعج هلا هم یاخ (شبخدلا) رددآ تا

 ۱۱ شحدار هاظ ردم”! لجرر دن زورفچ (شرخد) نا ملغم یا شباخدو شبخد لجر لاش ۱

 اخد لاق ردعمل وا دنمون : ولن اج ولتا یک کرک. کرد یاب عم قلوط هلا تاند هلزرتیعف (شخدلا# ردیفععم

 (نشخدلا)وهدنزو رفصع (متخدلا لو هدننزو رنج (مشخدلا ام التما اذا عبارلا بابلا نم اشخد لجراا

 عیار ردراذوخ ام ندروک ذم شخدهکابوک ۹ یرلنو ورم روند هب هنسف ظیلغو نوغ وهدننز ورفعج

 ۱ 4 یرد هایس ف ورعم (شرادلا و ةجاط یا ةشرد هعبط یف لاق ردهنسانعم تالزاش و تاوکنوا هلبمص كلاد ۱
۱ 

 ۱ قوا لصالا "یسراف ردع ال وا صاي ەژشىياو هايس كنىرغص هکر دقح هل وا یرد نانل وا ریبعت نی راق هدیکر روند

 ) زدن ونظم (



 هیچ ۳۲۷ ی

NETروند ه وهآ | كچ وک ید وب هلن نص (ششلنا) ردندحم رار د جد "یشوخ هدنوب و رد هبعط  

 شاضثخ قآ هکر دیاتسپ شاضهشخ یسبر رولوا عو جاق ر ردناب فورعم هلوسا و د هلق كناخ (ش نیش

 | یکچچ هکردنّرتم شاضشخیسیر و رار د د شاضشخ رقق کردروثن شاضنشخ یرب و رزاوآ ی آ نینجا اکدید
 ,زکدهلفلوا ضاسیب تیاغب کردید ز شاضشخ یر و ریدید نم هلغلوا دییش ەبزوتو رفق ى ى

 | هعدقاندنمراو هب و وا و هدنتفو حابص ینرمشق مه رد مراب ردد رمو رد و مونم یسهلج ررد ید یشاصنخ

 ۱ هدکلتا عطق لاح رد یلاهسا نالوا ضراع هباهتلا و ترارح بول وا ی وارفص و یومد برش هللا وص قوغوص |
 | لاق روند هرکسع و تعاجب هتننا رآ هلح لس و هرز رول وا فصاوا وام ند هه شاد و نور الا بیم

 تزامن بانج ناد وخان ثراجلا ن كلام نب ؛ شاضشح و عوردو حالسق هعاجیارشک شاه تت هامدق | 3

 كغاطر نالوا یمظعا لراغاط عقا و هدانهد هدننز و طبالع (شخاشخ  ردندارعش شاضشطا وا و ردنداعصا |  0

 تّوص اذا لاو حالسلا شش لاقن رد هنسانعم قمهدرمشخ و قمهدشغق هدننزو لرز (شعشا) رد ذآ

 رصشلا ین شعثخ لاق رولیرکق رب هدرشخ هکرد هنسانعم قمل وا ددمان بوریک هرب یمهلوقم قلیروق و قلجاغاو
 ۱ هت وص یا حالسلا شخ ترمیم لوقت روند هتسسهدشفق المدمر و هلراز (ذتضشلنا) نا و لند اذآ ۱

 ۱ روند هن زا وآ نال وا رهاظ هلکلت روش هنضعب یضعب كن هنن سا اقلط و تاظادا راس ۳

 ءارجشلا ف یس لاش هل وا یسمهدشخ کر هنتساتعف كمريک ه رجا هنسار هشت و یک یسهدشق ۱

 | هيف لخداذا هيف "شخ ا لاقت ردفدا م هدریخا یانعم هلا ریحشخ هدنازو لاعفنا ( شاش الا لخداذا مولا

 | یدتوا هع ندنعیدل وا فیعض یرصب وكجوک یرازوک یک اونورو د هش وق هما هدر رنا

 EE الط هنس هناع قها رم یتمد و عفاد ینیع شا لاصک ایتفورحو هلرحم یعاجالط همدق تحن فاق

 ۳ ی او ی و حارخا لالا یف الط هنحرف كنوتاخ نالوا یتدالو رسع یس ہرا رمو عئام ی ,

 ۱ | قرەلوا زسیضآ لوق ىلع قلوا فيعض یرصبو كچوک یزوک كمدآرب قلخ هلنیتعف (شفخا) رد شیفا
 | هرمصد فءعض و هع رغص اذا عیارلا ب تالا نماشفخ لجراش نفخ لاش ردهنسانعم قل وا دساف یراقابق زو 3

 | مهر وکه دقلزایآ ب ور وکه دن وک یلتولب تلذکن م هروکز دنوکب وروکد کو عج والبن وغلا ق داسف وهوا ةقلخ
 موو راهنلانود لیللاب مصب یا شفخ هیعیف لاش رول وا روشاق ندرصب فعض لاک کر د هنسانعم ق

 شفخ لا رد هنسانعمقل وا قاب وط و كچ وک ق رەب واو وسو نوزوا فرط وا كن روا كنود و و نو
 فعض اذا لجرلا شفخ لاق ردلمعتسم هن انعم قلوا فیعض و لوط الب مضناو همدقم رغص اذاریعبلام

 ۱ | هاشفخ هدنلن وم روند ذءود كکرا نالوا شفخ هدنچر وا و ه یشک نالوا شفخاهدنزو ؟ ردفص و ( شفخالا])

 اشفخ ه هشفخ لاق ردهنسانعم قعآ ه هسک رب ییهنسن رب هلبئوکس كنافو یه كناخ (شفلنا) رود

 ۱ هرب یان راز همده اذا ءانبلا شفخ لاق راد هننشانعم قفس یاب (شیفضلا ) ه یعر اذا لوالا بابلا
 | لاق رد هنسانعم قمل وا فیعض ند و هئطوو هعرص اذاات الف شفخ لاق ردهنسانعم كمهنکج یتیرزوا بول

 شراب شفخ لاقت ردهنسانعم ققلصا یکی کرک نوجا نلوشکپ بوشقص یتاربط یر و فعضاذا ندبلا ق

 | ندنظفل شفخا (شفاخالا) روند هکقا عون رب نالیای ندشادغب رصم هدننزو روبص (شوفلنا) دبل

 | ردديعلا دبع ن ديما دبع باطخلا وا رد رکا عطا یر# 7 كناد چ وا ندناح دعا ردعچ

 هل ههقالع ءالو ردهدعسم ن دیعس نسخا وا هکر دطس وا شفخا یرکیدو» هکر ديسير كن راذاتس ت

 | شفخا یسیهجوا و+ یدناریک او نسا ندهیوبیسو یدلیا ذخا ندهب وبیس یوحن لع رد وسنم هنس هلق
 ۱ قمالمرط یزو هلبنوکس كي و ىح كناخ (شم۱) یدلیا ذخا ندبلعثو درم ردنایلسن "لع کد
 | صوصح ههح و ندا حراش +× هشدح ادا لوالاو یناثلا تابلا ن نم اتو ههح و شخ لاش رد

 | سا قمرواو ےہطل اذا ههح و شخ لاق رد هن انعم قم روا راعش 4 هرهچ و ردهطا صیصن : یتفیدل وا ۱

 ۳ 2 0 اذا االف رد تنش e ۰ را ا ردلمع

 e هوا اک ا ندنس

 | ا نعي هلدع تم وکح هدنروص و هیلوا ین .عم تد د یتعییمولعم شرا هکر وند ه هرابلوش هدننز و هما# (ةشام ا

 | یک نالوا هل یک نالوا هللا نذا عطقو دن عطق رونید هال وا نود ندلماک تيد ئشرا لوق لغ زؤلؤا جا و 6



E. ۳۲۹ B~ 

 0 23 رر دتا وت دل اه نكل ايلعلا اهمثق یهو ةضعبلا ءاشرخ شفا لوقت
 ح | نللاءهاشرخ لکا لاق روئلوا رعت یزو دوس رولوا ادیهدنزرط زا همی دن زو كد وس هکر وند هبهنسن یکی رد

 | كليس نالوا هدنزو اوه و مغلبلا یا ءاشرلا هردصنم قلا لاقب روند همغلب و نیلا بكرت ةقيقرلا ةدلطا یهو
 | هکرکو تو وق یک لب هدن ز و ارز 6 "یشارلا# ةربغق یا ءاش رجا ن نما تسلط لاق روند هفلولزوتو

 | نالوا مو وا دو یک شرج هدنزو فتک ( شرحنا ) ارثاخ اقاصب یا یشارخ هردص نم قلا لاق روند
 | كو (شروضلا) مانال ناکاذا شرخو شرخ لجر لاق ر والمرط مرط مرط ندنفیدع وب وا رود همدآ

۳ ۱ ۳ ۱ 

 | رالمرط بوهرواقو بو الط یسان اعاد ردندهینب|یکیدلیا تلفغ كسهب وبیس هکهدنز و لع وفن هلیصف كناخ و

 1 :( شراخ) رول وا ندنس هیننا هغلابموب سپ شرحنا ری ربثک یا شروخن بلک لاق روند هصحصث نالوا رلهراب و
 1 | نىدلاخ نةم حافلا ونو ردن داعصا شزضم ان ةي واعمن یزعلادبع نم رخ نیدلب وخ Se و

1 
 ۱ یی تژکو تعفرو فرشو تدح برعلا نیب کیدا رلنادناخرب لا نب رم ن هللادسبع ندسبع
 ا راهناذا بالکلا تشراخت لاقب رد هنسانعم قشالط بوشادلرخ رلکپ وکدنن زو لعافت ( شرافت ) یدا
 ا یا شفرحم *یش لاق روند ههنسن هد زوش شل وا شروم شراق هلیسس هی لوعفم عسا (شفرغلا)
 اعلا هدسفا اذا باتکلا نتمرخ لا ردهنسانعم كلتا هات و داسفا یب وزای هدننزو هج جت رلنا)

 ۱ دش لوقت رارر و نوجا ققَشاو هکروند هغل هنسو رب ندجاغا یرلکدرولچ هنکیک ین ور كنهود هل رسک كناخ

 | قلا وجایاش اشنا ف هقلا لو روند هلاوح و بش نمریعبلا فنا مظع یف یف لخداموهو شاشملا ل ریعب فنایف

 1 رون دهمدآ ذفان و یضام و كالشیا و ردهنسانعم بناح و فرطو هبضغ یا هشاشخ رح لاق روند هغلنغراط و

 هتل ارکص هکهتن لبطاةیح یا شاشلنا هغدل لاقب روند هننالب . غاط ةصاخ و ردتفل هلن الث تاکرح كناخ هدنو

 ۱ هشوقو هضرا با ود نابلوا یند شاشخ و نموق عاص ینغلدق وص جیا ردقح هل وا ك رکنا هکر ون دیعفا

TES i 

 1 ۱ شاشح و رول وا قالطا ناشا شخ هکر ددا كغاط یکیا هدنب رق و یکی شوف یوط و یشوف هود روند

 ] رد هشاشخ یدرفم روند هراشوق كچ وکی س هلوقمهچ رسو هرلهجرسو ر ون د هضرا تا رشح هلثالث تاک رح كناخ
 ا روند ههود نیعربق هب یشیدو هئید ابی اب الو م! لاق روند هثیش EE شاشلنا

 || ردهنسانعم كلبا مولو ضصعب دمدآرب هحو] کد دشت كنيشو یصق كناح ) سجا ) لتغم ی شاشخ رعب لاق

 ام و هدهلمکت هکر دج راش » اخى هالو و ل 3 لاو اا تششخل لوقت

 3 1 هب هود و تلخ د یا هیف تششخلومت ردهنسانعم ی وادی ثمر و بو وصهسارب هج ول رک

 لوقت ردهنسانعم كمروک قل هس ورب
 3 : تاغ رولوا فصو "شخ و شاشلنا هفناق تلعجاذا رعبلا ت تششخ

ICR ۱ شاخ هنسانعم هلاحر روند هرلهداب و روند ه هنسن هایسو نشخایا شخ یش لاق روند هب هنسن ن نیوتن 

 أ رون ده روځ هج زاور وند هغالتچ و هغیراب نالواهدهنسنر و روند هه ود شل روک قل هسنورپ هنلورب و ردد رف
 ] طلاىا "شلناب ءاحاذا لوالا بابلانم اشخ باح لا شخ لاقت رول وا ردصم هنسانعم قمردغاب رومغب هج

 عع ريعبلا تششخا لوقت رد هنسانعم مک نانو ه هود دوب هل رسک كنهزمش (شاشخ الا لیلقلا

 : ]نیس اهف یا تارا لا رزتند مر داد شو انها هاتساهیع لدبشو نخ کاج تیت تششخ

 | كناخ(هاشلنا)ریدلاو لعن |مضوم تناک اذا ءاشخ ضرالاق رونی د هر نالینوقیراناوقیرآو هرب ولی راو یصحو
 و نال وا بن رد را  راقالوق هلع كناخ «ءاشلنا ) هتسانعم فی وخ روت دهغققروق هلی رسک

 ا برضلاش روند ناواششخ هدنس هشلتیدل وا ءاشخ بونلوا ماغدا هدننز و ءاریکی دا ءاششخ یبصا كنو روند

 روند هلیسمانت ثلآ هيف كناخ و ىك كيم ( ثا )ا نینذالا فلخ نائننلا نامظعلا اهو هب واششخ ىلع
 هنآراد هرهز و روسج و لیللاف لمعلا ی لع ؛یرج یا شخ لجر لاقب روند همدآ ما ماین وزیلد هدشیا هلا هک و
 ناد هانم لت ردهبندقا ربط روند هکوب وا هلبص كناخ € شار روسج یا شح سرف لاق روند

 ن دز ن رد ن زب زعلا دبع نداحعا ناشخو ورازا حضع نی ل ن ناشح رد دنماتشا هدننز و ناسح

 یرلتمضح مالسلا هیلع مان ارْف ماللسالادعب بول وا ی زعلادبع یعسا مالسالالبق ردیف یدج كن دجكن ه واعم

 ندم و هنسانعم ریغص لازغ روند هناریج كچ وکه دننزویبز (شیشزناریدلیا همست ززعلا دبع باو داریبغت
 | ندعو ردندتیعباتیرافغلا ةشخوا و راردندش دح ةا ور قوز رم تف ةشخ و رد هلع كناخ هکهشخ ن شیشخ

 (دسا)



 هو ۳۲۵ بس

 رددآ نطبرب هلنیتخف (شبخ) امشبخ ینعم ءایشالا شبخت لا رد هنسانعم شبخ هدننز و لعفت (شبلا)
 هنتءاچب رکشپ یب هډ همام هدننز و باصم (شابخا) ردندن [نایقبلنا عن نیدلاخ و رهشن هللادبع ندشدح ةاور
 | كن هشابخ هلیع كناخ (تاشابفنا) ردهدلبرب هدنتلایا رو اسبن هلبصف كناخ (ناشوبخر) رددآ قلامرخرب صوص

 یادفب شغل وا لواتت و عجج نداروب نداروش هکردندانعموب شیعلا تاشابخ روند ه هنسسف یتنرید هکر دیعچج
 | هوح وماعط نم ل وانت ام یهو شیعلا تاشابخ نم هشاعم لاق روند هئیش یتنکو و یتنرید یسهلوقم هنس راسو |

 | ىتش لئابق نم ةعاج لا ىا سانلا تاشابخ رادلایف لا روند هتعاج عج ند هق رفتم لئابق سانلا تاشابخ و
 | ردیعما كن ّدج یدسالا شیبخ ن رز هدننز و همام ( هشابخ) ردعضومرب هدنم هله كنءهزبه (شابخالا عاق)

 هدننزو هجرحد (فشرلنا ) ردهدننزو رببز شیبخ و ردها هلم و لوق ىلع ردیمما یردب لد مان كرش و

 | (شراتلنا) هلک | ت وص یادارطا ةشرنخ ییبحالوقت رد هنسانعم كم وا رج زج یزغآ نکر دبا لکا تابن هکرکح
 هدنن ز ورکس(شتخ)یدنل وا لشغ و رکذ هکهتن ردتغل هد هلا هلم یاحوب وروند هنناکرح كراقج وچ هلي كناخ
 هاتف هکی راضلا شاتخ ن لع ن دجا رصثواو ردا كنىدج ییس و سشالا هللادبع نب تسر ندنناذحم

 یناثلا بابل | نماشدخ هشدخ لا رد هنسانعم قمالم رط هلی وکس تلاد و یضق ك ناخ (شدشن ال ردندشنثدحم ردهدننز و

 ییزو كن رد لوق ىلع نوسلوا قوچ كرکو زآ كلرک رد هنسانعم قعر قمرط قمرط ی یردو هش اذا ۱
 ژکوا لق دقه اذا دلا شدخ لاش ةشداللا هنم و ردهنسانعم قمع وص بوریص هلا هنس یربغ راپ هلجاغا

Eلاق ر ولکش ودخ یعج رون دهناشذو رایکقتر و هر و یسهراب قن رط رولوا مس شدح و هوحو دوعب هرشق وا  

 (شودخلا]) رولوا ولتعمق هکرونل وا قالطا هن رچوا كنغوجق هلبنس (ةشدالنا) شما رثا یا شدخ هدلج ف
 هدننز و باتک 6 شادخ) هنسانهم ثوعرب رونل واقالطا ها هتسانعم باید ون وا ىدا هدننزو روبص ۱

 :یرما جت و جلب aS وی 1 a rt A ن نم د نشب ن شادخ و دج ن شادخ ورهزن شادخو ردندناعصا همالسیا ناد وخ ا هناا ن شاذخ ردندماآ

 ردەحەلوا یکوک نوب هکروند هنکر وک كنهود هدننز و تد (شدخا) و هدننز ورم (شدخا) ردندارعُش

 تام هره رونل وا قالطا ھه یدک هدننزو تر روت شدت و هه اکیا هشدج و ربع شدخح ىلع لحرلا دش: لوقت

 كلا هاب وداسفا یی هنسن ر هدنن زو هجرحد (ذشب رطنا) ردندلاح ر ءاعمآ ش دام و یو ه یدک جدو (شداخما 1

 هک یدنلوا رکذ هدنسهدام شخرب هلرسسک كناخ (شاب نا ) هدسفا اذا باتکلا شی رخ لاق ردهنسانعم |

 هکر ديفا زوح ام رھ ةلنیتص شاب راز ةعظع یا شابرخ ةف لاه روند هنس كوو رود هاغوغو : یه 1

 عادص وعفاد جابر یعطق و لی یا نم داسف ردیسالعا و د وجا كنماسقا و رم ردناس یراکدبد یزوبراب هجوق

 های وکسكنا رویص# تناحب شرم ردنابنرب وبشوخ عفانلا مظع جم ەد اب هدس و مس یهدعم و عفان هدراپ

 قل وا هدیبلط شاعم بودا تسک و راک و ددل اذا یتاثملا تابلا نه اشرخ دشرح لاق ردهنسانعم قالمرط

 یرغوط هنسیدنک مدآرب هلا شارح یهود و قزرلا بلط و مھل تسک اذا هلابعت شرخ لاق ردلمعتسم هتساتعم

la(شازتخالا) رک ذ یس اکر وند همدا نال وا نهو وا شرخ وشارع اب هذتجا اذا ریعبلا شرخ لاقت رد هنسانعم كمكچ  

 | (شارحلا) شرخ ینعم هلایعل شرتخاو هشرتخا لاقب ردفدا رم هدل وا یانعم یکیا هلا شرخ هدشنز و لاعتفا ق
 طخح هکر دیعا تالار ندننالا ی واب هدننز ورم شرح و هنسانعم نس روند هلاکو چ هدننزو بارم

 | کردیم! اف هن وکر ندن رااغمت د ود هدننز و باتک شارمنا) را رّزبح یکزج هلکنآ رد راکدت ا ریبعت طقم هلش رج و ۳ و

 لها شارخو ردرعاش یلذهلا ةر نب دلیوخ شارخوا ردندیماسا شارخو رول وا نوزوا هدنزرط کرج لا
 دجا و ردندظافح شارخ نب دمع نا نجرلا دبعو رد اّذک ردشلنا تباور ندنراتمضح سنا هکر دندن دخ

 شارهبلکر وند هک وک یصشارغ وا هلتفاضا (شارخ بلک ردیطش كن راترضح رسم ماما شارخن نسحب ق

 شارما ةعم ےس واذا ش ورح ریعب لات روند هه ود شفلافمت هلا روک ذم یاغمت یراکددد شارخ (شورخما) یک "
 قالطا هریسد تولطم نال واهدنتمذ كنهسکر هلتسانموت روند 4 تنم رط هدننز و همام (دشارطنا# ةا طتسم یهو 1 ۳3 1

 e r نالیکود E نالیسک بولیراب هژمس هل وقم تلآ رومد و ربغصقح یا ةشارح هدنع ل لوقت رول وا 5

 ترم ترخ هلنیتهف (شرمنا) ردیس همنکی لسلا ری نب فافح روهشم سراف هشارخو او روند ه یدنک و دو 3 2

 هکنیس هلناصف (ةشرطنا ) هتيب عاتم طقس یا هتي شرخ لدن لاقت رواک ش ورخ یعج ووئم هنابسا وا یسهلوقم ۳

 هن واق نالی هل رسک كناخ (ءاش رلنا) ردیاص ناذول ن ةشرخ ن لام“ و دنسانعم ه اید ردن وا تدحوءات روند | 3

 | روند هنغوبق تسوا كنهطروع و اهنلس ینعب اهدلج یا يلا ءاشرخ لثم اصیق الع تیر لوقت روند



 لطم

 چ نیل اءالا لصف =

 | (ةشاحالا) هکمن یتح همنا وج نمهلک ا اذا اش وح ماعطلاشاح لا ردهنسانعم كلا لکا ندنفارطاو بنا وج

 ۱ تبوروسقر هبلل وف ندنفا رطا نوجاكمرمش ود هغایراکش هدران و هرزوالصا(شاوحالاو هل رسک كنهزمش ۱

 قح هل وا اسحو مرش هدنز و همام (هشاوطا# شاح ییعع شوحاو دیص) !شاحا لاق ردهنسانعم كمروتک ۱

 ةبارق یا ها وح یه لاش رد هنسانعم تبارف و جحرو هنم یک سلام یا ةشا وح هنمردص لاش روند ب هنس

 لاش هل وا حر عطق و هانکه دنآ کروند هشدا لوشو ةدحاح یا هّشا وح نم للوقت ردهنسانعم تحاحو جرو

 ۱ 6 هل شاح القعشحا ودم را یا ةشيلالها وه لاق رد هنسانعم تعشح و تمرح یدا هشوح یصا هلن رسک ك ناخ ۱

 | تيد هدناب لتعم ینو تفلوم * تالاشاح و هلاشاح لب تل شاح لقنال و هلاہ رت یا هللشاح لوقت رد زات لک
 | ردینبمهنلوف قلوا ذ وخأم ندناسلا یئآشوح یرکذ هدارو و + رد نب هنغیدل وا ذوخأم ندهیشاح هکر دشا |

 غ ردیس هک ءانثتسا نمصتم ی زت ندنسهلج هنم یتثتسم هکیدنا اشاح یلصا كلوب هر وکه ناب كبجاح نا ۱

 ۱ لا وفا و یک یتیدلوا هد رابع كالایقس ردیاب مال و یدنل وا عض وهنعضوم هزت هدع) یدنل وافذح هربخا فلا ۱

 روند هنج دالب شوح و رونلوا تبسن هشوح هکر وند هلا ويح راس و4 هود نالوا یثح ووظمیا یشوحلیل لاقت
 | ندرن [هلکلیا جازما هلم هقان چاق ر كنس لبق هرهم هکر ده ود كاکراجاقرب ندنرءود كنسهشاط نج لوق ىلع

 لاقرونلوا قالطا همدآ نهذلادددحو *لرب ز هلیعض كناح (دآوفلاشوحا رونلوا قالطا یثوح هنالوا لّصاح

 ها وا وا هاف كي( شام ا ردموسرم هدننا ونع دآ وغلا یشوح هدساسا نکل هددح یادأوفلا شوح لحر

 ۱ رانلا هشحم هکر دهن رسک كيم هدنوب لوق ىلع زوسد هتعاج م ند هلت سانجاو تار تببلا ثایا و 2

 | لاعتفا 6شاوتحالا) هعج اذا هشوح لاق ردهنشانعم كمردکیرب قوج «شیوحلا) ردذوخأم ندنسهدام
 | هرفنا اذادیصلا موقلا شوتحا لاق ردهنسانعم كمروس بودیکروا هنن رزوا كن ریرب یراکش ساب هدنزو

 | مهطسوهولعجاذانالف یلعاوشوتحا لاق رد هنسانعم قل آه هر وا ب وداشوق فا رطا كمدآ ر و ضعب ىلع مهضعب
 | (شوحلا) اوشوتحا نعم میناب هوش واحت لاق ردفدارم هدیناث یانعم هللا شاوتحا هدننزو لعافت (شواصلا)

 | شّوح لاق ردهنسانعم قعاتوا و یصت اذا هنع شّوح لاق ردهنسانعم قلوا هغرالا ندهنسنرب هدننزو لعفت

 | تعأت اذا اهج وز نم ةأرملا تشو لا ردهتسانعم قل وا لوط بولیربآ ندنسهجوق نوتاخ و یبصسا اذا نم
 | هنع شاحا لا ردهنسانعم كل رود بولیزو هلکلنا یشاحت بوکر وا ندهنسن رب هدننز و لاعفنا «شابحالا)

 | تاکشعشو هتض رح یا هلع هتشواح لوقت ردهنسانعم قمردنق هدننز و هلعافم (ذشواح ال ضبقتو هنعرفن اذا

 ۱ لوقت هديا زایحا هف رط زشآ یدنک هبرتاود 4 ر كشعش هکر د هنا انعم قع وان ه هغ رالآ ندنعق وم و وه

 | ندنآ بویلت وا یسورآ لاب هکر دیعما تابن هن وکر (اشالا) رادافبح هرطم عقومنع تفرحا اذا قربلا تشواح

 ندهنسفرب هلی وکس كنا و یه كناح شیلا ) ردقجهل وا یر رع زهکر د رلکداریبعت تککه دیکر رول وا لاب
 شاح لاق رول وا یدعتم هدانعم و و عزف اذا اشیح شیح هنم شاح لاش ردهنسانعم قفغروق تویلکلب

 هرد و عرسا و شمکنا اذا هل شاخ لاقت ردهنسانعم كمع باتشو تعرس بونهرچ هن هنسنر و ةع زف اذا انالف
 ندهنسنرب هدننزو لعفت (شیحلا) "دتما اذا یداولاشاح لاق ردهنسانعم كقک بولیکچ یدازوا نوزوا
 عزفلا ریثک هدننز و نالس (ناشیطا) تعزف و ترفن اذا هسفن تشیح لاق ردهنسانعم كلا هشیدنا بوکروا
 بج لجر لاش ردهناشیح یینوم روند ه هسک شغل وا اهلا فوخ هلا تمر لوق ىلع ه هسک نالوا

 ندهیلهاح بهو نب شاّیح ردندیماسا هدننز و دادش (شابح)ل روعذملاوا عزفلاريثكلا ىا ةناشيح ةأرماو

 ناوغ ی هّع شابح ن شوش داقر وا و رد دنتعاج بلاغ ن ئول ن ةه اتش وس هکرد هسک رب

 هللاقزر نا هدنزو روش (شویح# ردشلا تاور ییس هر و هشم ةبطخ كش راترضح هنع هللایضر

 ند ارو نداروا هدشزو سبح شبا ب دما ءاسلنا لصف زو رد يڪ” ڭكموح رھ ینارط هکرد

 ۱ اپل وان و اهعج اذا لوالا بابلانم انهه و انهه نم ءایش الا شیخ لاق ردهنسانعم ا بور دکیرب یر هنن

 ( سلا )

 1 ۳ | ( یشوطا رول وا كعد رده رم ندزحمتافص قح ترضح هل شاح سد ردط وسام ا و تالصفم جا



 و ۷۳ و 1
 ءاوتلالل ضبقتم یی روصخ لع وتلم یا کع کج لتجار لاق روند همدآ نالوا بورد سوخت د ا ۱

 لجرر هدننز و رفعج ( شکنح )لر دن وسنماکا هنشک وح لبا ردمدآرب ندنسهلسف هرهم هدننزوزهوج (شکو حل

 بابلا نماشج "یشلا شج لاق رد هنسانعم كمردکیرب هلبنوکس كم و یضق كناح )شا ردهناز یون ر دیه
 تا ام وکار هژملنع راط یسان و هبضغا اذا انالفشچ لاشه رد هنسانعم قم راط و هعج اذا ل"والا

 هجا هکرول وا تفص و رکذ یساک ردهنسانعم قلوا ولفاحم هجا هنکرو بضمب مهقاس ذا موقلاشج لاق

 نم اھم كارد م , یدو هدننزو لیعفت (شمحاا) ایت اروند هشی رک هجنانو روند همدآ ولقاع

 | هبضغا اذا اب زلف شجالاش ردهنسانعم قم راط یدو هل رسک كنهزمش (شاجالا]) هعجادا یشلاشج لاش

 اذا ردقلابو ردعلا شجالاش زد و اغ قمر دوش وص یی وطا لراه لراه منت نوجا قعانق كاج ەر و | ۱ ۳ ی

 هب هنسأ رب و تططاباها و اذا رانلا شح ا لاق رد هنسانعم كم ردنلت وق هلقم وق ران ودوا هغ وج یثتآ واهد وق و عشا

 قلراطهلب وکس كيمو ی كناح (فشمخا )و هلنوتمف 6( شما مهض رح اذا م وةلا شج | لاقب رد هنسانعم قم رزق
 | رد هنتساعم كفلتد2 دبرکو ر مشربو تضع اذا عبارلا ب .HA ۲ a افیحب لحرلا شج لاق رد هن انعم

 رد هنسانعم قلوا یلقاح هجنآ مدار هلنیتف شج وهلی Farts ىح كناح شج ودتشا اذا شا شج لا |
 | هدننزو سا کش (شمجل الو (شجلالا) نيقاسلا قيقدراص اذا روزلا بابلا نم اشج و اشج لج را شچ لاق

 | كناح E یعج امهعیقد یا امهشج و نیقاہ سلا شجا لجر لا روند 4 یثک ولقاص ها رد

 ۱ | تشج. لا ردهنسانعم قلوا هجا قاح هلیعض كناح (ذشوجل ا) شاج قوس و قوسلا شاج لاجر لاق هل :
 هدران و (شامهسالا)و هدننز و لعفت (شمصلا) تق د اذا سمانا و یناثلا بابلا نم :شوج تشج و قاپا
 شر الان شاج ردندیماسا هدننز و باتک(شاج )ب ضغ اذا شمع“ او لجرلا شمک لاق رد هنسانعم قل راط
 ةشج هل لاش رولوا فص و هنا شید نالوا مینا یاو هز (تشما) ردندا مش دعقلا يالكلا

 هلیس هی لعاف مسا ا PE TEN ا) و دن زو یک شا یک يا

 تسمر حو شک زاوا لاهو قیقد یا شمحت “و و شج و شچر ولات رووا ی هشیرک هجا
 هل رر یړب راس ورخ هد زو لاعتفا (شاعحالا# هنسانعم ج روند هنغاب ر چا هدننزز و ریما (شيخا) ةققد یا

 لاه ردن ا صقرهدننز و هجرحد (فشنحا  الّتفا اذا ناکیدلا شقحا لاق رووا كعثکود

 شینح لاق ردهنسانعم قلاچ لاو بثو اذا لج را شبنح لاق ردهنسانعم قمارجص و صفر اذا برطملا شبنحا

 شدنح ياش رد هنسانعم كع رو و املعازت اذا املع 0 لاق رد هنسانعم قا ه یشید و قفص اذا لجرا

 ۳ وکو نعل یا نشبنح یراوطا لاش و بعل اذا یصلا شبنح لاقت re بعاو یشماذا لجرلا |

 هذ[ اذا انالف شینح لاقب ردهنسانعم كمردنلکا هللا ا كع اذا لجر لا شبنح لاق رد هتسانعم |

 دیحرون دهنالب و هنسانعم بایذ روند هکنیس هلنینصف (شنطا)ردیعم لجررب هدننزورفمج ( شان

 نالی یثابلوف ىلع نوسلوا ضرا تارمشح رکو ما وه رکو رکو شوق رکر ون د هنا ويح نالوا دیصاقلطمو هنسانع» |
 | نابشنخا سبع ن ءاسطع و روصنمن ییشعمو ردشانحا یعج یک ص را ماس روند هروناج نال وا هیبش هنشاب

 | هریو وشښخا غ غودلمیاش نونحم وه لاق روند همدا شقوص شنحنانل وا رک ذ ییسیدنک («شونحما )رد را عاش | ۱

 مک ید اهرک قوسمیاهیفشونحانا لوقت رون د هشغوا قوس هلهارکاوربج | ۱
 ۳ شونح لجر لاق روند همدآ شفلوا قیوشتو اغا 4 هنسنربو بارون یا شونحموه لاق روغ د لا "

 لىم « E فرط ندهنسنر و هدرط اذا هشنح لاق رد هنس انعم كما درط هدنز و لیعفت € شیما یرغم |

 AR ادا دیصلا شنج لاش ردهنسانعم قمالوآ واو های انا یتا رع مکتج لاقرب كمریدتبا
 ۱ 2+ زچو) وهفطعا بیام تش لاک زدم موادی (شانحالا)

 روند همدا نالوا هرز وا راکو بسک بوشلاج اعاد هدننز ورنه (شنحا) هلحما اذا هشنحا لاق رد هت انف
 | دونی هننالب كرکنا هدننزو لیدنق (شیفنطالو هدننزو ج رب ز («شفنطا) بوسک لق یا شنح لچر لاق

 | هدقدل ردزقدوخاببولپ را وهن رزوا رول وا زو وهجالا یسهدوک و یربا تیاغب ی اب هکر وند هن الس ۰ عون ربل وقىلع

 ی دنل وارکد هدنسهدامهکر دنالب یراکد د ثافح هسعب ضعبلادنع و ررابق بوشیش یک وغلقوا یرارمط كن وب

 | انعم كمر وس قر هبلل وقهدنفا رطا نوچ | فرص هنف رط قازود و غا [یراکش هلنوکسءلواو وىصةكناح(شوا)] |
 ۱ ردهنسانعم كمروسب وری دکیرب یراءهود و ةلابا ىلا هفرصيل هيلا وحنم هءاح اذااشوح شوحمدیصلاش اح لاق ۱

 دم
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 ت قد دارو ون استاد ردیاب لی لح لر مر وزم لک AEE روند هنجرخم و رعبم

 | شیشحوسبا بلا الکلا یا شيشا شخ اش روند هغلتوا یزوق هدننز ورپما (شیتخا)یهتا شنا
 شويلا رظات هدماش سلبا e e ةبهو رد روهشم داع یبکلا یلص ولا دهازلا شيشح ردنديماسا
 لاله نب شیشح و ردهدنبسن رحم  نارج نب شیشح ردندیماسا هدشزو ریز (شیشح) ردشطا ثب ۳ ىدا

 | (هشاشطحاز و (شاشلخا) ردندنلاحر یبس كنس هلببق مع هن صوفرح ناو هنانک یدع ناو یسهلسق هلی

 لصا رونلوا ریبعت ریسپ قمر هکر وند هنسهیه حور نالق هدندوج و كحورح و كنهتسخ هلیعض كرلاح
 هکر دیفدا رم هدننزو اراصق (اشاشح )حو رلا هی یاةشاشخدو شاشخالاهبف قیام لاقت روند هن وا مچ و رنو

 (شاشح موز كاراصف یا اذک لعفت نا لاشاشح لوقت یه و ام ندهشاشح رد هنسانعم تقاط و دهح تباہ

 رد هن انعم بناحو روند هلاوچ نالوا شیشح هدنجما هلرسک كناح (شاشلا ردفورعم موبرب برعلانیب |

 مسا ندشاشحا < "شا )نبت رولکش شح جلو وند هب ههظع هبقهلرض كناح (ةشملا ]لء ابناج یاهاشاشحلاه
 ۱ قلت وا یروفهدنن ز ولاعتفا (شاشتحالا )رون د هنوتاخنال وا شلاق بوس روقەلغلوا لاله هدننرف جوج از دلم افآ ۱

 کار سان هدننز و لوازت ( شش هعجبو هبلط اذا شیش | شتحا لقب ردهنسانعمكمردکیر بوزشازا |
 :اذااوشصشح لاش رد هتسانعم كلنا تکرح نوجا تم ع ذت ر و اوق رفناذا موقلا شذحم لاقت ردهتسانعم قلوا |

 ڈح لاق ردهنسانعم كلغ تکرخ بون رد نوجماتعع هلحترب یخدوب هدننزو هلزاز ( شش اوک رتا ۱
 یتا و یتا هلدغلابق بوروم هکروند ه هقأن لوش هلیس هی لعاف منا (تشهسم) ضو بن یا اوک رحم ادا مولا |

 # ۱ یهف حلا ق ةقالا “نسا لاش هل وا شلاق ل ردخا هلن اک E E هلاوح هرز وا یرمیکلب ۱

 ۳ | ردتفل هدنظفل نا لک كلاس سارا رکداک اهم ةوکو یھ ارا ی حلا یهو ةت

 ۳" | 3 هتسانعم كم ردنک ی یغوبقكئیشر هلو س كنافو یصق كناح 6 شف ا ةا یرک داک شالاب

 [ هجرفسا اذا ءالا شفح لاقت ردهتسانعم جارضسا و همشق اذا يناثلا باسبلانم اشفح *یشلا شفح لاتا ۶

۱ 

 ۱۳۳۲۲ با شلاق رده شات تلتردکیز و دج اذآ دف تخ لاق رد هنتساتفم كليا نعت و دعوا
 | بآ و دحا و عقنتسمیلا یرحاذا لیلا شف لاقن ردهنسانعم كلك ب رق کک رب ندفرطره یراوص لیسو

 ۱ لاق رد هنسانعم كيکيرب سان و یرج دعب ارج یرج اذا سرفلا شفح لاقت راد داعم كم ر یار ادعا دما

 1 لرد واخ هل رسک كناح ( شفا هدرط اذا هشفح لاش ردهنسانعم كلنا درط و اوعقجا اذا موقلا شفح |

 ۹9 اوك كیو سای شفاف هعض و لاقت روند هتیسو روند هن راوطوق قجه وق كلا و كا

 | لآ شفح عطق لاقت رونلوا قالطا هنکروا كنءودو رد وا رایود و هننال وا ندرداج لبق لوفیلع

 ۱ | ردیسوطوف تاودرخ هکردهنسانعم ج رد و ردیسوط و یم لزغم هکرونلوا قالطا هنجرف كران وتاخ و همانس یا
 | ضعب هکروند هراباق یسهلوقم راسو هجرص قرص یقیرف و نایمارب هشیا و روند 4 هنس لروج و یکسا و
 تبا شافحا هدندسنع راضعب و رولک شافحا یعج روند هلا وج یکسا هلو و رروق هنسن وللثم تیزو غا

 ۱ | هعاتسلادرو هشاغیا تیبلا شافحا تیه و اولحم را لا روئل وا قالطا هنابسا هناخ نانل وا رببعت تره ۳۳

 ۱ امابضیا شافحالا ةربثک ضرا لاق رونلوا قالطا :راروناچ یسهلوقم نپزکو هاکنت رک و رک رالاشافخا و ۱
 ۱ ۱ بو رول رب لد هنس هندن اد بودا روهظ قل شا هدنف رط هل وا كنار وا كنم ود هلنرتعف (شفلاو اهذفانق وا

 ةردلا هل ذحسا اذا عبارلا باتبلانم اشفح ماتسلا شفح لاش رد هنس انعم قاق تسردو عاص ی د ورک نامش

 قعلاچ هنص وصخ كلا تبحم یس وز هنسبدنکنوتاخو اه هرخوم قبو ءالعا ىلا هلفسانم هتلک اف همدقمیف

 | رومی دیش یلقناغاص هدنجا كتعاسر باسو هيو تدمحا ادا دولا اهح وزا ةأرلا تشفح لاق رد هنسانعم

 |ندلوا یایاتن هدنزو فتک شفلاقعاس دیدش رطع تعاح اذا ءایسلا تشفوب لاته رد هنتسانعم قمردغاب

 ۱ | وهظ روک ذم شفح نیا راس واک ین 6 یک رف (هشفطا )و (اشفللا)و(شفحالا) ردفص و

 ۱ (شافحالا# شفا a و ناک اذا 7 هشفح و ء ءاشفح دقا و شفحا لجو مانسلا شفح ربعب لاش روند هود

 اباد هدشسزو لعف (شفهلا) و (شیفحا» هلحا اذا هشفحا لاق ردهنسانعم ثمردوا هل سنک كنءزمه ۱

 ۱ ۱ شکار ریغصلا تیبلا مزلاذا شفع و لجرلا شفح لاق رد هنسانعم قمروت وا هدریغص تدب یراکدند شفح |

  پوطرد بوشنر د و هعج اذا یناثلا بابلانم اشکح * ینا شک لاق دهن سانمم كمر دیو خو و زی

 | قلراص بوبارجص هن رزوا یمصخ هدننزو فنک (شکلا) ضبقت اذا لحرلا شکح لاق ردهنسانعم قلوا انس قوا |

 (نوچا )



 ال طه

 قلق بوپیروق هلکلوا دلو هدجرو اهدق وا اذا لوالا بابلا نم اَقح رانلا شخ لاق ردنا اعطا هبا بطح |
 دیلاتشح لا ردا ادب تسوب هکردهنسانعم قلوا قالوچ لا وشد اذا نطبلایف دل ول شح لا رد هنسانعم |

 كم رون بوشآ هلتع سو ساب اذا لا نم م یدولا "شح لاق ردهنسانعم قع روق ینادف مرخو تلش اذا | '

 كنهسکر و هعطقاذا شیشخا شح لاق ردهنسانعم كمك توا یروقو عرسا اذا سرفلا شح لاق ردهنسانعم

 لالا شح لا ردهنسانعم قاف وچ یلامو هلاحنم ملا اذا انالف"شح لاق ردهنسانعم كلثا حالصا یتلاح

 بویلل وق ندنف رط یکیا یراکشو هایهاطعا اذا ریعب وا ریعپ اد ز شح لاق رد هنسانعم كم ر و هود هسکر وهژک اذا

 لاق رد هنسانعم كکود توا هراوط و هیناحنم هعصاذا دیصلا "شح لاق ردهنسانعم كلیوط هنارا ر لرهروس

 ناسحانسرویلسرتاکب نسمرویکو دذ توا اکسن عب × ییثورتو كشحا * لثلا هنم واشیشحهآ قلا اذا سرفلا شح |

 قمل وا قلوچ بویبروقلا ج دوب هل رسک كنءهزمه (شاشحالا) رونلوا ۱

 هتحاحنع هتششحا لوقت دز ات كمردوا یان ندشیارب یمدا رب و تلش اذا دیلا تشحا لاق رد هنسانعم | ۱

 ندنشیا س ردییبم هنغبدل وا نمصس هم ییسانعم لاصفنا و عاطما یسه دعت هل ان ء بالاعا 9 اع هتلحا اذا

 دهب و کت رو وات نعدوخای رول وا شمردوا نوجا قمل وا ثبشتم هارخا ت صم بولی روق كيا

 از واصم ادعابتم لا یذلاام نت رسوم ضعب هدنس هم رک تیآ + یسوماب كم وق نع كالحماام % وبشا و یدنل وآ

 هلا هسک رب شاشحاو رایدلیا ریسفت هليا ونع راحتتسم لاموق نع تالاصفنا ىلع لما اامراضعبو و

 لا ردهنسانعم قلوا لب اق هکلګ توا و هعم تششحیا ان الف تششحا لوقت ردهنسانعم كمگ توا هح

 ةأرملا تشحا لاقب ردهنسسانعم قلاق بوي روق هلکمل وا دلو هدننرف كنوتاخو "شع نال نکما اذا الکلا شحآ

 تلش اذادبلا تشصتسا لا رد هنسانعمقل وا قلوجلا یخ دوم (شاشصسالا شح یهو اهنطبیف دلولا سیاذآ

 ةقانلا "شا لا ردهنیسانهم تلب ووتم وک لو دبی رلکیک كنبر کلب هلغغلابق یراردلاب بور وم كم هقان و

 لج را شعسا لا ردهنسانعم قهصوص و رکذیس اک اه ةژکو اھظع نماهتفظوا تف د اذا مثلا
 هلغفلابق بوروم ر رلکلب و لاط اذا نصغلا شما لاق ردهنسانعم قمازوا یرللاد كجاغاو شطع اذآ

 ترغص تح مظع اذا اهفک 2 1 لا تعابم "شهسا لا رددنسانعم قاق رےکچ ک لا تبسن 6 ندنسیغ اش

 كناحویرسک كي* ( شا ) رولوا هلاوح هلباعیتسا یرلوضع لوا یک یلت وا روک هکایوک هدرانو هدنع "فکلا
 ه هسک رواکنجو ردا شح و روند هتلآ یسهلوقم روک كجهرچل وا شتآ هلاه ( ةشهلا )و هلیصق

 "شو عاش یا شع لجر لاشه و راشلا 4 شع ام یا ةشحا و شعاب رانلا شح لاق رونلوا قالطا

 وا و ردناکم ےسا هکر دفا هلرصف كی" هدن وب روند هفرظ یس هلوقم هب روط قج ه وق یقلت وا نالیچ هنا هشحت و
 كجهرچل وا شنآ هرزوا روک ذم هجو شحتو ردعتفا یرسک كم هدنو روند هتلآ یسوتم قاروا كج هچ

 رردشزف یکنج یکر دبا لاعشا شتآ بول وا انشآ هنسرط كنسطا ادیب كنجو فراع یرح نف هلک د هو

 كی( ةا و ( شحم ا ا نبط اهل دقوم یا برح شح وه لاش رونلوا قالطا برح شح هریلد نالوا
 شیشا ة ةر کلا یا هشحو ش ± ضرا لاش روند هرب نالوا ناوارف یعلت وا ردن اکم ےسا هلرصف كناح و

 حراشلا لاق + رواک شاحیعج روند هر دهشح و ردهدزنابز هد هلی رسک كم هدنو رونل وا قالطا هکلهر وکو

 ج ر رون د ه هناخم دا هلیثالث باک رح كناح( شا نه رابدا یا چ نهشاح ین ءاسنلا یت تنا ین ثیدلاهنمو

 یاضق بوقیج هراناتسب بویلوا صوصخ ج رخ یم یودب روند هناتسب شح لصالاف هتسانعم یشع و
 نکل بودا نایب اتع: ییسانعم ناتسب فلم + یدنل وا لامعتس ادن رخ اقلطم لرهدیک یدیا راردنآ تحاح

 كناح ( شا هللادبا هلون نیش شرولکنوشح و هلیعص كناح رولک شوشح یعج كنو و ردم وس رم هدناهمآ عج

 هلوا شلات نود وب بولیصق دمب وا زستدیو سیو هلفمالوا روم و قسم هکرون د هنجاغا اهر لو

 هدل و شلوا كاله هد رق یسانا هلی كناح ("شلا) یک نافیض و فیض هلی رسک كناح رولکناشچ یهو |
 هللادبع ن دو ردندنیعبات "ها ةشح ناو ردراعض وم زرب هدهندم ږیلیط “ ربح تو 7 شح روند

 هکهدید ر ود رانو نامر حو هلب رسک كناح ناف هللادسیع و تلامن هور داش هدننز و ناتک شا )|

 رونل واقالطا ن شف هنسهلج بولوا هلمبقررب یع و ران وی ےن ورع نب بعک ورد رالغ وا مغ ن ورک كلام | ۳

 هدنرف هلق كم (ةاشحا و ردیدآ هلقر یک هقنالپ هدنچراخ هندم هلرعص كناح (ناشح) درک نا 1

 را وط باودلا اشو رول وا یدوم بز کرد بخشا لا كعض وم قجرا و ماعط ف ندهد

 (۱) * ی »



 ید لر لک دایص هکردو ی رط e یناثلا تابلانم اشارح و اشرح اشا شرح لا

 .هرعشط غب ر وق نوجما قمروا هلتسایف نالپ یتکرح لوا رلک ندورجما ردانب وا هن وا یرب یتا بولک هن غآ
 1 ٍ او ردندن ون ی * شرط نم سا تاب ردا e بوتوط ندنفب روق كاج نامه دایص هدقدراتبج

 زارتحا ندموق رم شرح هنندل و شوط یکی راک کاب وک راردا لقن قرهلوا ندنناسل راکر دند ع بیذاک | |
 جارخا هرمشط یزکغیرب وق هلدنظ نالب یندنا تکرح هدنغآ كيلد بونقص یعب راردما هیصوت یتیرالوا هرزوا

 دلو هدکدلیا ترشابم هفمزاق ب واکه ن نخآ یکیلد هلکر وکه مزاق

 نعل یدلیا دارا یوق رم مالک ی ردن هدک دلیا لاّوئس ود ردیمو شرح تکی دلیا رب ذح رد یا هثساباب رو نه

 1 قمالمرطشرح و روال وا برض هدکدایا روهظ یمظعا ندنا نکردبا زارنحا ندهنسنرب ردیظعا نارو ١

 شرح لاق رد هنسانعم كلنا عاج بوروتأب هرز وا یسهقرا یتوئاخ و هشدخ اذا االف شرح لاق ردهنسانعم

 لمدنا لاق ردقجهل وا هرب و یرثا هراب دارم ۳9۳ قالطا هناشن و رثا شرح و ةيقلتسم اهعماحاذا هت راح

 (شارحالا) هل رسک ك ناح رواکش ارح یعج رونلوا قالطا هن یناسنا تعاججورثا یا شرح هنم قبو هحرج
 ۱ راکو بانک ب وشلاج و هشرح نعم "بضلا شرحا لاق ردفدارم هدل وا یانعم هلا شرح هدننزو لاعتفا
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 ۹ وعسم و عیرو یهبر ردنداعما هدننزو تاتک (شارح)) تاک | اذا هلارعل شزوحا لاق ررلیتسم هتسانعم

 1 رانا هدن رادعم قمر هدننز و ربما (شیرطا) ردن سصاعم كنهبعش كلام ن شارح و ردرابعبات رد شارح ون |

 ییرقلا لاله نب شیرح ردندیماسا شیرحو ردکجوب یرلکدد ناق هغالوق لوق یلع رددآ كجو رب قوچ
 ادبع ن شیرح و یسهلسق دزا هک زج ن شیرحو ردندنلاحر او سرا رو بعک نت شب ها نا وا

 هلا هغ یربغ ندنو هک رانا رددنبسف مارک راضنا هفاک نم یبج eR شارح و ردندنلاحر یسهلسق بلک |

 : 2 کجا دقت لا دا مهم قو یهد رد دج جالطا ن هححاو تللام نت سناو و رد هلبا هلم ی راس ردق و

 ملد اروند ههود لوش و لوک یا شیرح لج لاق روند ههود كکرا نالوا لوک | شیرحو ردشلنا
 راکدید ندکر کو هلذیتعص رولک شرح یعج هل وا رر دنلاص تو راتبج هرشط یاد هلغمریص بوت تر رک

 قالا هلام نانل وا ريبعت ثالمام :e زو هتف € فشن رخا ز ردیعسا یرح رواحر و روسد هب یدنه روح

 تنوشخ هدنزو هف غ (فشرطا ید تالم یا یتش شد رح هلو تحرخا لوقت ردقح هل وا یحازا 9 لا هکرونل وا

 ا یا شرحاراند لاق روند هیس ن نشخو تشرد (شرح الار ةن وشحیا ةشرح هيف لاق رد هنسانعم

 ۱ درب هلنیتف (شرط ارودلطا ی ڑعا بض لاق اذکو ردنشخ و درس هان بچ یکی ند هناحرمط ین

 دنزو ءارچ (ءاشرطا) نشخ اذا عبارا تابلا نم اشرح ٴیشلا شرح لاق ردهنسانعم قمل وا تشرد و درس

 والت ةنشخ نعل شرحا ةن یا ءاشر تا نقار ولو تو ھال نالوا در ییلیرذ

 یا ءاشرح هه لا روند هب هقان زوواو رونوا رنک هنعونر وی ۶ عو ر هکروند هنلدرخ ناب لوفیلع

 عور الب هابس قاتن توبل واق ندناق هعفدر هد هنس عل لاس دوسا دون زو داش (شا خا ءایرح

 ندندح مان دمبع نت یبحم 2 تالامن شا " "حو یدنلوا قالطا نوه: دلایا جا رحاوشرحندنر 8 سق راکر دن الب دید

 رولاق توشلیا هن ابو كن و هکر دبعسا كلك هن وک_ ر هدننزو ن وزلح (نوشرطا) ۳ تددح عاقتسا

 همدا نایم و وا یشان ندقلجآ لوق ىلع نالوا زموب وا هدننز و فتک ( شرطا ) رونل وا رببعت نکی قارتوب هدیکرت |

 ۰ مپ یر یرلکیوک دوخاب یان هد زو لبعفت شک رصلا) اعوج لبق و مانال نم دوهو ۳2 رح تاب ل نان رول

 1 ضعب مهضعب ینغا ادا تالکلاوا م وعلا نب شرح لاق ردهنسانعم قعردشالطو قمردشاغ وا بودر س

 قعرابق توردنل هل وبس هدرخ هد رع نار نسو ڭنەود شفلعاب هل مک كن هزم (شارحالا

 رفنضغ( شفن رال ردئدح رد هلنیتعف ا هوم ندم و هژب اذا ریعبلا ءانهلا شرحا لاقت د رد هتسانعم |

 یا شف رب > لجر لاش روسد همدا تعفص ليف لکیھلا ے هظع لوق ىلع اس زانو قلصت و ظبلع یس هنج هدنن زو

 یا شفرح لجر لاق روند همدآ ناعثش یدوجو اهم لعاف ےسا (شفنرحا و مظعوا ا

 | نابضغ بضغتم یا شفنرح وه لاقت روند همدآ [ نیغراط عبطلاب ندا ادم قلنغراط ند هل دتلر ره و خفتنم

۱ 
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 رشلل "ییتهم یا شه رحم لجر لاش رز ک هدنت هدف زا را هې رکو رش اعاد هکر وند هب هک "ییهتم هروشو گرا

 تنی و ىح كناح ( "شا روند هتنالب لرکنا هدننز و طبالع ( شفارطا لاو هدنزو حرز (شفرطار)

 یشتا هک بوک ردذ وخ ام ندنسانعم هادلا "شح یتا یرکذ ردهتسانعم كمردنلولع بورچ وا یشت | هلی دشت

 ( بطح )



 سی ۳۱۵ 2

 ناتل وا یبعت شیرف شیباحا ردیمسا خاطر هداف لینا هدانز و "درک 6 یش :یشبح ال ردنسخم هاش
 تیعچ دمع هدغاط نانل وار کد یراهلق هعازخ و هعزخو هنانک و شیرف ۳۸ ییصا ردد ضخ ننوت ِ

 تو لدکی یمهلج هقدل وا رادان و تبا "یشیخ لیفان ونشل و راکشآ روک و مظم دیک کم ادام بولا ۳

Êشهاحا هران 1 هیلع ءا رایدلیا نیم و دهع هدناب ترصنو ددم هن ر یر هدنروهظ هض راعرب تول وا  

 یشبح ردندیماسا "یشیحو راید د شیرف د شیاحا هژتفاضا کا هلغلوا یناداس كنع ومجحم شیرف و یدیشفل وا قالطا |

 9 یک لیععمان "یشخ رد هلنیتصف ضعبلا دنع ردندننتدحقراط نب عیرلا نب ورع نب "یشبحو ردن دباڪصا هدانچ ن

 ENE ۀړح ن فاطع ندم نی دم ن دمو "ینیحند2نب "یلعو دمت ن یشبحاما و ردندنا ور ید

 رد هلبن وکسكناب و یم كناح ردیدج كنيصح نت نا رعندناعصا هک ل ولسن هشبحو رارد هلي وکس كناب و ین كن
 ید كغاط ر هدندالب دسا ون و رد دا كعاط رب هدنسیق رش ءاریمس یشبحو ردکم د بوسنم هشبح هلنیت ( 7 یبا |

 ردهد ربصم شيخا ةكرب ردد ډت رکت شپلبا رصق ردەزا ورد ر هدن راصح هربصب هژنیتصف (شبطا تردا رد 1

 یدکو داوسلا ةدددشلاىا ةيشبحلبا لاق ر ون وا قالطا هرلهود نالوا هايس كن هلیعض كناح و هلنیتعف (ةشبخلا]

 قالطا هنع و 9 یرا كنه هی وه رک (قیشبخا# رونل وا قالطا هالو قش راس اوج نوا

 جد شوف هرو هکرونل وا قالطا هنشوق لش وط هدن زو هما هش تابا ماظع دوسیا ةیشرحلع لا واو

Oشابح ردندیمایسا هدننز و باغ (شابحا) ردنذح هکردیرصلا هللا قزر نبا هدننزو رونټ  

 كثدح و هیقف مان یطساولارفعج نب ىلع ندم هدننز و ناضمر (ناشبح) ردرلثدح شابح نب نسحو یروصآ
 ردهنسانعم كمردکیر هنسنهدننز و لیعفت (شیبصلا )و هلی كناح ( ةشابط او هدننزو سبح شب )) رد دچ

 ندظافحهدنن ز و ناب (ناشبح) اش هل تعج اذا ًاشیبم تشبح و لوالابابلا نم ةشابح واشبج هلت شح
 نودج (نوشبحر رد عاش هکر د علق نا هدننزو دجا (شبحا) ر دیدج یدنکیپلا ناش را نب ىلع نی

 نوشبح ن یلعو لالمنا یموم ن نوشبح و ییصنلا فسو ن نوشبح و ینالصبلا نوشبح ردندیماسا
 دمالا عیجیلعو هلع یلاعت هللا هجر یدا ماما هدش دح < نف ردهدنز و یرب ز هکیشیطا روصتم نا یی و ردر

 شزنحو شوربح لجر لاق روند دمدآ ولیاب كچوکهدنزو جرب ز (شزنحا و و هدنن زوروفصء «شوز

 راک ت و ایکبس و تسج شوڑ جو صف یا شّزنحو شوربح لجر لاق روند هرودو و ما ريغصلا
 دیدش و باص لوق ىلع روند همدا نیکی ی عبطلا فینخ و طبشن فیفخ یا شورتح مالغ لاقب روند

 لبق اوا درد بلص وا قز یا شورح لجر لاقب روند همدآ ملا یا كنسهدوک دوخاب روند

 قرهیلابج كفجوج هدعب ردهنسانعم یعسو “دج ار ندهشرنح هکاب وک هلبصف كناح «شراتیط ال لا

 هدنزو هجرحد (ةشرتطا ) هناکرج یا ییصلا شراح نسحا ام لات همو یدنل زا لایت
 4 شوک ا تاسنلا لک | دنع توصد یا دز نا شر لاق هدا ییا یزغآ نکر ردا یا تاک

 هلبا یتنوش وا نوجا قعوط نهدسکر و اوعقجا اذا مولا شرح لاق ردهنسانعم كير هدننزو چ

 جربز (شزحونا) هوذخأبل | ودج و هیلع اوعس یا او کر دب لف هيلع ا لاق رد هنسانعم كا یعس

 كناح (شنطا روند هنصاعشا روب زمنطب هدنن زو هلطابه ( هش رات ال رد نطب رب ندنسهلببق ليقع ون «

 زوک هنسن رو !ودشتحا اذا لّوالا بابلا نم اشتح موقلا شتج لاقب زدهنسانقم كير هلنوکس کلات و
 r هلتراطش و طاشن بولیروتک هقوش مدار و همادا اذا هيلا رظنلا شتح لا ردننپا تار وکید

 دنقرعم هدننزو فتک (شنح) طاشنلاب مج اذا لوهح ءان ىلع لجر لا شتح لاق ردهنسانعم قفل وا كیرحو

 ردهنساعم قعرعشق(شبتصلا )ر زدندار وا "یثنطا لیل ادبع ندم نب دجا ندننئدحم ردعضوم رب

 نالف شح لاق ردهنسانعم قمل وا هلاوحهرزوا هنسن یغیدل رفْشف هل وا عواطم هدن زو لاعتفا شا

 ردیعمآ لجررب هدننزو رفعج (شردحإل شرتحاف هیلع شرح یا وه شتتحاف لوهحا ءان . ىلع ا شیت هب
 رز ملت کا ررر ادم ی زانو و ی ات رخال و هدننزو جربز (ش

 هدنبسل هم زج نا دسا نب شبرحو روند هال وا نشخو یربا,یسیدرشخ كنشب ورو دوخای هنالوا ۱
 4 یراق هجوق ولت وشخ و تشرد شبرحو ردندرینعون هکرددآ مدار هقشب و راربد ربع ن شب رخ ۳ ۱

 لاق روند هثیش نشح و تشرد اقلطم هدننز و لیدنق (شدرخا) ةنشخ یا شبرح زو لاق رونلوا قالطا ا

 ردهنسانعم كملنا دص راک ةصاخ ندو واک (شا رها )و هدنزو شرف (شرلا) نشخ یا شورج

 رس
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 سی ل4 !ا ءا | لصف لب

 | یا ةشهاجو ةشهج تءاج لا روند هیناسنا تعاج یدو (ةشهاطا روند 4یناسناتعاج و ةشهج

 ه ارخاضرا ندضرارب نامه هکروند همدآ لالاچ و تسج لو هدننزو روبص (شوهطا) سانلانم ةعاج

 ازات شهج هدارو عرسی و علقتیا ضرایلاشرانم شهجیا شوهج لجر لاق هلواردا نارذکب و وق

 هلناصف (ناشیلا) و هدننز و دوعق (شویطا# و هليو کس كنا و یصق كيج (شیج) رد هنسانعهریس تعرس
 بوشاط یشاب لزوک و الغاذا اناشیج و اش ویج و اشیج شيع اه رغ وردقلا وا رصلا شاح لاق ردهنسانعم قمانیف

 اذا یدا ولا شاج لاق ردهنسانعم قعشاط بول وط یاچ و هردو تضاف اذا نیعلاتشاح لاق ردهنسانعم كلک و د

 ناشغلا ترادوا تثغاذا سفنلا تشاج لاقب رد هنسانعمكم ود لکوکه کلک ناشغ لوقیلع قعالوب لکو کو رخز

 | نزح نم تعفترا اذا هسفن تشاح لاق ردهسنسانعم قمان وا ندن رپ كروب هلسبس فوخ دوخ اه ودنا و نزحو

 ] تاج نعم هسفنتشیحن لاقب رد هنسانعمكع ود دوخای قعالوب لکوکیخدوب هدننز و لعفت (شیحلا) عزفوا
 رک ك ناو ی كيج «شیطا) هسفن یا هتشژاح تشاح لاق رونل وا قالطا هیناسناسفن (ةشاخا)

 1 1 ندنسانعم نايلغو و ردص وضخ هک ندید هر ا دوخباب هلاتقو ب رح لوق ىلع هغسانعمدنج روند هزکسع

 ۱[ دجام شیلا ردنداعما شیجو اهریغوا بر نیربانساوه وا دنج یا میظع شیج لاقب رد نیم ایاقرت

 . | ردیعبا یرقم دن شیج و یدیا قارعلا "یرقم شیطآییا ن دعصلادبعو ردراذدح شنج نب دغو “لغ
 | (شیطاتال وا دوخاب شی |تاذ)لرول وا كم د یرقم هدنتن ارق عفان ماما هلغلوا موس ر یعفان هد هحل شعب

 | كوج (شیط ال یدیشل وا باغ و عطقنم هدا ر وا یرهدالق كناهنغ هللا یضر هقّدص هکردعض وم رب هدب رق هنیدم

 | اکا هدیسرافرول وا ئراقوج یک هلبنش نوز وانوز واو ولم هللا راهناد و لیوط هکر ديما تابن عونرب هل رسک
 هدنکر ت یزد رسم هلا هبلح و موس رم تان ر هدنناونع رسا هدننزو ریکنا هد هيس زاف تادرفم ضعب ررذ روش

 ءارعاورددآهکل وارب هدنع و رددآ هطخرب هدرصمیکسا هدننز و نادم (ناشیح رر دیمخیو هنمک و یو

 | یاشیطا حوا و ردرلپوسنماک ۱ تعاج یراکدبد نویناشیج ردنبقل كن هسک مان نیعریذن رج نب سا

 | لاخرد هسلیا كى ر هلب ره وا نامه یک ار هکر وند هت! لوش هدننزوناتک «شابخا) ردیعبات لصالا یم

 | نصالا "یدنکی ندظافح شایج و شاج كبقعب هتک رح اذا یذلاوهو شابج سرف لا هیلیا شورخو شوج
 | تیاغب هدننزو جرز (شربحا) ەچ لهل ا ءا لصف زو ردیعما ید كنهسک مان ناخرط ن "یلعن دم

 | هود كکرا ولیای هدرخ هدننز و لجرفس (شفربطا) د وقح یا شربح وه لاق روند هب هسک نطبمو رادنیک

 | تاساث سنج ر ندنسهماط رادرق هلیعط كنابو كنءهزمه (شبحالا) و هاه (ةشبلا) و هلنیتصت (شبلا) روند
 | شبح ن دم ردند امسا شبح و رواکش باحا یعجج كثلاثو هلیعص كناح رولکن اشبح یعجج كرایکل وا ردیعما

 ۱ ءاح لاق روند هنن لهکل وا کات ها شبح ناثل وا ص5 هتلح و رد راث دح شبح ن دم ن نیسح و یراردب و

 ۱ € ةشابخ از ردقج هل وا یع و هايس هکر وند ه هکر کج هن وکر ناشدح و ناشطا دالب نم یا ةشدخا نم "یشیح

 ۱ روند هتعاج نال واع ندهدعتلئابق نعد نايل وا ندهدحا و “هلق هدزو هکوصحا (ةش وبحالا )و هدننز و همام

 ۱ ون و ردیعمایریان یتعب یهاکرازاب رب كن همان دلم هشابح و ةلنبف نم اوسي ةعاجیا ةشوبحا و ةشارحت هدنع لا

ا كندج "ییجلا مونلکن ةثراح و رددآ یی انپ رب هقشب هدن دروب عایق
 | رد دیماسا هدننزورب ز 6 نتینحر) ردن

 ۳1 هکش یبحو رد ربا شیب یتا تن همطافو شیبح ی هلادبع و رددبعم مارخ بحاص هکدلاخنب شیبح

 | دیعسن شیبح و ناملسن شیبحو ردرایعباتر اید نیا و ع رسن شیبح و "یشبلنا شیبحو ردقوب یتبسل هب هنتسن
 | شیبح ینا ن ةي واعمدوخای شیبح واو شیبح ن د ناو هد ناو یسوم نیا و هللا دبع نیاو رشبم ناو
 شیبح نب مهاربا نب دم و شیبح نب عماج ن دم و شیبح ن ساق و شیبحن ةعیرو شیبحانما رز و دبشارو

 | نجرلادبء و شیبحنب رع نر نیسحو شیبح نبیاسو شیبح نبت راح و شیبح نیل عن, دم و شیبحن ےهار او

 تن ةداعمو ردندشدح ةاور شیبحن قف وم نال واقشمد بیطخ و شیبحن لماک نب لرابم و شیبحنب ین

 هدننزو پما (شیبح) ریدلی| طبض ردهلنیتفقو هلن هکهدسناونعا شنخن ثنب راضمب ردن دناور هک شیبخ
 شیبج ناو رد رالغوا رغصالا یعرضطان ةعير ن ورع ن دسا نب ثراح هکردردار كنهسک مان شبحا

 ا ا د < ى

۳۳ E aT 

 ا



a ۳۱۷ ی 

 هج هتسهآ ین هنسنرب هل وکسكناف و یه كيج (شفطا) ماض فح قیقدیا شوشعجلجر لا ر وند
 وه وا ارس هرصع اذا یناثلا بابلا نماشفج هشفخ لاق رد هنسانعمقم هفص ین هک ها راج وا هل راقم ر لوق لع قمیص

Iردمبقل الا برک یدعم نب دوسالا نب نادعم ریا وبا هدننزو لیدنف (شیشفا) عباصالا فا رطاب بلل  

 هقلح اذا لوالا بابلانم اشجج هب أر شخ لاقن ردهنسانعم كلما شارت شابهلبنوکس ك و یصق كوج شیب )| ۱
 یا اشجب انذانالف عمل «برعلا لوقت هنم و ایفخ انوص یااشج اهبناجنم تععملوقترون دهسس هتسهآو لریکو |
 زلیا لوبق ته و دن رارب هنساید و ند نالف نعد همزاب :الاعو كنع ماصتم هانعم وا اضن لب ال یا توص ییدا ۱

 هل راج وا ؛ل راقمرپ شج و رروا هغل غاص یتسیدنکب ویصاقالوق هرازوس نایمارب هنشیا و هکزوس تنش دوخاب

4 
۹ 
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 بودا هبعالمو غال هللا بوبح و عباصالافارطاب هبلحاذ| نیلا شچچ لا رد هنسانعم قناص دوس هج هتسهآ ق 1
 ردندنسانعم ر وک ذم بلحو و اهبعالبو اهل زاغپیامالغلا شمح "لطلاق رد هتسانعمقمردشقص یتس ور ییس

 )یک کاک اج اهلعج اذا بلا شج لاق رد هنسانعم كلنا شاج هاب یراودهلیسوکر وا كند وق 1

 هرب قالبچ نایلوا یرثا تابنو قولح یا شیج بکر لاقت روند هن ر تروع شلوا شارت هدننزو ریما ]
 هب هم زرخ ناک نک تم اتو ردیدآ| رگ ر هدنسهیحات هکم شیج و دیف تدنالیا شیج ناکم لاق ن رونل واق

 او اشیج ماما یف تلمعتسا لوقت روند هنتوا ماج نیک سک كب دوب هدننز و روبص (شوفلبا و
 قاروقو یسا ندا قارحا یتانابن و روند ه ییوق نالوا راقیچ ندنسیحاو و فا رطا یب وص و ةقلاح 2

 تاسنلل دف یا ښووج ندب و )هو یہ جز + می تیز ا هب

 رد هنسانعم قعشان وا قرهر دشقص یتسارو یتساروا بودا هفطالم هل وبګ دو هدننز ولیعفت ( شب

 فرح هنواخ یکیدروک ره هکر وند هتسودنز لوش هدنن زو دادش (شاجبا) هبعالو هلزاغ اذا هشچب
 هل اک ءاسنلل ضرعتم یا شاجب لجر لاقب هلوا رریدشارا جرف قلبا هک ایوک هلو اردا ض رعت بودا

 ةأرما لاش روند هنولاخ كوي یرف هدننزو ءارج (ءاشلبا) ردیعما لجررب شاججو شیما بک

 هند وکروا راز د كني وق نکر روا هلشاطیتسیرجما كن وق هدنن و باتک (شاملبا ) بکر ا ةيظعلا یا ءاش

 كمکج ینیوص ىع وجم كني وق هلاوکس كنون و یضق كيج (شنجا) روند ه هنس یراکهلیا راوتسا
 ردهنسانعم كلا هجوت هنفرط موق رخارب موقرب و امام حزناذا ل والا بابلانم اشنج بلا شنج لا رد هت
 هب وهشو ظاغ ادا" یشلا شنج لاق رد هنسانعم قل وا نوغوب و ابق هنسنرب و ملا اولبقا اذاموقلا ی اموقلا شنچ ی

 عرف اذا هنمشنج لا ردهنسانعم كللافوخ بویلکلب ندهنسنر و قاناذا لج را شنج لا رد هنسانعم#

 ىلع هننف و حایص و بی رقیا شناحو شنجناکم لاق روند یچد شناح روند دن اکم بیرقیس هفاسم ,

 ردهنسانعم قلواقلتیف لحر و رهدارخا وا حلا لبق یا اشنج ینانا لوقت رونند هن رخآ كنتقو ره
 لاقت ردهنسانعم قمان وا بوقلاق ندنرب كرون ندوقروقو بدجا اذا ییاثلا بابلانم اشنج ناکا

 ءابصح امف تن اکا ذا ةشنجرب لاق روند 4 ییوقیلزول وم هدننز و هرم 7 (فشنح ) تشاح یا توال هشت

 هر ههظع عطف رب ند دچک و هردص یا دش وج برا لا وود هسک وک هلی وکس كوا وو یصق كج (شول

 برض لوقت روند هنلب كناسناو هرختآ وا هنم يظعلا ةعطقلا ىا لیللا شوج یضم لاق روند هن رخ لوق ىلع

 لجرلا شاج لاق هنسانعم نیک دصک نوت رول وا ردصمو روند هنطس و كن هک تالذکی طسو یا 0

 فر سعنخژانلق و ودق صنم ردیدآكغاطرب هدندالب مسج ن نیقلب شوجو هلک لیللا راس اذا اش وج

 رددآ عض ومر دوخاب هلبقرب و روند هنسکو ک كناسنا هلبصف و هلي كيج (شول) زددآ عضومریو ر
 هدننز و لعفت (شّوهلا) ردذآ ه رقرب هدنساضق نارفسا هدننزو رفز (شوجر) ردیدآ هب رقرب هدنماضق س

 ردهنشانعم كلا لوخد هضرار و ةعطو هلم یضم ادا لبللا نو لاش ر ردهنسانعم كس یکولب ر

 شّوجموه لاق روند هلوزهم نايل وا قیرآ كب هلیس بن لعاف سا (شزوجلا)" شخ اذا ضراالایف شوج
 هلاصت (ناتشهطا) و نزد رست (شوهطا) و هل ۱۳ شهطا) اددش ال لو

 یبص نانغص بوشوف قرهیسمالغا هنسانا رد هنسانعم قغ بوش وقیرغوط هب هسکر هلا وق روق قر هي
 ار , وه و هیلا عزفاذا ثلاثلا و عبارلا بابلانم اناشهج و اشوهج و اشهج شهج و هيلا شهج ل

 ۳ قزاو هاو هنسانعم مدر ولید ه کم ادناد زىتتشقاورصق یاش دو ملا و لېول اش و شم

 “کلان نشی لاقب ردهنسانعم قجاق هلا وقروق دوخاب ققروف ند هنسنرب ناشهجو همای جفت ت



 > ۳۱ ی

 لاق TEY ,ا بولک هر یثاج یا٥ رکصذدقدل وا لوزهم هسکر هدننزو زا سما (شاشب درجالا)ا

 ا واطیکیرکب ولاص قیساق نرف هودو واولا شوز لاق و لازه دعب هعسج باث اذا لجرلا ت شارجا |

 | ردذاش هکهلیسهبنب لوعفم مسا (نأر علا تنعسو اهنوطب ك التم اذا لبالا تشأرجا لاش ردهنسانعم

 رس نیا یا هج ار لا لا روند هرا هود شفل واط بولاص قیساق نرف ردقنوا لع سا نالو وا سايق
 e | شئرحا) ردشلک قرهلوا داش هحلیو یک یکیدلک نصح هلیسهیذب لوعفم مسا ندنلعف نصحا ویو نوطبلا
 8 (شازجالا) بلا دیلی سرج ولا لاق روند ها ونح و ناسا نبلاق یراناب اب هلم س هی لعاف منا |

 ۴ رد هنسانعم قعاق نلروغا ییشرب و بسکا اذا هلابعل شّزحا لاق دهام طا راو بسک هدننز و لاعتفا

 روند هنس هو وا كناب لدوحو هل صف كنءدنشمواو و ءارو یم كم ورا رب هسلتخا اذا *یشلا شّمجا لاقت

 شتارج یش لاق روند هب هنسن یربا كن هدننز و طبالع (شلارطا هنج طسوا یا RE ترض لاق |

 لوفیلع روند همدآ دنمون اوي یس هنج هدننزو طبالع (شفارا)و هدننزو لدنمهلباف (شفنرطا) مج یا
 شقنرج همدآ وللاقص ابقو نیبنطا معظملا وا مظعلا یا شفارجو شفنرج لجر لاقب روند همدآ ابق یرلناب
 ] ی هنسر هلددشت كنيشو یصف كيج ( "شا و اهمصض یا سا شفت رب هلا لايف رونلوا قالطا ديلا |

 هاکنکدو هرسک و هقد اذا لوالا بابلا نماّشج *یشلا شج لاق ردهنسانعم قعاف وآ بوک دم زر هز ر یکروغلب

 هسنک اذا ناکلا شج لاقت ردهنسانعم كمر وس و اهب ه رض اذا اصعلاب هنالف شج لاق ردهنسانعم قمروا

 | لا رددنسانعم قم راقبح شا بوعریص یییزوکمدآر و اهاقن اذا بلا 3 هایش رد هنس انعم قلترآ ی وق و

 لاق O رمت بور وس تولرس یک کرک نا كند وق و هچ رسا و هایما اذا هعمد یک ابلا "شح

 ۱ ةرابطا نشا یا شح عصوم لاق رو هز قلشاط نشح و تش رد شج و اهاق و اهسنک ادا بلا شح

 هنطس و كن رلکبک هغروک وا رقفلا "شخ و هطس و یا راما "شج برم لاق روند هنلب هل را وط هبادلا شجوا

 1 ee یجدوب هلبسک كن هزم 6 شاشحالا إل هلبعص كيج 2 جد ناشح هدانعم یکیاو هکهتن روند |

 ۷ ا لاش د رد هنسانعم قع راص هنر یاب كرو رکو هق داذا*یب شچا لاق ردهنسانعم قعتفوا بوک ود |

 1 ۱ ردهنسانعم كل كاب بولیس یک کرک رویت جدو هدنزو هلزاز و اه ا اذا ضرالا نا

 | دحاولا دبع نب مثاه و روند هب یک :ود:روغلب هبنزو دادنش (شاشا) اهاقنو اهننک اذا بلا شجتج لاقب

 | دونید وتم همراب و روغلب هدنزو هنفس (فشیشحا) ردراثدح شاشحا دیلولان مهار او ینوکلا شاشلا ۱

 ریلج نسل ۳۹ یهوةشیشما انعطا لاق هلوا ش وا وا چا ار ا

 ٠٠ | يا( شيشا روند هننمركد لا هلیرمسکت راهم (ةشملا )و < شم )جرا وا م اھبف قیلیو ردق یف لمصث
 ءارما هکردیما یلدلا نا نداعصا هدننزوریبز (شیشج)) ردیعما لجرر و هنسانعم قلوس رود هد واق هندو

 25 ۱ یا ندرلندا اما هدنص وصخ لتقف كاك ما يسذعلا دوسا ندا داسفا یرط) وا هل وس یاوعد ىدا ندنم |

 ۲ ( شخا) ردندنلاحر هنانک فوع نیا و ندنس هلدبق مچ ذم رم نب شیشجو ردن دنس هلق 2 ؟ كلام نب شیشج و

 رونلوا قالطا هتعاسر نا هک لیلا 7 شجو هلن رسک كو رواکش اشح یعج روند هعاط هلع كيج |

 | قالطا مو هد زرط همت هکیلاق شم ملاق بولي روا یکقادود و هنم هعاس یا لبللانم شح ا

 ! ردیدآ كغاط ib یسدانیف مچ هدزاج و ردسا رهش رب هدننس هتربط هلا روصو رون وا

 ا یرهبج و یرلنککسم سم شلو وا ندهرهص كنموق داع هدنسهب - کر دییما كغاطر هدنناب كغاط مات ًاجاو

 هلیصف كيج < ةشحلا ) ردیدآ كوص قاروش ر , دوخاب عضومر هدنقار طا هبرش ( دابعا "شخ ناز

 | روند هننراتکرح و مایق ندلحر كموقرب و رونلوا قالطا هتعاج ندا تعزعو هجوت ندرب هتم رب هليو
 | توص تدش هلی كيج (ذشح ۱ رد هح ات دبع تف ةشجو مهتضهل یا مولا 2 هشح تدهش لوا

 | 25£ ( شجالا) رون دهسس قوغوب و نلاق ندا روهظ ندزککو ءدش یا هشخ هن وصل لاق ردهنسانعما

 هدیقسوم و هظیلغ یا توصلا شجادع رو سرف و لجر لاق روند هب هنس راس ودعرو هئآو هناسنا ولسس نیلاق

 ردنا ج ورخ ند زکک قرەلوا رےظیلغ و ىسقوغو هکروند ههزوآرب ندزا وآ قحهنل وا كبس ناطاو لوشا |

 نانرالا ةظبلغلا یا ءاّشج سوق لاق روا قالطا هابنوغوب یسمهرکچ ءاشح و ردش وم كشجا (ءاشحا )
 ةلهسیاءاشج ضرا لاقل وا یتب 0 N N كلپولواىلزولومەچركەكروندەرقشمو وزودلوش و

 لاق رولوا دض هلکشد هرودو و روند همدآ نوزوا هلص كيج ( شوشعما ) لا هاتف ءابصطا ناف

 1 لجر)



< o jë- 

 راکھ ی لاش روند هن ةلرنفعقار ز نللقو قلصت كمادناو هثحو دتانعم نیر ریز ول قالطا هد هناط |

 اعر ندا هنیهج و هنسانعه یظ رونل وا قالطا هکیکو  ردهنسانعم ارغو داهج و ظلغ و ءافج یا شحج
 رواخش جو مهنع هلا ی ضر رد راب امص بات زن شجون دبع و هللا دبع یراردارب و بنز نیم وا او ردنعسا |

 توراص هنلوق هقلح هقلح ی ناب وچ هکر وند ەنسەراب لو لوش هدننزو هر (هد )رده رق ناش |

 هل وا شمافلت وق تولوا مات یساضعازونه هکر وند ه نا وشه دز ول ور < شواو لا دکمرک الا زا
 هکودندانعموت رونی ههیحلا رب و نیر تر زا 6 نیس ) "دنشبنا لبق "یبصلل لاق ثالذو شو وه لاشا

 شب لح ر لا رونل واقالطا "ل اها شیخ همد !نال وا ردا لوزن ه هغ رالا هقشابندرلنآ بوشراق دنموق اد |

 لاق روند همد شلت تناصا هضراعر هناب زا (شوه#ا ) مهب طلت 1و سانلانع ةبحات لر ناک ادا له |

 كتعاجرب ندنسهلسف نافطغ هبلعتن شاحچ ردندیماساهدننز و تاتک (شاحج) هقش بیصا اذا شوک لجرا

 "دبنسم یا هدح و شی وه لاق هنمو ردکعد قج هبوص رد رغصم كشحج هدننزوربز (شیعجا) رد ردن

 یار دوخ نېم هنغیدل وا رونحاق ماد فرك زاوا ندسات یعسق هب وص كچوک مهطلاخال و شانلارواتشنال هنر

 سد هدح وربیع هکهتن یدنل وا قالطا ه هسکنالوا زا هراشتسا و طالتخا هلا هکر الصا بول وا دنسب دوخ

 (شاشنع الا هعفاد اذا هشحاح لاش رد هن سانعم هعفادم هدنن ز و هلعافم ( هشحاما رز ردلیعتسم هدماقم و |

 كيج( شرما 7 ظع ادا "یصلا نطب ششنعج | لاق رد هتسانعم كموی كن ینرق كغج وچ هدننز و س

 روند هناشوط یا رود مورم یار زدم یو وو هل مسک كنا روی

 روند رمیعح هدنرغصم و ار واک م احح یعج روند هتنالب ل کتا نشخ و یربا كبو هنسانعم عض ره بثرآ
 فذحیدازهسرول واشاز فرح رکاو روئلوا طاقسا یریخا هم "رو هدن رل ریغصت و عج كنيساجخ ر م کرد راقا

 رفعج شنا ) روش ده یراق هج وق و لشاب كب هدننزو ر PE O رفعج ( شمال ردالوا
 هح رحد (نشنسطا) ردندآ لجرر و ظیلغ یا شنع> یش لاق روند ه هنس ظیلغ و نیلاق i زو

 شن لاق ردراو هغلابم هدیناث ردهنسانعم كموب یارق فا مد و و شاتر (شادنسالا )و

 سر هدد نوا قللآ ی هتسر هات وک ٹللادو یصق كيج ( شدلا ) مظع اذا ششنعح او "یصلا ۱

 یا ربط هژنیتصف (شدطا) هنا هرادا ادا یتاثلا تابلانم اشدج ؛یشلا شدج لاق ردهنسانعم كمر

 هکرد ماز زح نا هدننزو رفعج (شدرج ر ردیتا ور عن نا هرو زنم تغل و رولکش ادجا یعج روشدهر
 ی یفلا شرج لاق رد هنسانعم قع زاق بو شاق یی هنسنر هلی و کش كنارویص* كمج (شرطا) رد رد نطب رب ن

 س لا ردهنسانعم كم كمردیک بو وص یعوبف كنهنسئرب و هک اذا یاثلاو لوالا بابلانم اش “لإ

 | سالم هکلد اذا دلا شزج لاق ردهنسانعم قمردشوغوا بوتروس نوجا كقل زود ییردو هرشف اد
  تنومآ اف یاب O ETE روت دم اذا یشلا شرج لاقب ردهتسانعم كکود هجم ربا ب هتسن ر و

 شرج لاق رد هنسانعم كمتر کس غآ ضآو هت ربه راثا تح طشلاب هکح اذا شارا نشر لاق ردهنسانعم قم زاق

 روند هنسید رشخ ندا روهظ هدکدننروس یتسیرد یتالب لرکنا یعفالا شر و ایر ادع اذا لجرلا

 هددندب لث هليل وا كنك و ضعب اهضعإ تکعاذا دلخانم اهجورخ توص یا شرج هلو ییفالا "ملا 1

 زج دپ دنا لاوقت ]1 ر و رو دک نک روند هنامزت راد نالوا

 لاق و رونل وا قاللطا هد هليل یاب شرج و هلی هل وا نيام یا شرج و شرج و شرج و شرح و لیبل نم
 | لاقت روش ده هنن شلک ود ی را هدننزوربما (شیرطا ردیدآ عض ومر شرج و هنمرخابیا لیلا نم شرک هاا

 یریاو ذقان مراصیا شیرج لجر لاق روند همدآ رازکر اکذ فان و نیکسکیکلقو هق د منل یا شیرج یش

 دبعن فافخ ن سيق دبع و ردیعما كنك یشیدرب و بیظی مل ناک اذا شیرج ج لاقب روند هزوط ولشاط ۱

 یک هدنع هدننز و درص (شرج ر ردهدلپرپ هدنسهیحان ندرا هلنیتصف شرج رد عاشر شب <

 11 "ییشرجن) شیک شا فی ورع نة عب رردندار وا تعاجرب ندنلتدحموردا روهظ هود و نادت العا ن

 (یشرلبا )رد روا نه ا تان ف لعن هللادبع هلا 4لم* یاح € شرع و) ا هد یا و ۱

 | كتر هدتیلهاخ هدننزوربز (شیرج سفنلا یایشرطا رک لاق ردهنسانعم تاذو سفت هدنز و

 (شارلیا) ردندننندحم هشا رج ن دسا و ردنداهعا هشا رج ن مع ؟ ردندیماسا هدننز و همام (هشارج ف ردي

 | ةانح ئا شا رج ۵ لاق روت هب هسکی جدا تیانح ردهنسانعم یناح هکر دعج ندنظفل شراح و نامر

۳( ۱۱۳۹ 

1 



 ۱ KEE هنع د ثح اذا ثلاثلا بابلان م اش هنع شچ لاق رد هنسانعم یهر داوا توروص یهنسار رول وا

 ۱ .عایراب "فخو هل حاترا اذا لا شم لاقب رد هنساعم كلبا لابقا و باتش هلقوشو حرف هن هنسذ نالوا یههدرک |

 !هذخأی ملو هذخأيل هلوانت اذا هيلا شه لاق ردهنسانعم قلا م ورحم تویل [نکل E هاهتسار و

 | تكصصل وا هدحو ءاکبل بهت اذا لجرلا شهب لاق ردهنسانعم قل وا "یبتم هکللوک د وخاي هغلغا هجزکلای هسکرب و
 | مولا شبم لاقم رد هنسانعم كمك ير و هل وانتبل هل هدي شو لا ردهنسانعم قمنا وص لا هن هندن رب نوا قل [واضیا
 5 وریبز (شیب لوعتجا اذاموقلا شهبت لاش ردهنسانغم كنکيرب یحدوب هدننزو لعفت(شهنتا لا وعتجا اذا
 | (شهبلا) ردپعسا لجرر هدننز و لورج (ش ول ردندننثدح شیب نب "یلع و ردي یدج كراش مان همرلا وذ
 | لعاسفت (شهاشلا) عیرمس یا شهبمرریس لاقب ردندنسسانعم عاقجا ردلیعتسم هنسانعم میربميس هدننزو مظغم

Nرخالا یا امهم لکی وها اذا *یشلاامعب اشهابت لاق رد هنسانعم قوص هنسفر رب هل رالا هن رب  | 

 | راب (هشبل و (شیب) ردرا و رندعم هحنهدنآ هکر ددا عضومرب هلی وک كنایاو یضق كناب(شیب) یش
tyا شب و یدنل وا رک د هک ردتغل ازومهم یضفل هد و ردیعات نالشرا هکر درعما یدا ور هد هما قیرط  

 1 یاناوبح ندا لکا رول والصاح لاتقرهز هدن آیژنکا و رول وا ۍ سير وق و یسه زات هکر دیعمآ تاب ر هیبش هلسبح ز
 . [ الصاو ردا لوانت یتآ ید یشوق نجردلب و ردبا/یدغت هلکنآ کرد راکدنذ شیبلا ةراف قایرتو رکا كاله
 تابنیراکدبد شی وبشا رول وا مواقم کا جد نوحتم یراکدد كسلا ءا ود و زنا زرض

 [  لهاله هدنیچ دالب

 | رربدیتوا نج ردلب هدیکرت ردرا و یعاونا ردلتاق رهز رارداقالطا لهاله تم ندبیسو ردک و کر تب هدغاط مان

 هدنراوج شد رد رلکدد راودج ضعبلادنع ردنا ويح رب هیبش هه راف رار د شوم شه هدیس راف هکشیبلا ةراف و

 | لاش ردهنسانعم قلف ارالدو بوخ و ضا یزو هدنن زو لیعفت (شییبلا) ردیسیعفد قرن كناو رول وا

 كليك یبو تلفیفخ هلدیتعف و ىح كنان(شزللا) ی ةيقوفلا ءانلا لصف ]س هنسح و هضب ىا ههج وتلا شی أ جة وغلا ءالا لصف ووس
 | قلا و ةفلنا ىا شزلاوشزلا اذهام لوقت ردهنسانعم تنض و لګ و قلیوخد, لوقىلغ كل هفاشو تالزسکد و |

 عیارلا بابلانم اشرت لجرلا شرت لاق رولوا ردصم هدروبم یانعم هلنیتصف شرتو ةنضلاو قللنا ءوسوا
 روند ها هل رسک كنات (ماشرنلا) ردتفصندرو نم یانعم (شراتلا) و هدننز وفتک 6«شزنلا» شرتاذناک اذا

 تلایار ندنتم ال و نالیک هدم هدنن ز و بحاص((شلاتردیسهدامیش ری رکذ عض وم هلغل وا لتعموب و هنسانعملبح

 | هعچ ادا لّوالا بابلانم اشم ؛یشلاشع لاق رد هنسانعم كمر ردکیرب هلی وکس كيم و یف كنا( شعلا رددآ

 یصت كناث < شا ردیب ولقم ثابش و کر دندلاجز مالعا هدننزو بارغ (شاب )ا ی ةثلثلا ءاثلا لصف | سی دنلنلا ءاثلا لصف ]و
 | ع رلا هنم El هشفو هاقسلا "شث لاه رد هنسانعم قمرقچ لیندمولوط شلروفوا هلددشت كنيشو |

 رول وا لایمعتسا هلفلا ینعب زسهزمه اضعب و هلی وکس كنهزمه و یصف كيج (شآخا) چچ مخا لصف چ ہا لصف ا

 عاور وه و شأجلا هنم ینذخا لوقت رون د هکمترتد بونا . واکرو كناسنا هدقدل وا برطضم هلفوخ ندهنسنرب ۱ 1

 | ىج كنظف) حو يادا نکس لاق روند هنس هقطان سفن كناسنا و عزفلا دنع برطضا اذا بلقلا

 | هبلا شاج لا ردهنسانعم كلا لابقا و هجوت هب هنسنرب رول وا ردصمو ردیدآ عض ومرپ شاج و رولک شووج |

 ا لا ردهنتسانعم قاق بونا وا ندنرب رو هلسس فوخاب نزحو لبقا اذا ثلاثلا بابلا نم اشأج |

 ۳ هنطس و د وخاب 7۳ وک هبژ و روفصء (شوشۇللا) عزفوا نزح نم تعف را اذا هه |

 | ظبلغیا شوش وج لجر لاق رون د همدآ ظیلغ و هم وزیح وا هردص یاهشوشوج برمض لاق رول وا یر نالک

 83 لاش و كلا شا E کبم كنابو یصق كيج ( شبا ) ةعطق یا سانلا نمشوشوجمو
 ا لاق وند هن رب تروع شلوا شارت هدننزو ریما( شیبخا)) هقلح اذا یناثلا بابلانماشبج رعشلا |
 | ولغوا نددنکر دندنيدح شابج ن ناخرط نب "یلع ن دم ردنداسمما هدنزو دادش (شابخ ال ق ولحم یا |
 le یلکن ردیماضعا یلاقی دهد وک هدننز و رفعح شرح ۱ یدلبا ثیدح تیا ور هللادبع ظفاح |

 ندا تباصا هیرد هلینوکس كن هلمم ياح و ىح كيج (شحج۱) قلا عقب ظبلغ یا شرح سرف لات 1
 هءدایز ندقالمرط دوخاب ردتهشاق هکهصاشا ندقمالمرطو لوق ىلع ردهنسانعم قمریص بووص ی هنسن |

 شدلناک وهوا هبیصب *یشنههرمشق و ریخسا ادا تلاتلا بابلا ماش دلما شحچ لاق ردکمردیک, بو زاق

 كت اورد هشحج ین وم هل رسک كوج رولک ناش حجو رواکش احج ی و دوس اش وهق وف وا 4 ودوا

 ( هناط )



 و ۳۱۳ 2و ۳9

 | لوالاو یناثلا بابلا نماشطب هل شطب لاقن ردهنسانعم قتوط بوبا زواق راو شام وون را نه
 شاطباو ردهنسانعم قمت وط بوشپا هلندش و فنع ی هنس ره شطب هدندنع راضعب و ة وطسلا و فنعلاب هذخا اذا أ

 ندکلهتسخ و سأب یا شطب وذ وه لاقب ردلمعتسم هنسانعم تّوقو ساب شطب و رد صاخ هکلیا اذخا یاسنا | ۱

 (شاسب ال فیعضوه اهنم افا ادا نام شطب لا ردهلسانعن قوا فبعض زونش و بول و فا هج رک
 ةوطسلا و فنعلاب هذخا اذا هشطبالاه ردهنسانعم قعوطبوب از واق هلئدش و فنع یمدآرب ید وب هل رسک ك نه زمه

 یا شیطب وه لاق روند هن ال وا شطبلا د دش هدننز و ریما (شیطبلا )ل “نش لک ف ديدشلا ذخالا شطبلا وا 1

 للا هبه نب لیععمآ و رد رلعما لجر یکیا هدننزو رفاسم (شطابم) و هدننز و بانک (شاطب) شطبلا ددشلا |
 هثطاب لاق ردهنسانعم كمر ود هب هنشن ر هدننز و هلعافم( ةشطابمل لرد یعفاش هیقف رد هلباب ءاطلا دعب هکشیطاب ن

 لا ردهنسانعم قعشا غوا بودازوا ینیرللا نوجا قمهرواق نیر یرب یک ریه روک هسک یکیا و هطاع اذا
 قلرو و بولوا ضآ كم یو كنود هدننز و لعفت (شلستلا) هب شطنیل هبحاص ىلا مدیا "لک دم اذا اطا
 اهلاجاب شطب باکرلا نا لاق ردهنسانعم كم روب لره روس یتیرلفایا هلغمراو هنسهج رد زمنادلق هدننلآ هم 6

 كن هم نیعو یعف كناب(ةشغبلا) ردع راضم لعف کیدا شطش یصا كنو هل رهن داکنال هم تحز یا

 ( شغبلا )ةفيعض ةرطم یا ةشغب ءاعسلا ین و ینءاجلوقت رونلواریبعت یتنسچ هکر ون ده ر ومغب نانا فیعض هلی
 ةشغبلا ترطما اذا ثلاثلا بابلانم اشغب ءاعسلا تشغب لاق ردهنسانعم قمردغاب یتنسج دولب هدر
 شهجا اذا هما ىلا شغب ییصلا لاقت ردلمعتس هنسانعم قعشوف هنساباپ دوخاب هنسانآ قرهیسسالغ [ قج

 ةوکلاین ءابهلا شغب لاقت ردلعتسم هنسانعم كم رک زو هجا نانلوا ربعت هّرذ ندنسهحاب كن هناخ و الآ

 | یا شغابرطم لا روند دوم الو راغب هرزوا هجو یتنسچ هدننزو شطاب (شغابلا) امف لخد" ۱

 یاب واک هند کینیا یک رب هدنن زو شقن (شقبلا) ردن وچ ا تدحو ءات هدنظفل هشغب وبشا ةشفب
 ییغاب یغابا كنهود هدننزو شقن (شکبلا) ردرهاظ قلوا یراکدید سقت هلا 46 نیس هکربد حراش + را

 كنونوداطو یھت كنا ( (شنالب) لحاذا لوالا بالا هاش س لاتع شکب لاق رد 9 ۳"

 دف ا ۳ اش مق شن لاق e كمرپد ا كلکو لس

 یشنبلا)شن کک مالا شنای ردنک نیامد و نکل رد هنسانعم شن هدنن زو لیعفت

 1 0 ۳ رود هرشک سان افلطم دوخان ردص وصح لا تند نا

 شثاب شو لاق هنمو سانلانم ةژکلاوا یخ لا نم نزول تم هات 1

iدن  atروناوا  SEنیا اوت یا شو اا لا ایراد  

 موا شاپ لاش رولوا 9 میم یا شوبلا اتهام لوقت زو هنر

 ردندننندح رد وسنم هن دج هک "ی شوبلا شون نب دعسان o ASE 1 لوقتو وصص"

 هلا هددشم یاب € "یشوبلا* یشب هبلا یوها اذا ات زلف شاب لاقت ردهنسانعم قغ وص هتسنر هلا لا ههسکرب شو

 و ی ه هک ۵ امورف و هلفس و لیعمربقف یا "یشو لجر لاق روند دمدآ لابعلارثک ورق

 دد رب یرب کردا وادار شوت (شواسلا) ماه دو سأنلا ناجخنم یا یشو وه لاق رب
 دزکلیا یشاح ندهنسنر هدننزو لاعفنا ( شابنالا) اوت یا اشوابت لاق ردهنسانعم كلبا قلزارد

 هدننزو لیعفت (شیوشلا ضیقسالو شات یا یشنم شابنالوه لاق ردهنسانعم قلثرو ب

 (شو) اوطلتخا اذا او وتو موقلا شوب لاق ردهنسانعم قمل وا قشراق 0 هدننزو لعفت (ش وا
 (شهبلالردنداروا یش وبلا هار ان "لعندنیئدحو رونل واچ هدار وا هیشوب بای رد هرقرب هد رصم هلبعط

 لشخ هنسیروق رولوا هدزاججو دنه رد رم كنجاغا مود هکروند هنسهزات كشع یراکدید لقم هلي
 | یانعم شپ "شه یا شم لجر لاق روند ةا وا شب ور دا وذو زوک ولوا قصاو شش

 ردصم شیب و نود تبا داوا شیب او رک رونلوا قالطا هزاج راید شہلا هالبو

 ( ۰ ) * یی *



 ۳ یو e 0 شوق هقبشپ ر یه حر راردیا قالطا شقارب وا
e۱ لاق ساع قملوا هدنکارپ هدننز و هجرحد (هشقرل ا ردیمما یاشر ندنسەلىبق 0 شفر و  

 | لاسقاو هجون هکع هنسن و هطاخ اذا مالكلا شقرب لاق رد هنسانعم كل مالک طلخو اوق رفت اذا موقلا ش
 ۱ | لا ردهنسانعم یل وا فلتخحم ینول كنهنسن شقنمو ەي لبقا اذا ماعطلا لكا ىلع شقر لا رد هنسانعم تا

 اهلها ىلعو *شقارب تلد اهلها لبع + ردیعسا كاباکی قحاقرب هلیصف كناب (شقا ر )فلتخااذا شفرالا لول شقرب
 [] تلظ نکل بودا روهظ نشد هک رب هلن دصق ءوس هن رز وایحاص كرو نم بلک رد ًاشنم كنتم شقارت ن |

 بون ود رانشود هلکمر وا هنناطبط كنم راقایا تآ روزه بلک ن کیا هرزوا تدعاببم بویمروک یتسهناخ ندلیل

 لع ر نالوادناعهن رز وا یدنکی ررضهسکرب ردشل والثم رود نم مالکه لکا ترا ونوح ییبحاص هل زاوا باک
 هکر دیعما یب هح وژ دامن نامل شفار هکیدند راضعب رول وا ب رض هدکدلشیا

 | نات نوکر یدا یکلم كنتق و

 ۱ | ندفرطرب هلفغل | یبع هکی دیشلنانیب ,هتناکم ص وصح ر نامت هام قم و یدلبا عض و نیشناح ینهرونع بودیکه رفس

 9 یدارلرول وا عت لاا نیرکاسع هدفانک او فا رطا هلهج وو بوردلاقنوشتهدار وا نامه هسلیا روهظ هداحرب

 2 ال و هدفار طا هل رامردلاق نوت e هلی رط قوذ هج کارل هن راح هرکصندکد تک هرفس ناسمقل

 ۱ کر ومابایرا هدقد) وافقا و هني شقاربربدل وا عقجهداعلیلعهلیهظح الم یر وهظ هض راعرب رارخسع

 | لج هلزه یذح دعبنم هسنل وا عاحرا رارکسع ود یدلیا تشن ندنراوهل و تبع كل راه راح موق رم لعف

 | تملصم تارا وبد ردندلاح ۀمزال قلوب شا رب هرلنوب كزدیمرپ و هتشر رس هلفلوا راکرد یراکچبهدی

 تا

 1 | نا اعفا و شفارب هرو زم هکیدبدراضعب و یدلیاداربای رود نم مالک نام ہلکا ناب لاح تاد شقارب

 3 ولغوا ر ندسشفارب كنام و یدا رازلثا لکا ینتا/كنعسق هود امطق یموق كنا و یدا یسهجوز كموقرم

 | )هلا هلرارو رم ىدا رار ید شقارب و بودیک هکمروک یتیراشادنرق كشقارب هلبا نامل نوکر ید راو

  یدروتک هنامش بولآ كيک ولتارب روم مالغ را رایدلیا ج عن هودر امارک | هدن رقدل وا و

 ] یعدل وا هدکدلیا لاوئس ود ردنوب مدع تا فیطل هل و رجلا ةدم بونل شوخ تیاغب هدکدلیا لکا نامه

 | لج هرکصندنو هز نس ییعب لقجاف لج شفارب هلکلتا ناب یتغیدل وا یتا كنهود نالوا حمد نوهسدنک
 | كنه رو زم نات دعب نم یدا قوچ كب یرهود كشقا و یدید هلا لکا ندنآ دن مو بودنا ماسعطا |
 | یدنلوا داربا رو زم مالک هلکلیا ترداسبم هکلیا لکاو مد تی رهود كنسهلبقو موقو كن راردار و
 |( کردی هدلب عدف یکیاو ردیدآ كنداو یکیا دوخاب كغاط یکیا هدنع هدننزو نالیس نالیهو شقارب 1

 ال شقربت لاق ردهنتسانعم قلوا ن رم هلا رلکنر نوک انوک هدنزو چرن( شربت ا ردهنارخ الاح |

 1 یا وه ءاشنربلا "یا یرداام لوقت ردهنسانعم ساب را زرتصف (ءاشنرلاإ ةفلتحم ناولاب ناس یا نالف

 1 قلوا ولزو روڪ هدننزو هشاشر ( هشاشل )و هات هد كنیش و س كناب (ترثبلا) سالا فا

 لاو هناکزان هلت الو هو قلط ناک اذا عار پایا نوم ةشاشب و اقب تششب لوقت ردهنسانس

 ت e هدقدل وا یتالمهتس ودرب سرو و هيلا لصض و Ek ا شب لاق ردلعتسم هنسانعم كليا
 أ

 ۱ اکو دهن سانعم شبا هدنز و “ا € DID < سد و حرف یا ف شيف هتل لوقت ردلهعتسم دین دانم كلا راهظا

 ] هدنزوهنیفس «ذشیشبلا) هج ولا یا شیشبلا قلط لا رونا وا قالطاهزوب هدننز وریما (شیشبلا) یدنل وا رک ذ

 | یشیشب هل تجرخا لوقت نوهلدلوا تشاشب :مزلتسمم ردلمعتسم هدنلام ناسل وا قالطا .ثالمام ا
 ردهنسانعمكمروت کب لوق لع قلوا ا!قشمراص هن رب یرب یتابن رب هل رسک كن هزم (شاشبالا ۱ ید ثالم ی

 بوسوکز وب زاوک هب هسکرب هدنز و لزازت < ششبتلا زا اهتاب ل وا تشنآ وا اهن "فتلااذا ضرالا تشبا لاق

 شیشه : ندنفرط یلاعت قح و هلصا وو هسن Tola هب شيش f ارد هنس انعم كلا تلصاوفو تافتلاو شفا

 طوال ر دشا مات هیدح وبشاهلکنوب فلم * رولوا دانم لاا ناچ اوم انک هاغل و یت نان دبع
 هلی وکس كاناط و یعتق كناب (شطہلا) چ هّماغب تیبلا لها ش شب اک هللا شیشبتنالا ةالصلل دجاسملا لجرلا

 ( یهسکرب )



 تان ۱ ا ا رس 3
 قللخا "یا یاوه شرالا "یا یرداام لوقت ردهنسانعم قلخو هاطعا اذا هشرا لاق ردلیعتسم هئسانعم ۳7 ووا|

 كم ردنل ولع بو رچلوا ی دنا (شیرآتلا رد دآ ك غاط ر هدن ز و بحاص (شرا) ردنا قولاق نخ ورانا

 رد هنسانعم قلآ تید هدننض تحارج هدننزو لاعتفا (شارتیالا) اهئّرا اذا رانلا شّرا لاق ردهنیسانعم |
 لاق ردهنسانعم قلوا داقنمو یضار هصاصق و تید حورح و اهشرا ذخ یا نالفای كتشاجخ هنم شزئا لوقت ۱

 کا یروق هد دشت كنيشو یصفكنزمه (شالا# صاصتا مسسا لاق ر اک شرالل مس یا ةشامضال ش

 مولا "شا E تکر حو مایق هدننمط ههب رکا خب اربخ یا اشا تلکا لوقت 8
 لابش ررکیکلس قارب ندجاغآ هلکنکد هکرد هنسانعم شه و شل اوك حو اوماق اذا لّوالا باسبلا نم 1
 ةشاشه و ساشه هلع كل رهزمه ةشاشالا)ل و (شاشالا ال اصعلاب ةقرولا طبخ ییعب "شه یتعم هغ لع ش

 رک دهدنناب نیس هکر د هنسانعم "سا هل رسک كنهزمه "شال ردت رابع ندقلوا دن*اشن و نش ا

 ندنس هل لکم هدننز وریب ز (شیقا) "یشلب 'یشلا ینعب سالاب سلا یا "شالاب "شا قلا لوقت یدتلوا |
 هکر د راه ود زس وص سنجرب شبقا ینب لاج و ردنداصصا شیق و دوخاب شیقان ثراح وردیعا یردب كتعاج رب |

 نب دوعسم ندنیئدح ردهدلب رب هدنتلایا هنافرف هس هعب مرغ ٌهعحص كنهزمه (شوا)پ رار ول وا رکروا ندهنسن ره

 هکر د جیم * ردن دار وا نویشوالا "ىلع ن دمع نب "یلعة ودقلا ویدیهشلا نام ن "لغو "ىلع ن دج ا ن دم وروصنم

 ن دمع نب ناقع ن "ىلع ىمظان كنەروهشم ةموظنم نال وا ردصم هلشب + یلامالا ءدب یفدبعلا لوق * هدد

 مامتالا دعب مدیشل وا قف و مریتف و هنتمدخ ی رش عبشمو عماج یلاعت هقیفوت ی رک یدبهش "یموالا نا

 چک ءابلا لصف لح الا لصف]9-رارول وادیفتسم ندنآ دمع تما ابلاح یلاعت دمحم بونا وا هیت هی ییمالا حرش یف یلاع لاح
 عبارلا بابلا نم اشأب هشأب لاق رد هن سانعم قم هرب هلفغلا ىلع یعدآ ر هلی وکس كن زمه و یصق كناب (شآ
 ردهنسانعم كلنا عانتما و هتعفدام یا "یشب شابا لوقت ردهنسانعم قفاق هوا یمدآ رب و ةلفغ دو رص

 مپ بویعاب هنسرب الصا اک |مدآلوا بوق هرب بوق یمدآرب هدنن ز و هلعافم (ذشابلا) منتماام یا یتم ش

 .هلبلق هاب ییهزمه هل رسک كناب (هشش )اتش وه عنصب لو هعرصف هذخا اذا ان الف شاپ لاق ردهنسانعم

 ۱ شحو(شعلا) رد رعم ارهاظ هلکعد هنامر وا هشدب هدیس راف ردي! كر یعات نالسرا رب هدنع رارد ید ەش

 تل دن و ارعتجا اذا ثلافا بابا نم اش ے موقلا شح لا رد هنسانعم كير هززوا یار
 قلنشقرف هل رسک كناب (شاخربلا) ردقل وا شبح نا زا ناو هکراید.د راضعب و یدلیا هتطحت یراز

 ارهاظ هکر د جزم + به و طالتخایف یا شاخرب و شابرخیفا وعق و لاق ردهنسانعم هماکنه و اف و و

 | هلادبع وبا ردنداعما هدننز و بحاص ملا هم لاذ (شدابلا ردهنسانعم افوغ و كنج هکر دب عم یم راف

 هبلعت یب سیقو نابیشو لهذ ءاشرب و مهتعاج یانموا سانلا e یا وهءاشربلا یانم یرداام ن ول
 فالتخا هدن رئابم هلن وئاخ نالوا یعتروا دوخاب ندنعیدل وا شر هدندوح و رد رابقل كن ۰ راهدلا و 1۳

 لوق ىلع الد هليس هيأ 0 لعاف سا (ش طربلا رول وا قالطا ءاشربلاوش هرارو نحو یدیشفل وا ب قلت نذنه

 اعاس وا اللد یا هاشم دا هللا یضر رع ناکو + روند ه یجنایم نال وا هدننلب رشه

 NE هدننز و رفعح هلا همی (شفر لا نیس وه وا راو لان

 كن رک کروشل وا قالطا هیت ام یانگ و بش د ورک هبت ترور ر

 ور رابق یرلیوت .دکدلکلب بوقروق ند هنسنرب رول وا هایسیمیغاشاو یزمرقیمهترواو قآ تیاغبیسیراقو |



 بچ أا نیشلا باب زام
 چک ةزمهلا لصف لوس

 1 فالتخا یا شرا امتی لاقت د رد هنسانعم تموصخو فالتخاو عازلو ةوشرلا یا شرالا هيف اطعا لاق |

 سی ۳۱۰ =

 | شاب هلی كناب( سیلا) و هان وکس كنابو ین كنا( سیل هتسق اذا ةسیا وم هتسا و اساثیا ةسأيإ لوقت
 وهو برضیک س بیو ةزمه ءايلا بلقب سپ ابو لعب مک یا ع اب سدس "ی لا نی ا سفت قعروق هتس |

 ۱ (سییلاژزو هنر و فک سییلا و (سپابلا  فحت ابطر ناک اذا سداسلاو عبارا تابلاخ نم اس و اش ذاش |

 | الا سیب و روند ۵ هنسسلشع روق هرکص تولوا شاپ ر درافص و هدننزو سکش (سبیلالو هدننزوریما |

 هننالوا سباب ثالوش رارحا لوقبلا سيب و قرعلا یا ءالا سیب هس لمد ءاع لاقن رونل وا تالطا هرتهدنن زو ویا
 لاق روند هنابن شع روق اقلطم دوخای هنسبای كنن الوا رولیغاط هرکصندقد روق كتا ورسو باشعا لوق ىلع

 هدنلصا هلنیتصق (سپیلا ) روند هفلیروق ردعما هدننزو هموع (فسوسلا) لس وهف سکس یب وهف لقبلا سد
 ۱ یلاعت وقف ءاحیذلای ب ومقد رط امت او روند هتیشنالوایروق هدنناذ هکلی بویلوا شع روق هدعب بول وا ش ها

 [ لع اقولخم ذثنیحیلاعت هللا هرهظا اغ اسبایال و ابطرال اقرط طق دهعب مل هاو اسب رحل ایف اش رط مهل برضا
 یر ندتسوم و تبوطر هلغمال وا قب رط امدقم یدیشل وا رهاظ هدرح هک قد رط عقا و هد هروب نم تیآ اا

 ۰ داو قلخ منا لوا نم هی كلیا راهظا ییسهرهاب تایآ یلاصت یراب بانج نامه واوا
 r بویلوا قیرط امدقم هک یدلیا تءارق هلی وکس كناب یرصب نسحو رول وا شلوا سباب قیرطقلخ

 | | تعنموریخ یب نمار هسشيا هلنیتک س و رول وا یتبم هنیراتعا یغیدل وا سباب ه وطرلا دعب هک ابوک هلغل وا ءام
 لب یا سپ اش لب رولو قالطا نی زسدوس اف رخال یا سیر لاقب وناا قالطا هتروع

 یش لا ردلهعتسم هدهتسانعم ساب ردلیضفت لعفا هدننز و سا (سالا) ردهدزنایز هد هل وکس كناب هدنو

 ۰ [ یروق رول وا كانعجو تیاغب هدقدلقص هکروند هکیک نالوا هدنرب نان وا ریبعت كيحناكغایا و سباب یا سدا

 ۰. [ سیایا و مای زغ اذا قاسلا ىف بوضظ وهو هسا ىف برض لا رولكس بابا یعج رد رلکدتاریبعت كجا
 ۳ ۳ دوما (ساب ) راردنا نا فويس رزابغی دنا هکر ونل وا قالطا هراهنسن كب ولت الص لوش
 ا ىدبملاةلبجن مک( سالا )دعو ار هد« ءونشضرا هلی كناب (سوب) روند هنکیلد كرد لوق لع هنا
 2 | ردفتشمیرب لیم یمرکی ر اضراو لیمزوت وا الوط هکردیع"ا كنهطا یروقرب هدمور رح و ردیعسایحمق كن هسک مان
 ق | ردهنسسانعم قمت روق هل رسک كنهزمش ( ساب ل1) ردندنربازج سلدنا هکربد حراش * ردرا و هدلب لزوکرب هدنا و

 مرک اک لجراب سا لوقت ردا ناسا تر هکر دلصتسم هنیسانعم كلا توکسو هفنج اذا * یثلا سا لاقت
 - رددنسانعم كعرو هدرب یروقو اهل سس اذا ض رالا تسا لاق Re قع روف یاب اا یا

 | ردهتسانعم قم روف یهنسنر دو هدننزو لیعفت (سییتلا) ةسبابلا ضرالایف اوراس اذا موقلا سا لاق

 راس اذا اس لجرلاسپ لاق ردهنسانعم كمزک هللددشت كنيس و یف كناب ( سيلا )ل هففج اذا *یثلا سد لاقت

 | با "یفلا شبا لاقب رد هنسانعم كمردکیرب EAT BI (شبالا) ج[ ةزمهلا لصف رس
 ۱ ۱ هد روشو قشراق و هشبا نعم د ! ۱ لاق زدم امار یدو (شأآتلا) هعج اذا لوالا تابلانم |

 ۱ روند هب یناسنا ةعاج هدننزو همام( فشابالا) اطالخا هتذخا یا امالک تشب ۱ لوقت رد هنسانعم كلا تالک

 ] هکروند همدآ لوسش هدننزو شباح <شپ الا) ةعاجیا سانلا نم ةشابا تاج لاق رد سانجا طالخا دارم
 | هلیصف كن هیفوف ءات و كنهزمه شنا هلواردا نیز هلیارش و ماعط عاوناینکو ا یسوبق و ین یولوح كمدآرپ
 ندموق یافعض هدننزو هنیهج ( ةشنالا)ل ردیعما كن رادجیرابالا یتاغصلا نسطا یبا یلعو دمع ندندنذحم

 كنهزمه (شرالا) موقلا نم فیعض ضراح یا ةشبتا وه لاق روند ه هسک نایلوا رضاح هلاتقو برح
 1 صیصخم هند تحارج ح راش × ةیدلا یا شرالاهیفبح و لاق روانو روڈ هتد هلن وکش كنارو یف

 كقسيا تيدو هشدخ اذا لوالا بابلا نم اشراههج و شرا لاق رد هنسانعم E شراو زدشلبا |

 ] روند هتوشر نالیرب و نوجا لاطبا قحو شرالاب بلط اذا لوهجلا ءان یلع لجرا شرا ۳

` ia karn AS Lt Gê hinl st ain AA 

  ۱ 0وچ ود

 یتموصخ و عازب هکر ونل وا قالطا ها نالیراو یعاشا هلدبیس بیع ندعاتم نالوا اروا را

 ۱ هندسع ءارتشال ادعب هلبط رشقمالس ی زمشم كعاتمرب و هنم تیعلا صقنام وه و شرالا توا عاب لاق ردمزلتسم

 ی RE PT OR ON نت ۳ 1

 لاق رولوا هدنس هل رنم قید هکرونل وا قالطا ههخا رادقمر یکیدلبا را ندنع وفدم ن هدقدل وا علطم

 هاغا اذا اشرا هيلع شرا لاق ردهنسانعم قعرقشف و ةعلسلا ق تیعلاو ةمالسل اند عفدیام وه و ةعلسلاشرا ۱

 (كمروو )



 اه اش رس
 کیش ور و لو مر اب قم 2 بال نیا لاقن رذذنسانعم کابوس 000 ادیدش هلک | اذا |

 رد هنسانعم كلا داسفاو هاو ضرالا یلع ادق یم ناک اذا سوم نالف لاقب ردهنسانعم كعروب قر هنا
 (سوهلا) هل وح راد اذا هل وح ساه لا ر دفن ات نارود و اف دسفا ادا عقلا ىف بئذلا ساه لاش | 0 ۱

 (سّوهلا) نونطا نم فرط یا نوه هسآر قلا قلا ناو هه هش اشو نر وتو ندن ونع لني |

 رج ل واو یصف كناه (ةسا وهلال سوه هنفیا س وهم وه لاق روند هب هسک نالوا لانس وه هدننز و مظعم

 سا وه دسا لاق ردن وچ ا هغلابم ءاه روند هنالسرا ی دنا شاخ درخ یتربک هنس هپ زساه (ساّوهلاو

 مر فتا شمرسا سا و ھو عاش یا 2تا وه لحر لاق روئلوا قالطا ةمدآ ردام و روصه یا سا وهوا

 6 سا وهلا )هعیضیا هسا وه قان لاش روند هن هفان شمزف دککرا و شن وکه ما وهو رک دیس اک ی کس وه رون

 ندسوه نالوا هنسانعم ددش لکا هدننزو رجا (سوهالا) ردیما هکر ون د هنسهنسوک كنهقان هدننزوباتک

 | تانیطنولک ًابیا + سوهانامزلا و یموهسانلا + الثم ب رعلا لوقت هتم و هدننز و یثطع رد یسوهین ومردفص و |

 ارکف یا اسیوه كيف یرا لوقت روند ه هشيدنا و رکف هدننزو ریما (سب وهلا) تولاب مهلك أب نامزلاو نامزلا |
 سا وههدننزو فتک (سوهلا) نخ "یشیا سیوهیلقف هل لوقترون د هریغص نانا وا افخاو راعضا هدنورد

 یر ن و ا (سیهلا) لتفمیا سوهو ساّوه لغ لاق روند هه ود ثاکراشمرم
 TT رج لوقىلع هر زز وک وا تفج یه وه وک نان ی *یشلاساه لاق ردهنس
 نوسل وا هسرول وا هل وکه رد هنسانعم كللا مس و اهلک هناداوا نادفلایا سیهلا راک الاّدعا لاق روند هل

 مس اهف شیلا ىلع نالف لج لاق رد هنسانعب قلق لاما بوسنکج و ناک ب رض "یا راس اذا لج قا

 هلن روهش یناکما تصرف كاا هکردهلکرب لب رسک ریس و یقه ارزکم (سیه سيه مهسا ی

 0 HETINE هروکهنناب كحراش + رونلوا داربا هدنعقوم كلا لیتو قوس و ءا ضا اکا یم

 کج رونلوا قالطا هرداہم هدنزو سیک | (سیهالا) ردءا غا هلک لمعت هنسانعم ما ردذوخأم ¿
 ضبقنم ا ,ا ندهنسفرب الصا هکروند ه هودریل و زواب لوش و عاش یا سیها لج ر لاق ردنا ۱

 رددآ ه رقرب هدناهفصا هلیعق كنا (ناسیه) “یش نه ضبقت ال ؛یرج یا سیها رب لاش هل وا زلوا
 چ دنا ءابلالصف ]س فأ ديمون ندنلومأم هدنزو هسافن (فسأبلا )لو هلنوکس كنهزمه و یعف كتاب (سأیا) چک هل ءانلإ لصف

 لوا ندنلق قدنکه کرد هنسانعم قلوا عطقنم لما ندهنسن رب لوفیلع ردیلباقمءاحر کردن

 بابلانم ةسأي و ا أيا ذاش برضیک سأی و عني سی سايو هنم سي لاق ردنرابع ندکلنا تغارف و
 ساوا حوتفم كنیع د ر بویل وا تراشا هاب یدیق عنیگ كفلؤم + لمالا عطق وا هم طن اذا ین
 یلاناک هال هلوط نم م سۇئال هتماق یاد لوط نم س ايال سو هلع لا یلص "ینلادفص ی دبعم ما ثيدح فو

 بويل وارصق دارم یدا زفل وا سو أم ندنتهج یلوط هلغلوا برقا هلوط یرلتداعس تماف یتعی × برقآ

 هلوط لجانم هنم سونال یا لوط نم ساب الیورب و رولوا كم د هحزوا رادقمر هکردکعد ردلکد لیوط
 انعم ورول وا هنسانعم لوعفمما ی کیتفاد ردلعاقےسا کاب هروک کوب سپ هلوط طارفال نم هوم سا الی

 رانا ود زشت ع وہ ےنب هکیدبا لد نوزوا كب ارز رازلوا سوم راندا شراپ هلثح قلن وزوا هل راتداعس تم
 ناک امالا لبفتسملا ل وا e نم رم دل ىلع لا هک ہللا حور نمسأی ال ¥ یلاعت هلو سابعنا ًأرفو راهل وا

 ر رمی را دای اا یتعپیرخالابیئایلایدح ای وقتل لحج: وسا یفاورسسک امن

 را روسکم فرح pens یریغ ندهپ 2 یا یرهلیق او لیذه و سیق و مف هر 0

 CT IT OE En دلج راک ر 2

 نرم ۳ د فلا (سابلا) ردشلا دقت As قاوا قفل E دو

 یو سوپ هدونوپ ردندناب لاتا 4 هاتسحا ین ابا دو ۳

  ردهنسانعم تن ادیمون دز هما دانا کب زبه (ساتالا) ایا سبا هاصا لاق



۲] 

۱ 

MeN Beسگ  

۱ 
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 اساله ضرما هسله لاقب ردهنسانعم كلتا لوزهم بودلقرآ سله و لسلا ضیا سالهو سله هباصا لا

 لوهحا ءان ىلع لجرا سله لاق روند همدا شما غوا هنضرم "لس (سولهلا# هلزه اذا یناثلا بابلا نما

 | لاحر لا روند هرادسک نالوا نو زو فیفخ یراد وجو هلیصف كناه (سلاوهلا) لولسم یا سولهم وهف
 ۱ ۱ بولی ربص یتا هک ابوکیبرفندقلش رآهدایز هکرونل واقالطا هنوناخ لوش(فس ولهلا)ماسجالا فاغلنا یا سلا وه ۱

 | هلنیتص (سلهلا)ل دم لفج اغا سولهم بکر تاذ یا ةسولهم ةأرما لاق هلوا شلاق كيك ربو یردر |

 | تل هشتسح ردقن ره روند هرادسک نوزو فیعض و روند هرلدسک شمگلاق بولو تقافا زونه ندکل دخت

 (سالهالاژ ءاهمن او وکی منا و نعص یا سله مه لاق ردرانلوا فبعض هلند دارم کد ادد رشهام 7 ۱

 یاو هتسهآك یزوس و روتفق كح اذا لج را سله الا رد هنسانع كل وک کش وک اش وک ل رسهک كنءزمه ۱

 لجرلا سله لاق ردهنتسانعم قلعی را (سلبتلا) هّرسا و هافخا اذا ثیدحا سلها لاق ردهنسانعم كطوس

 [ (سوطلهلا) هراس اذا هسلاه لا ردهنسانعم كمهدلسف زوس همدآ رب هدنزو هلعافم (ةسلاهلا هب ولسمیا
 1 | كمال « سفلهلا »توصلا "یینایا سوطلهبئذ لاق روس د هدروقنال وا دجاب و هتسهآ یسس هدننز و س ودرف ۱

 سقله (سکلهلا) رونبد همدآ لس واتا ىمەدوكو روک هنالاح رب اسوهغلجا دیدش هدن راو لخدرج هلیددشت |
N ۰ EREته ۳ ام  

 | یرجویدیدو هدننز و چر ز(سکلهلا )روند ه هسکقالخالا یدرو سکان و قچل او ردیفدا رمو هدننزو
 روند همی ول یک مدننزو نسل( س41 ) قالخالایدر *یندیاسکله و سکلهوه لاقت روند هسک ان ترشم

 روند هنش واط قابا هجابو ول رنک تیاغب لوق لع ه هنس ول رک اقلطموابفخ ات وص یاا سه هسناحنم تععس لوقت

 ا
 ۱ لالکو متَصنم هف و هغضم اذاغاعطل سم لاق رول وا هج ول رنک هکر د هنسانعم كم هنیج همت قر هجا ى وا هریک

 آ5 لیللایراساذانالف نسم لاق رد هتسانعم كك هلا روتف تلقهدزدن وکو هک لوف لع ك نک هصکزسروتفو
 | هجول یک ك ى ندنج ا لزغآ لر هبل لا راهظا ورهج و قر هيل وا وللب ىقيدقبج ندردص و راهنلا وليللاب روتفلا ةلق وهوا
 13 ۱ ردصل| توص نمهلبارشاالام مفلا ف توصلا "سحاذا مالکلا سم لاق ردهنسانعم كوس زوس یک توص
 ٣ تكف ص خش هثح+ ىهوة سولا فور اهنمو رون ده ایشاو تالک شفلوا افخا(ةس ومها )ق طنملا ف ةراهجالو

 نکرونل وا ظفلت رلن وب ردشلنا عج رو زم مالک هکر دف رح نوا هس و« ف ورح س ردیلباقم هروهشفورح رنو و

 ۱ هدننزوروبص (سوم# )رول وایراح هج هلي هما ران و سفن هدشفلت نیح هکر دفیعض یراداقعا أ هبت ممر هن راعضوم

 ۱ اذا هش لاق رد هنسانعم قمرفو هرصعاذا یاثلابابلا ناسم بنعلا سم لاه رول وا ردصم هنس انعم قمتب

۱ 

5 9 "۱ 
 [] بورق نس همط و راکشهکرون دهنالسرا ز وابلوش ولیللبراّیسیا سومه لجر لاق روند همدآنزک, قوچرههک
 ۱ یرلقایا نکررو كنق هود هدننزو ریما( سيم ) رون د هنالسرا هنوک لوا ځ دوبهدننزودادش(سام )هلو اردمادرخ

 ۱ هدنن زولعافت (سماهنلا ) وهدننز و هلعاف(فسم اهل اهف افخ | لقن ت وص یا لب الا سیم تعع"لوقتر ون د هنشواط

 | هافلوایوقیراردلاب و یرلکحا هدننز و سلع( سا91 لا ور اشاذا اونسماهتوا وسماه لاقت رد هنسانعم كعتدلسف

 ۱ ازاد یرغص سانها رو یربک سانها اا ردهدلب یکیا هدنساصف یسله ندنسهبحات دعص هد سصم هد ز و ۱

 1 ۱ سینه لاق ردهنسانعم كما راسبحا شبس هدننزو حج رحدن (سنهتلا) و هدننز و هج رحد (هسنهلاژ

 | بئاص و رظنلا دیچو بّرجو روند هنالسرا زوای هدننزو جرب ز <(سدنهلا) هنم سسح اذا سنهتو رابخالا
 ۱ ةمدا ان ادو فزرام هدنز و روفصع (سودنهلا# رظنلا دیج بّرحم یا سدنهوه لاق روند همدا قفدم رکفلا

 ۰ ۱ سدنهم نالف لاق رونل وا ریبعت یم لوب وص هکروشد مداتشتسا یحدا نییعذ و رب دقت یرار یتحهلزاق و یراق ۱

 روند هفلطو وص ردعسا ندسدنهم هلصف كلادو كناه (ةسدنهلا)ل رفع ثیحانقلا یراحت ردتم یا |
 یاز یدعبامهدب رع مالک ارز یدنل والادبا هنبس یاز دی عم یس راف زادا بآ هکردنوخأم و قتشمندزادنهو و

 ردم رعم هزادنا هکلب ردفلکتم ودیعب قلوا ییّرعم زادنا بآ هکر د حراش ردقو هلک عقاو هل لاد قرەلوا و

 بوکو د ی هیسنر هلن وکسل وا وویصف كناه (سوهلا) ردندانعمو دهس دنه ع نال و القش یبوچل وا یتح
 ۱ کو راک اذا هساه لام ردهنسانعم قەرقو هو د اذا اس وه سوم "یشلا ساه لا ردهنساسنعم یعافوا



vo J~و  
 سا رهو ساره دسا لاق روند هنالسرا نالوا ددشو زواب هدکع : هنو هدکلیا درخ اودا فرك دنس

 قلخیا سره بوث لاق رول وا فص و هول ری و یکساهدننز و فتک سره ولکالا وسکلا دیدشلا یاسره و
 ناتسب ع ینعب قب هکر دجاغا یلنکیت سنجر هدنز و باح (سارهلا) هنسانعم رونس روند ه یدک ېک سرهو |
 اعرب ردسقم ود روند یاغآ نشم هدیکر کا هدنادرفم ضعب ردهسا ره یدرفم رول وا یشع یکی سارک

 ساره هدننز وهحرف ( ةسرهل اڑ رولوا ولکد رکج ردل وک امو یرزعرف وربک | ندد و ی دم : رولوا هدرارابد مزو

 ۱ كسارههدننز و هاه( هساره)سا رهلا تبنت تناک ذاة ره زا لاقبروتندهض را ندا تابنا روک ۷
 | هلنیت هه( سرهلا )رد ثیدح ال ورم نکل بولوا ندنیدح ےھار موق مو رداعسهسا رھن ھارا هلکن و ردد رفم

 رفنضغ (سکنرهلا) هلکا دتشا اذا عبارلا بابلانم اسره لجرلا سره لاق ردهنسانعم قمل وا ردا لکا كب كب [

 ۱ سیمرهلا )ومدن زوساط رذ( سام رهلا )روا وافصو هب هی یحیدالهاودابر هلبهجولاصیتاتاسهدننز و

 سیم اس هانفداص 19 حج هه زا دنز وطالع (سازیلا) وت ز ریا 1

 هلددشت نو یصق كناه (-سهلا) ممه و سانلا چ 2 ةا هما لا روند هند ۱

 یدک .مدآ رو هسسکو هق داذا لوالا الا اه "یشلا "سه لاق رد هنسانعم قعافوا ب کود ی

 (سه)) هسفن ثدح اذا یاشلا بابلانم اّسه لجرلا "سه لا ردهنسانعم كغلي وس هتسهآ هتسهآ هثسپ

 فل م»زفلقروس *قامقنو رد | ورجز وصخ هود نکن و نو نوک كو 5

 ۲: | یش لاق روند هبهنسف شلوا شاهثخ درخ هدننزو زیزا (سیسهلا) ردشلیا ضیرعت هراضمب هلکنوب
 الوش هلرصف كناه (ساهسهلا) قلا همالک یا هسیسه تعم“ لوقت روند هزوس ول یک و تبثف یا سیسه

 شيا حابصبا رلدصک هکروند همدآ لوش لوق ىلع هلوا ردالتوا یییو یوبق هصک نوتب هکروند هاب
 | هباصق والع هلبل مانال یذلاوه وا هلکهلیل منغلا یعرب عاریا ساهسه وه لا هلوا نوب وا الصا یثان :ندکلشیا

 لغج لغج وص هدننزو هلزاز (ةسهسهلا) عیرسیا ساهسه برق لاق روند ههود عیرسو كاچو رود |
 ردهنسانعم قمادرشخو قمادشفف یغلناداوآ ناوسن و هرزو لسلس یا ءالا سهس لاق ردهنسانعم

 امهتکرح توص یا "یلخاو عردلا ةسهسه تعم لوقتو ةكرطاب تتاص اذا “للا و عردل تسهسه لآ
 کر ح توص یا ةسهسه لیللاب تعم لو ردهنسانعم كفلسس هن هجول کی کی سس قابا هک اق

 رد هن رلانعم هسهسه هدننزو لزا ( سهلا را هسهسهلا هيف لاق فح توصهلام لڪ و |

 اهفض یا "نا سهاسه تعم“ لوقت روند هن رایدلوج كنس هشاط نج هدننزو زهازه (سهاسهلا)ز

 سعسع روند هراش ورو هحاب هاب یفو دصکو ب روند دن رامتلغچ هتسهآ هتسهآ قرهیفل وا مهف كناسن

 لیلا هیشموه و سانلا سهاسه قاق زاى لاقم و ما - نا مالک ایا سهاسه مهنب لاق یک یراشیور
 لباع : ناک اذا سرطهت نالف لا ردهنسانعم كعرو قرهنلاص هل !نالیم هف رط یکیاهدننزو ج رحدن ۲ ( سرطهم) 1

 روند هیرغوا لاشنو نیکسک هدننزو سلع (سلطهلا) وهدننزو رفعج (سلطهلا) هبفززضلیو یشلاف |
 یوا هدننزو حرحدت (سلطهلا و روند هدروق ندعاببس و عطاق "صل یا سلطه و سلطهوه لاق

 | تقافا ندض رمو لاتحا اذا "صللا سلطبت لاق ردهنسانعم كلا لاشحا و رکم هدنبلط هنس قج هيل غوا |
 یوخد هدننزو سلم (سلقهلا)پ "لباف قاقا اذا دعا نم ورا اھت لاق ردهنسانعم قلاغاص بولوپ ۱

 سلاشه یعج روس# ه وکلد و روند هدروف ندعایس و قلا *یسلا یا يلتف لاق روند هسک |

 (سیلهلا روند همد "ادب دش وت هدننز و سلء(سلکهلا روند هرلهغب روق هر صف كناه(سراکهلالرولکا

 رادلایقام لاق ردص وصخ هیفنماقمو و ردهنسانعم درف و دحا هدننزو سیردنخ (سیسبلملا) و هدنز و ۱

 هبلعام لاق روند هسابل كج هيك لاه هسیسیله و سیسبلهو هب . سنأتسپ دحا یا سسله و سا ۱

 كناه(سلهلالاریسب اشیا سسله تیصاام لوقتر وند ه هتسنزجب و جانو توثیا ةسیسیله و :

 تق د روندهکلجا بویل رآ دوجوو ارشک اربخ یا اسله باصا لاقت روند هرشکربخ هلم وکس كمالو یعق

 ۳ را رب ایت مروهکوب سان ردکلهتسخ یروف  هکروند هنضر "لس هدننز و بارغ ساله و سلهو هنسانعم روم و

E: 

5 



iکا ءاه] | لصف  

 همدا ریلدو " یوفو ؛یرحلوشورونل واقالطا ه ه ودلیقت و مسج تلذکر ونل واقالطا ه هود نال وا لک الادندش | ۳

 ۱ نا تگ سما ق

 ۱ ا رموتک امر اش رهرتناتپ ییرفودق دادا ههو لاق ردهنسانعم كل ناد رخ بوکود ین هنسار و

 هدنن زو هلعافم 6 ذسهاولا و هدنن ز و لعافت( سها وتلا وهدنن زو لعفن( سه وتلا ) هثط واذا هسهو لاق رد هنسانعم |

 یر سه"وتوهیف عرسا و اددشراساذا سهاوو سهاوو لجراس ھو » لاق رد رافدا مهدل و یا هباسهو

 هلشب ورو لزوکه ودوادندش از غاه زیا هتیشم ف ضرالا س ھوت نالف "م لاق رد هتسانعم كم روب تر هصاب هلتدش |

 یسع رود نا ویح وناسنا یلکو او ةيشمنسخا یش تلعجاذا لبالاتسه و لاق رد هنسانعمقلساب هکم ور و |

 ردع لجرر ورون دهن السا هدنزودادش(ساهولا) لقثلا یشمیشما دا لجرلا سه وت لاقیرد هنسانعم كم وب یک

 هلغاب ب وکود ق دقت ووف تو رهب یهکرکچ هکروت دهماعط لوشندنسهمطا یودبهدننز و هنیفس (ةسهولا 2

 كناب و یضفلوا و (سب ورل یسدطاخ وقد و ففجخ وبطءهدارج یهو ةسيهولا لکا لاقت راردنالکا تبوردشزاق
 ((سیولا)یدتلوارک دهدنسهدام ع وویور اره کت هدر ناوا و ا وتن ترول زنا یف جنو کرد هلگر هلباوکس

 قللارول وادض هلکع دە هنسا ییدلیادا مكناسنا ورقفلا یا سیولا هباصا لا رد هنسانعمهقاف ورمفهدنن ز و سیل ۱
 قفلاص هدنن زوج رحدن 7 (سربهتلا )آه علا لصف ع- ردد مولع تیدض هج وکر دج راش * د رام یل یا اسی و
 ا یوبش هدیکرتروند ځد مامو روننم هکر ديما یربخ هلنیتصف (سبهلا )رت یا سره نالفملاَمس نداهتسانعم |

 ۴ سالبهو سلبه رادلاباملاش رد هنسانعم هسکو س که لاب "هدایز( سلبهلا ژوهدنزوح رب ز سلب لا لر دکچبیراکدد

ROR AE ۱1 جوهایا سوب دسر و ی  

 ۴ ۳ رونی هوآو روند هه امورفو شو روت دهنکبب لو ىلع هب یکلتو یک د ORE RES ها )فاح

 3 راسکسو لاتح وقس رو هل وا لوب ندنسهر رافناس . واچ وکن دوکلت هکر ون دهراروناع نزک هلن هم * لوق لع ی ا

 ردیعما لجررپ نسر ودرقلایا # سرخ م إغا *لاش ودرفلاو اوا تدلایا * سرعه نماز زاوه + للاقو یک

 نانل واریبعتند ومایالا دم ادشیا سراج هلا 2 لاق رونل وا قالطا همانادناذش وردږعج كا رڪ (سشراجبآ)

 عيقصلا لثم دربلا قیذل اطقعقلا یا سراعا رطع لاق راغب یکو غارقهدماکىهق وغ وص ك هکروند هرو هد رخ

 . ] ناخ و هشبدنا رب یکه سوس و هبلق همه اول وق ىلع كللا ر وطخ هرطاخ ر هبلق هلینوکس كيج وی ك ناه (س ےل )
 وا وه وا هلن رطخ ادا ینقلا بابلانم اسم هردص ین “ىلا نجه لاقت ردهتسانعم كليا ثیدصت
 ا لوقرددصلابفسو هیون یتیتح ن نکل بولیدیشیا هکر وندهربخ و و ام تو

 یشیا سج یدلخق عفو لوقت رول وا قالطا ی واس راع هبلق افلطمو مهفتال و مع ةن یا اس

 هدننز و یرب# : لیس هاب رغصم € "یسیح# 1 الان ءهدر را ذا هس لار هد وز شاتعم نیت بکر

 1 ۱ | لاعفنا 6 ساعت الا) روند ه السرا یهلکیدسنع اعادهدننزودادش (سایهلا ) رددآسرف ۳ صوصخ هبلغت ون

 | قش اتو كشهربچ ( سجل ا) دنرافهرحان ءهد راذا سجنا هج لاش هنسانعم كغ ودندنشیا ردع واطمهدننزو

 | هدم ولوط هدننز و هنیفس «ةسیس#ا) طالتخا وكابتر اف یا مالا نم س وج یتا وعق و لوس نوش مهیا قشال ول وا
 | کما شمالا نس هام هلیسیف لعافرعسا ( س6م ال ءاقسلا ی اریغتمانبل یا ةسيصه تب رش لوقتروش دهدوس شاز روا
 | (سیدهلا) رون دهب هسک ن اجنارک و لیقث هدنن زو ر زه (سنج لا هنبح رک مل ریطف یا سح7#م ربخ لاقپ روند |

 | یهاود یک سپ راهد هلیم#كناه سی رادهلا او هه واب لزف نت کک اکو وا یر اک دربی و سل |

 | هدننز و ساطرق < ساحرهلا هنسانعمسآر ون د هنجانآ نیس مم هدنتغل 2) نع لها عب رج هلنیتصف (سدهلاژ رون دەت او

 ۱ هلي دقت كيج رد ساهرحهدانعملوا ار زرلپ ردلیاطالغ هل را ریسش هلبادنمونو مسج ین و نی وعل ضعب رها

 الک | ہلکا اذا لوالابابلانماس ره ماعطلا سره لاقت رد هنسانعم كم كمك هلن وکس كنا رو یصفكناه (سرهلا)
 روند هب یدکس رهوافنعاقد هق داذا "هلا نیزه لاف رد رو اش کاور توک اد وقف وروز نتن واددش

 انبات یانمتروش . دهماعطنانلواریبعت كکشک هاه( هسی رهلا لو هدنن زو ریما( سد رھل ا رک دیس اک یک سرھ

 "بلا سره لاق رون د هنو اهو هکب دهدننز و بار( سا رهلا لر ون د هم دآ ناب تکشک ام ادهدننزودا دش( سا رھا
 | اار ونل وا قالطا هشاطهدنزرط كي دلو شلو وایجمالوش ون و واهلا ین هقدیا سارهلاف

 سارهمو یدیشل وا لزا هاروا رعاش مان یس ءا هکر ددا عض ومر هد همام وردیدآ وص ر هدنغاطدحا سارهمو |

A3, 

۱ 

 سارهم لجر لاق هللا تالابمو هشیدناو فوخ الصا هدنناب كقک لب هد ر هک نو هک ن هکرونل وا قالطا ۱
 هدننزو فتک (سرهلا) و هدننز و دادش (سا رهلاروو هدننز و تارغ € سارهلا و یرمسال و لیل هه ال ی

 ( نسب )



 تک هرس
 تأطاواذا لبالا تسعاو لاق رده قلب هک وق رى د مند نیک و اهرم نم ب رتی ااا

 ىلع ردهنسانعم كمي وروب هل ر یر نوا قمل وا نایع یرلتدایز و قبس ینعب كلا هض راعم هدکع رو و سعولا | ا

 یحضقدل وا و<(سقولالالبل الا نوکیالوا سلا قمار الد الف سعا و لاش ردص مکا هب هصک مشی وروب و لوق |

 روند هب ین یصاو نر ینثل بابلانم اسق و دلا سقو لاقب ردهنسانعم ق٤ وص ی یرد هلینوکسكفاق و |
 | نولآ | هناسل هلبر ذی فک ةر داف سقو و برا نم *یش هفراقاذا اق ول ریعبلاب نا لاق رد ردصلاب لصاح

 دز یتبجا دزکلیا ناب ۰ اهلرکذلا و ةشحافلا و فلؤم × اهلرک ذ اذا ةشح افلا سفولاقب رد هنسانعم كللید

 سئتنااذا هند ف برا سقو لاقب ردهنسانعم قلاب هندی نت زسکعشلرپ زونه یتلع قلزو واو ردندنلبق همرکو |

 | برطان م فرقدق ناک اذاسوقومربعب لا روند همود شات وی ی ردندقلزو وا (سوفولا) هماکعتسا لبق

 | قردلواهدنک رپ دوخاب هن داى بخلق هبام ورف و هلفسلوق یلع هب یناسنا تعاج هلبصف كنم زم (سقوالا) ۱

 رد خرج يدزيب توبه رد هدنس هلارنم ىراس وص كناسنا نچ 6 اب رک نا | دنءاج هجژآ ۱

 ۳ ةع زووا (سقولا  نوف رفتم نوليلقوا دیبع و طاتس وا ةعاجیا نالف ىتب نم ساق وا اناا لوقت

 ال ردعض PIES وا دب( سقاو لب رخ یا ةسق وم لبا لاق وام رج اذا لب الا سق و لاق ردهنسانعم ۱

 یعتم ENE کا و صقناذا یناثلا بابلانم اسکو *یثلا سکو لا رد هنسانعم كلسک نت
 | لاصتا هکدنکو کس وکر .دارم هکر دهنسانعم قل وا لخاد هه ورکم من یآ هدکلف و اوقاف ەھ ]

 فرم كنا سکو و ا مف ره كال وخد ةلبلىهو سكولاةليل هذه لاق ردکلنا لوخ د هب هقرتحم 4 هه رط

 لح لاق رول وا فسح هلل ولیح ض راهدنل وخد هروب نم لز مرد ردصلاب فص و رونل وا قالطا هلام
 كیکر ا ناق هلببس هراپ هدب رد هقفوب ندبا عجب یغامد نعپ سرلا ما و هیف فسکی یذلا لازما یا سک و لاب

 رکو ىلع رم لا تئرب لاق و مظعوا اهیف عقا ومدیا سکو ىلع سآرلا ما ةجش تئرب لاقن روند هغلا

 سکوو رون دهدهب هنسننالقلوا سکو هر وکه کوب س هح رخ اق سکو اهيف ناک نا رظنا تیبطلل لاش و هی

 یلع هلام سکو ف لوهحا ءان ىلع هت را ف لجرلا سکو لاس رد هنسانعم قما غوا هنارسخ وناب ز هد را

 | ردهنسانعم قماضوا هنارسخو نایز رجات دو لب بک نری (ساکیالا) هانی یا

 | اوو موا( سب وتلا ) اب بهدف نخ یاب سکو ا و هام سکو ف نیل وه نکو ا و مار جانا ںیک
 RET e والاز هصقن اذا هلام سکو لاق رد هنسانعم نتلسک | و هک واذا هسکو لاق ردهنس

 | ر ەر دن وس نوی هدنزو روبص (سولولا سیسخ یا سکو ا لجر لاش رونل وا قالطا هسک ان و ن

 اهل وا و«سلولا#) قنعتیااهمسیفسلت تناک اذاسول ودقات لاقى روت ده ها نالوا ررو هلتعسو و

 كم وب هرز وا تحف و تعرس لر هنشودهرب بو ردنوس نوي یعسفءود هناصف (ناسل ولا) و لینوکس
 اناسل وواسل و لبالاتسل و لاقب راردنا هفاسم عطف هلشب ورو لوا رارروب هن وکل وا هدنق و یرافدزق هکرد
 هلاملوقت و هعدخ و هناخ اذاهسل و لا رد هنسانعم كايا تنایخ و هعدخ سل و و اهریسق تقنعا اذا یناثلا

  سلولاش رد هنسانعكلتوس هلیهجو هبانکو ضیرعت بوی رمصتیمالکو ربخر و ةعیدخ و ناخ یا ساو مالا
 ۱ هل E زمه (سالبالا)رونلوا قالطا هدروفندعابسهدننزوناتک (سالولا لح رصب لو ه ض اذا ه

 | (ةسلاوملا) حرصي لو جک ساا تبیان و انکو ضي رعتیزوس رب
 ۱ هعداخاذا هسلا و لا درد هنسانعقعادلا و هسلواا دا ه ثیدحا سلا و لاه رد هنسانعم سالیاهدننز هلع

 ااوسل اوتلارد هنسانعم قع م دراپ هدنب اب هعیدخو رکم ر هدنن زو ل عافت (سلاوتلا) هنها داذا هل او لاق رد

 am دنسن رب رخآ ین هنسفرب هدنن ز زوسمر <سمولا و دعبدخو بخ قا

 | روند هتروع راک ان زهدننزو هنس( ة مومل ا )درب یتج 4 هکحا ادا اییاملابابلان نماسموه ؛یشلاسمولاشر

 ۱ هانزنوناخ هل رسک ك نەز( ساع الا رج یابد ررر

 ۱ | مەم < سعولا) كاكتحالا ىا سموم ا نمامسفن تنکما اذاةأرملا تسم وا لاق ردهنسانعم كم عا نیک وم

 كناهو یخ واو( سهو لا )دعب ضرب e ی
 مدآرب وهف ع رسا وا ددشراساذ|یناثلابابلا ن نماسه ولج رلا سه و لاق رد هنسانعم كم روبك كي هلتع ر ٤

 | شاب ملع لواطت یا هنریشع ىلع سهبنالف لا ردهنسانعم قل واربک شو هلا وح هلقل زا ورا هننریش و م وا

 9 لایا نيه مهندب دسفالاقب رد هنسانعكلنا قلب وقو لاتحا اذا هيف سهو لاق رد هنسانمم كالا )2

 (۳۹ ) * ی +



e ef B~ 

 عرز عفدرب ردص وصخ هنس هکل وا نم رددآ تاب ر هدنزرط سم هليل وک كنارو یت كوا و (سرولا)) |
 [ سابا شمایو هلکنآ و عفان هن رتلع قم ینرشو فلک ی سالط رولاق *لرءهرب و رو كچچ كده هنس رکی هدقدنل وا ۱
 ۱ | اصوصخ رول وا لصاح د هدراجشا اس وهدنابن یراکدند ثمرو یس ورسعاط همش اکو ردیوسیعاج كیک

 ا نع و هرهج الآ هدیکرتو لزا هدیسراف تابنوب ردفچلآ ندنالوا ع ورزم نکل رولوا ځد هدنسهکل وا شبخ

 ۱ بوئلا سرو لاق ردهنسانعم قمایو هلا سرو یو (سیرونلا) رونا و یراص هلکنآ هکر د راکذد ینارفعز
 __ ر دهل راتعا فوصوم یشیئأت روند هب هنسن شهاب و هلا سرو هدننزو هنیفس (ةسیر ولا) سرولاب هغبص اذا

 | ردد سرولاناننقصما وردیما یک ولدوس فورعمرب هدننز وسرد(سرو)ل ةس روم یا ةسير و ةفحم لاق |

 رول وا یزمرف قتمراص ینعب رول والئام هلرفصو ترج یتول هکروند هنجرکو کعونرب هلتیسنیای(یمرولا)
 [ یدنل وا ناب هدنسهدام هدنزو باغ راضن و روند هنس وياك كحدق نال وا لوم ندحانا یراکد د راضن و

 | ا رو ةرطصلا تس رو لا ردهتسانعم قمت وط نوصوم لیشبع و زدب ود شاط هرچا وص هلنیتحت (سرولا)
 | رک هدنابن یراکد سد ثمر هلبرسک كن هزم (سا ربالال "سالم و راض تح بلحطلا اهبكر اذا عبا رلا بابلاانم
 1 4 ن بول وا یک ب شراچ یراص یراقاریب هدقدل وب یتلاک هدفیص رخآ هکردهنسانعم قل وا لصاح سرو نانل وا

 عاقاو رفصلاءالملالثم هیلع راصف هقرو رفا اذا ثمرلا سروا لاق ردا یراصپاص یکے سرو هسنق وط
 سرو هدیدنک هدننز و نسحم (سروم الو (سرا ولا )قر وا اذا رشا سر وا لاق ردلهعتسم هتسانعم قفلقارپ

 ۱ یلامعتسا رز وا سابق هلغل وا لعاف ےسا ندنسهدام ساربا هچرکس رومو روند هنابنیراکدیدثمر نال وا لصاح |
 هنالوافلاخهسایق ردان نکلردشءد ردندردا ون هجرکیرهوج و ردشل وامقا ولیلق كب نکل ردمزالقا وا ربك

 ۳ یھت وا و( سولا)لرول وا عفدنمییه وت هلکم دردان یلاعتسا یرهوج نکل ردشلنا مه وهدنوب هلغغل وا قالطا

 ۱۳ 6 وتاكل والا تابلا او هت لاقت ردهتسانعمكعا ازج نسح وضوح لب دندشت تنی و |
 ۱ | ریبعتیدشفج هکروند هنسس قلناداوآ و روند هن سبز نر کو كنج واو رو ذ# اطرش هل صف

۱ 

 ۱ 2 8 هدننزوهلزاز(ةسوسولا)یکیغیدل وا مسا ندهلزازلازاز رول وا معساندنظفل هسوسوو ردیعم كغاطر و رونلوا ۱
 1 رد هنسانعم كمر و هعدعد هژیساعلا هرطاخ نابل وا یربخو عفن هبلق ناطشو سفن هدنز و لازاز( ساو سولا و

۱ 

 3 1 هددیلبق هدنن ز و دفدف (سوسو) ربخال و هیفمفن ال ام هل ذح و دشدخاذا ناطتشلا وهدف هلا و هل تسوس ولا ۱

 ۱ لاق رد هنسانع»یمر واك هلا هنسن راس و هلیسهمزجكخغایا هليو کس كناط و یصفل وا و( سط ول ردیعمایداورب
 ۱۳ کراذا هی و لاق ردهنسانعم قمرف و هریغو "فلناب اددش هن رض اذا یناثلا بابلا نماسط و هسط و

 ٠ |[ (نيطولایجن الا مالسلا هيلع هلوق هنمو اروتیا اسیط و رفح لاقب روشد هرونت هدننزو ریما(سیطولا)

 ] مالا ةسيطو هتقلقا لاق رد هنسانعم مما تدش هدننز و هنیفس (ةسیطولا]) رول وا هن انکو سپ برطا تدتشایا

 قالطا هنایوح هدننزو دادش (ساظولا) ردبعما یداورب هدندرو نزاوه هل كنهزمه (ساط وار هتدشیا

 | راهفلاط واوعطاوتیا یلعاوسطا وت لوقت رد هنسانعم قمل وا ریکرش هرز وا هسکرب هدنن زولعافت(سطاوتلا لر ونلوا

 | کردیا رصشع ون رب هلی وکس كانیع و ىح *ل وا و(سعولار) مطالتاذا جوملا سطاوت لاشه رد هنسانعم كلبا مطالت

 | هلفایا و رایا سعو هل قبو بهذ لاق روند هناشنو رثا و رولیزود رازاس یسهلوقم روبنط و هتوغال ندنآ
 ۱ [هدرخو قشم و لوش سعوو هثطو ادا یناثلا بابلا نم اسع و هبع و لاقب ردهنسانعم كهكچ بونصاب

 . | دف بعصپ لهسلا لمرلا یا سعولا یف یشم لاق هل وا را وشد یسم روب هلکل وم وکق ایا نکر روب هکر وند هغلموق
 اوبکر اذا موقلا سع وا لاقب ردهنسانعم قمارغوا هفلموق نانل وا رکذ هلیسکكنءزبه (سامبالا) یشلا
 8 یتعب لوقبلا رارحا هدنآ هکر وند ه هت قلم وق لوش هدننزز و ءارعص (ءاسعولا) لبالا نم سعولا

 | (سع والا ردیعما فورعم عض وم رب هدننایم هيم زخ هلا هلع ءاسعوو هلوا تاب نالوا لوک امنیزستُغ وا

 | رواکس عاوا و هلبع واو رولکس عو یعچهلواراوشد كم روبهدنا هکرون د هناکمیلموققشمو هدننز ورجا
 سعو ةنکما لاق و یثلا هيف بعضي لهس لمراذ ناک اذا سعوا ناكم لاقي رديعجلا عجب هروک هنناب كحراش

 | بوشلیا قابا هکهلوا رونچاق ندقایا یثان ندنتظلغ هکروند هغلموق لوش هدننزوبارحم (ساعیملا) سعوا و

 هک ایوک هلکد هلو و روند هموق قشمو و اطول تناک اذا ساعیمضزا لاق روند هر شمافنکچ وا زموط

 | كع رو هن وکر ب یعسقهودهدننز و هلعافس(ةسعا ول الردعض و مر (سیعا ولا تاذلر ول وا دضلاب هییشهکر ولوا نض
 امام اهتلیل تسعاولبالالاش ردقج هل واكم روب قرانا لر بس كريس ینیرام دآبودا ز وا ین وی دا رم هکر د هنسانعم



 سنا (سانلا) ردندیاصصا ما ناز نر فا وکو ځم برطضم یا سا او لاقف روند 3 8 رر ۰
 فف ىس ەز كسانا ردزپ ع عج هلغل وا یعج كنظفل سنا هلیعص كنهزمه ید نانا یا نباش هن

 هدنس هدام سنا نال وا یی ینو فلؤم هکر د ح راش + راد دسانلا هل وا لاخدا مال و فلا قر هيل وا لد و بونا وا |

 هد هرو نم لوق هلکعد ردد وخ اوو دام راضعب هةشب ندرظن هنن رهاظ یدا ربا ید هدا روب نکیشلیا تب

 رولوا سوان یلصا هکر وند هنس هل وقم هزب وآ شما ندنا وات سان و ردنالیغ سبق مسا سان و ×یهتنا ردشلیا تا

 كمت رد بودان وا هن وا یرب یهنسر هل رسک كن هزم (ةسانالا) هنم قلعیام وهو سون سا فقسلا یف لاق

 تّح (س ون ا) ماقا اذا ناکلاب سون لا رد هنسانعم قلوا ےقم (سیونتلا) هکر اذا هنانا لاق رد هنسانعم |

 هل راج وا "لر اشید ییهنسنرپ هلن وکنس ناه ن كنو (سهنلا) روند هامرخ شفلهایس قرط رب هدننزو

 هفتو هنانسا مدقع هدخا اذا عبارا و ثلاثلا بابلانم اسهنسهن و ملا سه لاق ردهنسانعم كند ۱

 هج زای تا كن راقایا و لا لیلقلایا سوهنملجر لاق رونل واقالطا همدآ زسلچ ز آیتا كنسهدوک (سوهنملا

 دعقم (سهنلا) #1۲ رعم یانیمدقلا سوهنم لجر لاق رونل وا قالطا نیمدقلا سوهنم همدآ نالوا یروق

 سهانلاةرینکض را لا یکی عم ولر اج هصبق هلوا رونلوا لک او ذخا هنسن ندنا هکر وند هناکم لوش هدنن
 رم (سهنلا) و هدننزو روبص (سوهنلا) و هدننزو داش 6 ساهنلا) لک ییا "یشلاهنم سهت ةثکمالا

 هح رسم هکردبا شوق یراکشرب هدننز و د رص( سهن )ردن دنیثدح مهفن ساهن و رونل وا قالطا هن لس ر

 | (سیهن ر ردندنع و شوق یراکدد نکچوک هروک هننای كح راش + هل ملک كنون روک نانه ى

 | دره زا لاش روند هثیش روتسم هدننز و سردنم (سمهتنلا) ردب سا یدج كند مان دشا رن معت هد

 ۱ چچا واولا لصف = رول وا بوسح ندل وان رشت ردیعسا هیم وررهشا عباس هلیهف كنون (ناسنلر و
 یعوق و هنسن لئاه راسو توص هعع دوخاب هبلق هلناصف(ناسجولا لو هلنوکس كجو یف ل وا و(

 هععس وا هبلقیف عق وام عزفاذا ینالا بابلانم اسجو نالفسجو لا رد هنسانعم كکر وا بویلکلبن و

 اوصیااسج و تعم” لوقت روند هسس ول رک سج وو ردشلیا ربسفت هلرهج و هحاسم فل ؤم * هربغ وا

 تالابم ك ندناو بول وا بیرق نوتاخاب ه راج یریغرب نکر ردا عاج هلیس 4 راج دوخاب هليل وتاخ مدآ روای

 عمان ناوهو هک سجولان ءیهن هلا ثیدا هنمو ح راشلالاق رد هنسانعم ك شياب ریدلشخ هلرپسح 7:
 نامزو رهد ردّناح هدهلیعع كيج و هدننزو رجا (سجوالاال اهسحمعسآ یرخالا و هت راجو هرم
 هدنع تقفذام لوقت روند هنا رش و مامط هه زج سج واو ادا یا سج والا سی" هلعفا ال لوقت هنمو رد

 نداروطخ هبلق (سحاولا)ل ردص وصح هنماقم ین ەر وكه نايب كحراش + بارشلا و ماعطلانم تی یار

 كەز( ساع الاۋ ر دند سان مالعا هدنن ز وت ارح (ساج سجاهیا سجا وىلقىعقو لوقت روند

 راعطا نی وقر روق نال وا ادم . هدک وب ندهضراعرب دا رم هکر دهتسانعم كلیاراعضا بولو وق روقهدکر ون هل :

 قالوق St لعنت (سج وتلا )رع او "سحا یاو ةفیخ هسفن ف سج واق یلاعت هل وق هنم

 توصلا ىلا ععست ادا لجرلا سج وت لاق رد هنسانعم كماكيد ب
 وک كلادو یک وا و (سدولا االق البلف هق هق وذت اذا بارشلا وا ماعطلا سعتوت لاقت رب
 "كل ریکررولوا یدعتم هلسهطسا و رج فرح و یخ اذا یناثلا باا ین اسو یشلاسد و لاق ردهنسا

 | یراچ هجرادتمر لر و بهذاذا لجرلا سد و لاق ردهنسانعم كتک و هابخاذا : سد و لاق رد

 |حرط زوسر ك راپا لیکو ما هبهنکرب و ژکیرلو اهن رهظ اذا نکالا تسد و لاش ندو وا
 | دوب (سیدوتلا)هلکت تس لو هحرطاذا مالکی هيلا شدوا لا رونل و ازریمت كو مان

 | زدهتسان ءمقل وا رهاظ قرهیلافوح هه وخر زونه یتا كرو یخ اذا *یشلا شد و لا ردا

 یغیدن دل وا رک د(فس ودولاو روند هتابت زا ندا روهظ دکب (سداولا) تنیلد و یتعع ضرالا تس دول

 | شهووابون ورو یضرا ی ریما بید ولا) روند هضرا نالوا شع هجرادقمرب یرلت و
  باتک (سادولا ) ردشلنا هطت یس ده ےج ح راش » رده هلم یاح هکهنسانعم فاح تابن روش

 هدنناذ نکل بویلوا رشتنم هفارطا یراهبعش زونه هچرکو  بوالبق نی زو كر هکروند هفلتوا لوش
 | لاق رد هنسانعمقمالتوا روک ذم ساد و راوط هدننز و لعفت(سدوتلا)هیلبار وهظ قشم راص ةن ر یر و

 .ردهدلب رب هدنسیحاوت هشرفا هدنزو سیردنخ هلون و هیقوف ات (سیت رو سادولا یراذا رانا س

 ہک واولا لصف و



f r 
 هنمو رون د هکمود وربکیتلع كن ةتسخشماغاص ردرلعما هدننز و بارغ (ساکنلا )و هلیمط كنون(سکنلا) ةلعلا
 نالوا رروط بوک | یغاشا یتشاب امناد (سک انلال اد وع هتلع تداعیا اجاودزا تقی دقو اسکنو هلاسعت لا
 یطاطتم یا سک ان نالف لاقت ردقلوا یعجكنهسک ان سایق ارز هرز وا ذوذش رولک سک او یعج روند همدآ

 هدناضعا و قورع كنب ثویپ هلی قلولش,كيهکرونیدهرامدآهدرولناسوریپ لوش هل
 | ردسک ان یدرفم كنو نومره نومه ردم یا سکن مه لا هلوا شعش ود یتاشا یراشاب بویلاق هکسام تّوق

 مهس لا هلوا شلریوچ یعاشا یسیراقو هلغعاف وا ۳ قالطا هقووا لوش هلبرسسک ك نون («سکن
 یتسیخاشا كنرپ نوا رک شیر ک هکر ونل وا قالطا هاب لوشو هلفسا هالعا لع هقوف و

 ود یاب  EN eید هسوکتناک او ردسعهدىاب و و هلوا شلز ود یراقایا كنابندنجوا كخاش یتعی هنلق یشاب

 روثل وا قالطا همدآ نویزو فبعض و نصفلا سأر اهلج ر لعج دقتناک اذافس سر : سوق لاق روند

 لصن لاق هلوا شفق بید یج وا هلغلرق یید هکرونل وا قالطا هنر قوا لوش و فیعض یا سکن لجر لا
 نال وا مصقم ندندحن و مرک تیاغو رونل وا قالطا هدل و شم وط سرت واکس هتبط لعخ هعس رکنا اذا سکنآ

 | رولک ساكنا یرامج مرکلا ةياف نع رصقم یا سکن لجر لاقت ردهامورف دارم هکرونل وا قالطاهیدسیک |

 ا بویمهردلاق یراق وب ین وب وشاب ن کر در کف یشانندنفلنو ز هکرونل وا قالطا هنآ الوُش هدنژو ثذحع(سکتلا)

 | هارب وعسیال راص اذا س ۹ سرف لا هلوا رولاق ورک ت ویش ه هرات 1 رباس هدل وب لوق یلع هلوا ردیک قیناب هرب

 قلتو كىش ود هرز وا كس : یعاشا شاب هدننز و لاعتفا (ساکت الا لیحا قحب مل وا افعض یرج اذا هداهب الو

 ۱۳ ۸۱ توت ویزا نا مر كن هک ر (سومانلا)ل دسأر ر ىلع عق واذا لج زا سکتا لقب رد هنسان

 ا اوو لما- و بحاص كنس ه ريخ راسسا لوق یلع روند ه.دآ نالوا علطمو فقاو زۆ جا

 ربطخا هرس بحاص وا ہرا نطاب ىلع علطلا هرس تبحاص ڭا الملا س ومان نالف لاق ردصاخ هکر وه

 | كنهکئالم ر راس رونل وا قالطا هن راترضح مالسلا هلع لير نانی ھا زف اب لقا

 | رهام و قذاحو رونلوا قالطاربک | سومان 5 او اج قازا مرو بقا و هجیخو ی اربا یوق وا غلطم |

 ناک اذا سومان وهلاه رونل وا قالطا دمدآنال وا روشیریک هلتک ان و تفاطل هح ودطاصم و روماوروند همدآ

 سومان وه لا روند هب یوق و هنسانعم كرش روند هغازودو هغآ و روند هنس هتاموکی سوا ياالپ ا

 لاقت ردنا ریس هنسهلرح ینا هکردنا زیست هلتهج ریپ دن و تعنص و هلرح هلکنا مدآرب هکروند هن هنس لوش و مامن یا

 یا سومان بحاص نالف ساسالا یف لاق لاتحالانم 4 سام وه و نالف سومان "ی لا هلاذ

 ۱ ۱۳ تام وا هدنزوو هلعافم (ةسمانلا ل روند د هسومان اکاو هنسانعم هسد رع روند هنغات نالا

 لاق رد هنسانعم كمهدلسف زوسرپ همدآرب و ةرفلا یا سومانلا لخد اذا لی اصلا سمان لاق رد هنسانعم كمريک

 یرلبع ۲ کب دیجناب یژنک | رد روناح هیر هدنلکش هم ردصب هکر د د حراش + ردبالتق یراهدژ رول وا هدنرایدرصم |

 ۱۳ ا ر دکلوا نرمو دنه هکر رد یجیرتم هفت و زازدا باج هن رادجاب ی آ هدنرکذلیا فوخ نداهدژا |

 | غاب ناص هلنیتعف (سها) ردنا دایرف یک یدک هدنیح یکیدرسا راردناریبعت هنکال اک | یرلکرت رهنلاءار وام

 قول هدننز و رجا (سغ الا دسف اذا | عبارلا بابلا نم است نعسلا سم لا ردهنسانعم قلوا هابت بولیزو |

 هنشوق قلترغب هلص كن ون (سفلا) ردکا یا سما “یش لاق واونب ډ ننال وااو قتمارف عب یلتر ودک

 ۱ ( سام الا و هل اذا مالا هبلع سمن لاق : ردبفدډارمو هدننزو سیبلت (سیفتلا) نوچغیدل وا ردکم یکنر روند |

 سام الا شزا اذا موملانیب سما لاقت ردهنسانعم كمر وش ود هنر یر بودا داسفا یني سان هلل رسک زم

 لجرلا سا لاق ردهنسانعم كفل رک ر دشفل جل وا بلق هن ون ءات دتر و لاغقا هل رنک ددی شم نون و ك نەم |

 قغلاص بون وا هت ویرب هنسننال وا قلعم لات (ناسونلا) و هلن وکس وا وو یصق كنون(سونلا رسا اذا
 ۱۳12 اا ت و س هود سون ی ایی یخی بذر اذان الو وام ون سون *یشلا سان لاقب رد هنسانعم |
 هنت رص ام اد ردسقل ناسح نب ةعرز ندنع كولم نالوا قالطاءا وذا هدننزو باغ (ساون وذو اهقاس اذا

 ۱ مان یناهنب نمح (سا و وال روند هش نانلاسص ساون اریز یدل وا بقلع هلغل وا یچاص رونلاص یرغوط |
 | تیاغب رولوا هدنضرا ةارس هکر دیعما مزوا ضابب عونرب هدننزو ییارغ (یساونلا) ردیس هنکل روهشم عاش

 یادنا و قلاص هدنزو دادش سا ونلاژ رد همست ثعاب یسوا نوزوا كن رلمتلاص رول وا یهیروق العا

 ( برطضم )

 هکردیدآ و كجوک رب هلی مک كنون (سل ال روند + یحتوق یخ د وډ هدننزو داش سافلا )هراس ادا همان
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 ۱ ا ا
 لاقندق ور لا تفت لا رد ا یس هغیص مولعمهدنو و رهن تاریک نيسو اب راسنا زا

 ردلهعتسم هن انعم تلهمهدنز و هف غ (ةسفنلا) رد زراف صنم ندسقن نال وا هنسانعم مدرانو و تضاح اذا ی ۱

 (سافنالا) رول وا قالطا هلابح رهن هدب رغم dl صف كن ون (هسوفن ةلهم یا هسسفن مالا اذه ی ثاا نوا

 قدوشت هشا رو هبا اذا ۶ یشلا دید اا لا دوخت نه ثمر و بج همدآ رب هری عید رب برک ك نمره |

 و مرکم (سنلالو هدننزو نس سلا) هبغر اذا  هالا ی هسشنا لا ردهنسانعم كليا براو 8

 ردهنسانعم قلآ قولوص هدننزو لعفت («سفنلا)ربثک یا سفنم و نشنمالام لاق ررولوا فضو رگ لا

 ردلمتسم هنسانعم قلغاط هقافآ یضاب بولیجآ یرب حابص و ذجرخا وهنطابلاسفللا لخدا اذا لج را س لا
 هل زکدو تعدصت اذا سوملا تسش : لاقت ردلعتسم هت تاتعم قلراب تو التج یایو ممبت اذا علا سفت لاق

 یه رشمو ءالا جضن اذا جوملا سفت لاق رول وص هک وکار دک دخن كم رس نره ییوص یمهفلاط

 نع هنس ناربغ نم برش اذا ءان الا ىف سفت " لاق رد هنسانعم كمحا زو وت وا بویمرآ ندآ

 ءانالاف سفت لا رول وا نددادضا هلغل وا هنسانعم كجا هدقولوص حبوا كلرهرب و همثط یغولوص رهو هیفا

 منم هب هنس سیفن رب هدننزو هلعافم (ةسفانلا )لک هنالا ف سفتتا نع یهنو الف ءانالا ف سفت ناك مالسل
 لا رد هن انعم كعش دنا تبغر اک | هضراسلا قیرطب نوجا كلا دارفنا و مركب سك هل.تهج قملوا

 اوسفان عم هیف اوسفانت لاق رد هتمانعم هسفاتم (سفانلا) مرکلا ق ةارابملا جوي بغ واذا ناف و
 قاش وا یتعب هدنرااصافم كن راقم قایا و راق ویط هکر دیعما عج وو مرو هن وکر هدننزو ج رز هلفاق (س

 بشکه کر د جزم + نیلجرلا عباصاو نیبعکلا لضافم ف عج ووم ر ووه و سرقنلا هذخا لا رول وا ثداح

 لالا قالطا هلغل وا ثداح هدار وا رویم ض ره بوند سروقن هنن راقم رب كعاياهدینانوب هروک هنن رانای كن

 كالهلا ىا سرقنلا ف عقو لا رد هنسانعم كاله سرقنو »یهتنا یدنل وا قالطا سرقن اففحم هلیهجو
 تياغب و روند هزوغالوقرهامو قذاح و ةيظعلاةيهادلا ىا سرقنلا هاصا لاق رونلاوا قالطا ه هعظع يها

 یلح هن وک رب ندنتایلح نا وسن و ققدم راظن رهام بیبطیا سرقن وه لاش روند هبیبط قدم و نفتمو رب
 ردقج هلواتش ز یراکدلیا ریبعت كهچ الاح راررو هن راشاب بولیز ود ندشم وکو ندنوتلآ هدناکش در

 هلیسهدایز ءاي (سبرقلا اهسأر ىف ةأرملا هزرفت درولا ةعنص ىلع ذي “ىش. وهو سرقناهسآر ىلعو

 | یرزامن هرزوا یرانینآ كنسهشاط یراصن (سوقانلا) روند هبیبط رهام وذاتسا تیاهب و هز وغالوق زو

 اچ ى تلف یر لصالا یف رونلوا ریبعت اچ هکروند ه هئسن یرلقدلاج تف وم نوجا مالعا

 اچ هدننزو صقر (سقةنلا) یدا رارد لیو هنکچوکو سوقا هنکوب بول وا تراابع ندهتآ
 كلتتم یمدآ ریو ه هبرض اذا لوالا بابلا نم اسقن سوقانلا لیولاب بهارلا سقت لاق ردهنسانعم
 ىلوق سقلا و كف وم هداروب × هرس اذا هسقن لاق ردهنسانعم قلا هفلءرضسمو هام اذا هسقن لاقت رد«
 قجهزاب یزاب هل رسک ك نون (سقلا) برا یا سقلا هاصا لاق رد هنسانعم قلزو واو ردرازکت اریزر

 : قموف کرم 4 اود (سیقتلا و دادم یا تبا سس دنتک لا رولک سما و ساسنا یجب روند هبکر

  (تساقلا» هبقل اذا هسقنلاش ردهنسانعمقموق تقل دکر واهبف سقللا لعحاذا ها ود سقت : لاقب ردهنسا

 «سقنالا ل ضماح یا سقان نیل لاقت روند ه هنس ی کا( یقانلاز ردا ند رار وب رم یانعم هدننز
 ی هنسفرب هدنز و سکع (سکتلا) ثمالانبایاسقت :ا مالغلاه روند هب هسک نالوا هن راج یسهدلا وهدنن ز و

 سکن ىتلع كن هسکرب وهسأر ىلع هبلق اذا لوالا بالا نایک دسکن لاق ردهنسانعم كمر وچ یعاشا

 | ییشو یدو هدننز و لیعفت (سیکتتلا ) هداعا اذا ضترلا ءاد ٠ ماعطلا نسکش لاق رد هنسانعم «

 : نالف لاش هنمو روند ه هست شلوا وكارى (سوکشا») متکی : ییعع اک لاق ردوا كلنا نىك

 امهالک و ابولقم اهل وا ىلا اهأرقبف ةر وسلا رغنآ نموا ةحافلاب خش و هرخآ نه یدل ی ای وطنم نآرقلا

 حوز جوا هکرونلبوا قالطا هلکدش یراکدید سنکنا ندهیلمر لاکشا سوکتم و ةصلا ےلعت : ف لوالاال

 ندقابتیچ فرط شابهدعبیراقأیا ادا تام یاو < ردهدنروص و هکر دت رابع نددرفر هلبا ی

 لبق هالجر تجرخ دق ناک اذا سوکنم دل و لاقب رونل وا ریبعت شمن ود یسرت هکر وند سوکن هدلو لوا ردت

 هند وام اذا سوکنم وهف لوهح ءان ىلع هضم یف سکن لاق روند ه هتسخ شما تدوعو سکن یتلعو



 FF ا و لیق نم هنغیدل وا مولعما حور تقیقح ردلعتسم لانا نشو دفنالا یا شا لهاوه لاق

 لاق ردیبم هنن رّوصت د هر الم ر رل عتسم هنسانعم تدشم و هدا را و یبغ یا 4 ۰ لا یسف فام $ یاعت
 | :اذکه

 هت وقع یادچ هسفن هللا کرذحم وچ یلاعت هلوق هنمو لبق ردلمعتسم هنسانعم تب وټع و ههکشا و هتدا زا یا هسفن

 !ندنسانعم اوه ے سذ رولکس وفن و سفنا یعچ كنع و بول وا لمعتسم ه انعم شب نوا سفنسپ هکر د جو

 نانلاوادر E لصالا فروند هغول وص هکر دیدرفم كنظفل سافنا هلنیتحص# ( سفنلا ) یهتنا ردذوخأم |
 | برش لا یدنل وا قالطا رونل وا ریبعت قول وص کد نلاحس یا بوکچ یار ا كنا ويح هدعب روند هاوه ےس

 یلقول وص کرزونلاا قالطا هنتلاح قلولنادیم هدشیا ر و قالو و ساسفنا هثالش و نب فن و دحا و سفت ءالا

  هکرونل وا قالطا هبهعرج و ةف و ةعس ف یا رع نمسفن و كرما نم سفنیف تنا و لعا لوقت رونل واریبعت ق
 | رونل وا قالطا هفعناق و نیتعرج وا ةع رج یا هيلع داتال و نیسفن وا اسضنءان الا یف ع رکا لوقت رول وا قلقل وصرب

er)۱ قاذ اذا نجآ هرکی ا سفن یذریغ بارش لاو "یرو هعس هيف یاسفنوذ بارش لاقت هلیس هسپ الم  

 .رورضلاب هکلب ردلکد نک یس اقر هلآ ق ول وص هکر دهزچ و شوخان و ریغتمهد هج رد رب ینعب هبف سفن رل قئاذ ا 0

 لوقف و الیوط یا اسفناباتک لا رونل وا قالطا هلیوط مالک سفنو رول هلبجما هدقول وصار ناه ءدکد لیما
 | عضومسا هک نیلالبق نم مكب ر سفندجا 9 مالسلا هيلع هلوفاذک و نج رلا سفن نم اهناف را وبستال 9 مالسلا هيلع

 | بهذت و ثیفلامشنت و بركلا ج رفت اهنا یتعلا و اج رفت ج رف ىا اسفن و اسيفتت سفن نم "قيقا ردصلا عضوم
 ٠ | ینعیءاوالاو ةرصنلانم نونا مهو ةندلا لها نم مالسلا هيلع هلرسيتام' دارلا نیلا لبق نم هلوقو بدحلا
 هنعض وم قبتح ردصم نال وا هدنسهغیص اسف واسیفت سفت سه یرلهلک سفن نالوا عقاو هدشدحن یکیاوب
 لوق نجرا سفن نم اهناف سپ یک ةعاط عیطپ عاطا ردهدنعقوم ردصم ردصم ےسا هدنوب هکرد راما عوض وم

 | ردهنسانعم موغ فشکو جیرفت هکر دهدنکبس کبر نشف لوق کبر سفن دج او نی ورکلا نع اهب هللا سیف نم

 | نالوا ضح تجرو فشکیعوع و تبرک هلا یهلا لاس را لی ارب ز زسهیطا مانشد و "بس هلن راز لوا ثیدح

 .ه راب وبن فرط كن هن دم لها دارم ندیناث ثیدح و رول وا كعد ردا هلازا و عفد یتسوب وطق و رشن یراطما

 جیرفت قجهلوا باسیعوقو هرات واعمو تمدخم یک اونا و بلج ه هندم و ترهادظم و ترصن یراکدلیا زارا ۱
 و هصالخم ردرابهشنم ندنسهلبق دزا نالوا لصالا ئم مارک اضنا ازز ردض و تزانشا هلاوعا
 | روند ههسک نالوا رکد یزوک (سفانلا) رک ذنساک رول وا د ی سفت و آرد هدب انتو للا

 (سیفلا) رد هند وایظع ییصن ارهاظ رونل وقالطا نسیم كن راق واراق و نیاع یا سفان لجر لاق ۰

 یکم و لیصح هکروند هب هنسن بوغ رهو رخاف لودش هدننزو ج رخ (سنلا) و( سوفنم ااو هدننز و ریما ۱ ۱
 ۱ ۱۳ ریو بغ رو هنف شفا ناکاذاس هنمو سوفنم و سیف :"یشلاش رلهل وا ردا سفال ز یرب سانءهدنص وصخ ۹

 نالوا هلیمات شیفت رصقردندراصنا *یلاوم دم ن سیفن و رشک لام یا س دفن نالفل لاش رونل وا قالطا هلام :

 | نا ثیدح یف و ح راشلا لاق+رونلوا قالطا هدلو شعوط یکی سوفنمو رد»دعضومرت فام لیم یکی آه هندم یرصق |

 | هدننز و باتک 6 سافنلا )و هل كنون (ةسافنل )ت وص هل مم تح یا اخ راص لهتسپ یتحسوفتل | ثر الو بیسلا

 | "یثلا سه هن لاقت رد هنسانعم قلوا ب وغ رمو سیفنو رخاف هد هبنر قج هنلوا هسفانمهدن ةح هنسذرب هلنیتحف (سلا)لو" ۱

 | كلتا غیرد بودا تنض ندهسکرب یی هنسنرب سفنو هيف سفانش اسیفناک اذاسمامنا بابلانم اسفنو اسافنو ةناش
i ۱ 

 ۱ | ات یفیدل وا نام كن دکر وت نضاذا عبا را بابلان م اسف 4 سفن لاقت ردا هلا اب هدن وب رد هتسانعم | ۲

 | اک |یتآ بویمروک قبال ه هنسن نالوا هدند یی هسکرب هساش و هيلع دسح اذا رب هيلع سفن لا رد هنسانعم كلتا ۱

 !هاسیدالو و عضو كنوتاخ هلسلک نون( ساغنلا )هللا هر لذا ةسافن هيلع سفت لقب رد هنانم»كامر وكى قوچ ِ

 ۱ وه و اهناقن نمت جرج لاقب ردعما و وردذوخ ام ندسفننالوا هنسانعمدرونل وا ریبعت قل هسغولر وند

 سافتیرلعج روند هن وناخ هی ولاودوب اج هد هلیصف كنافهدننزز ومانسح (ءاس ها ) وهدنن ز یعاب وت (ءاس هلا )ت عضوا

 بلک هادو کس كنافر ولک س فنو هدننز و بت کر زانق هدننز و لاخر رولکس افن هرز وا ذ وذشو هدننز و داړجر واک |

 | ننلعچج هرزوا لاصف هل رسک كناف هد رع مالکو هلی كنافو یمص كنون رولکت ا واسفن و رولکس فاو و کا
 | ندنس هلک ءاتسفن زکات ءالعف ننلغجب هرز وا لاعف هایم كناف و یریغ ندنارا هلک ءاربثع و ءابسفن وبشا هدننز وءالعف |
 | هغ ول نوتاخ هدننز و باتک(سافنلال وهدننزو هساج (ةسانلا ) وهدننز و شبح (سفنلا) یدلوا درا و یربغ |
 | بابلا نم اسافنوو ةسافن و اسفن لوهجلا هانب ىلع تعي یتمک تسفن و ععك ةأرملا تسفن لاقب ردةنسانعم قلوا

So < نی SS 

0 



 هند رک هاش هان ناف قو هدنن ر وص ناسنادرع ردو 4 دمای

 ردروک ذم هدنلصف یسهکلوا نم هدامن ناهج هکهت رد رکدید یسیمدآ ناب رانو هدزغناسل ردرافلاخم |
 دیش انااا هدر هاتف و نبات قب و سانلا بهذ  هنع لا یط ر ةر ره ییاثیدح نم و ح راشلا لاق |

 جبر یا سانس برق لاق ردهنسانعم هدن ور و عبرس و قابریس یا سانسن تاذ هان لاق ردذوخأم ندهسنسن ۱

 قمت وط هتجاح یاضق لر هد سا سا یفجوچ هدننزو لیعفت (سیسنتلا) هرثا و هربس یا هسانسن هل عطق لاق و |
 كمتر وب بوروس رەد سا سا یعاهیو ط وغ وا لومیل سا سا هل لاق اذا ایست یصلا سنس لاق رد هنسانعم |

 كلنا ساسحاو ذخا یی رثاوربخ كتهنسنرب هدننزو لمف 6 نسنتا ) اهاقم ادا دیه سنین لاق ر ||
 "بطلاب le ردندمالعا هدنتغل یمور هدننزو سا طرق ( ساطست إل همت اذا ارخ هنم سست لاقت رد هتسانعم | ا

 مدت وضتک(یضلا) و هلی وکسكناطو یف كنون (سطنلا ردندنیدحم اکیلا ساطسن نیدسبع وردها 6
 قلوا انادو ام هلنیتصف ( سطنلا ل ردرافصأو نا لعف روند هنانادو اع هدئنزو دضع( سطنلا
 (یساطنلا) ملام ىا سطن و سطن و سطن وه و الام راص اذا عبرلا بابلانم اسطن مالغلا سطف لاقب ردهنسان

 تیکس ( سیطنلا )ل رد شما دقت هللا بطلاب اع حراش * ناوتد :هانادو ملام یجدو هلبصف و نیک

 نایاب زن سیا زا ها ننیطن لجر لقب روند همدآ ی رود ا دزو

 رکد هکروند هلاع هدننزو فتک (سطنلا) روند هسوساح ( سطانلا ل ردنا لقن یتغیدل وا سسفم هدم
 زّرقتم یا سطل لجر لاق روند همدآ بشم هریک اب ندا هرنت و ریهرپ تباغب ندقلرادموندکل

 تقد كب هدنص وصخ تفاظف بودنا ریه رب تیاغب ندکلک با و روند یی قذاح هلنیتعض (سطنلا)
 مه لاق و یقاذح ءابطا یا سطف مه لاق ردسطنا درشت سیطن یدرفم ارهاظ روند هرادسک ندا

 ا روند ا سطنتلارشک هدنز وهزم هلبعک كن ون (دسطنلا ) نوززقتمی

 هدلا وحاو روما هليا راسو نمابل و مامط و مالک تانک رد هتتیانمم تا ماقشآ و ریهرپ ك هدنص وصخ ت
 تلذک ةراهطلایف قنات و رذقت یا سطنتب نالف لاش ردهنسانعف قلوا هرزوا ماسقهاو تقد

 لها هکروند هفلقوبا و هفغ زما هليعط كنون( سامنلا ل رومالا عیج فو سبلملاو مطملاو مالکلایف

 روند هروتف و هغلقشوا نالوا ضراع هساوح هلقعصاب بولک وه وا لوق یلع 9 هلا رکش
 | قلوا ضراع ساعن همدارن هدننزو سخا ( سعنلا  "ساولطانم ةتفوهوا نسولایا ساصعنلا ی
 هیدنزو ناشط ( ناسعتلا )و (سعانلا) ساعنلا هبكر اذا ثلاثلا بابلا نم اسعن لج رلا سعن لاقت راک

 , تیاغپ هدننز وروبص (سوعنلا) روند هب یثکش لوا ضراع ساعن ردل و هنس هين نس وو نانس ورد
 اباحیب رادقمیکیدلید مدآ ناغاص هلغل وار ونغ زما نکر ولیغاص هک ای وکر ونل واقالطا  هقاننال وا ردانل رار

 رک د هکر د هنسانهمقغغ نما لینوکس كنیع و ىح كنون (سعنلا)ل ردلاب حوعسیا سوعن هان لاقب رولآ بو
 سعنو هأر سعت لاق ردلمعتسم هنسانعم قلوا فیعضو هقفو یدوجوو یریبدت و یار كمدارب و یدنلوآ

 6 سعانتلا ) تدنک اذا قوسلا تسن لاق ردلبعتسم هن انعم قلوا دساک رازابو تعض و نال اذا
 بزم ( ساعنالا 2 موانت اذا لجرلا سعانت لاقت :ردهنسانعم قمروا هفلیح و وا اتروص هد لا ۱

 .كنفو یف كنون (سفنلا) یلاسک نبنس ءاحاذا لج لا سنا لاقت رد هنسانعم قل وا یرالغ والبنت كمآ ر هل سمك
e۳ تیدح هنمو رولل وا قالطا هناق و هحور یا هسف تحرخ لاق هنسانعم  

  قالطانوه#لد) وا تایح ماوقوحورلماح ناقیرح هل مدال یاد هيف طقس اذا ءاملا نسب ال لاس هل سفن ام

 | قالطا هزوک زوان و دسملنایا سفللا مظع لاق نوصغیدل وا سفن لخت رونل وا قالطا هدسج سفت و

 كمروکد زوک و نیع یا سفن هتاصا لاقت بم هنغیدل وا رثّوم یک س فن ردبا تباصا یرظن لاح رد کرو
 | هنمو هلیس هقالع ترواح دا هنسانعم دنع و نیعب هتتصا یا سش هتسفن لوقت رول وا ردصم هن ۱

 ۱ یتقیقحوا دنعامو یدنعام یا € كىسفنىفاملعاالو یسف : قام مت :e مالسلاهيلع یسیعنع ةیاکح لام

 نصس یدک أت هدن و هصخت و هع یا هسقن یتءاح لوقت رونل وا قالطا هن ر ره وج ونیغ كن هنسفرب و كم ۱

 | كنيكت نیم وا هک اب وک هلتغابد رونلواقالطاهب هنس یس هل وم یزامو دومالب رادقم كجهدا تغاید ییردر

 شفنو هوح و ظرف نم مدالا هب عبدا 2 هغبد ردق یا یتیم هب سعما است یتطعا لوقت دول و زاد

 رد هنسانعم تیجو هفنا و دما و 5 "زعلا وةمظعلا یا سفنلا وذوه لاق ردا عتسم هن رلانعم توغو ت



 طم

 بز تی تی ی و

  سس

 چک ۲۵/۸ ی 4 3:

 هنکحو ناخ روصا (ةسودنلا) اسدن ناك اذا عبازلا بابلامماسدن مالغل سدن لاقب ردهنسانعم قل وا
 یضار هغالتوا هجزآ هدننزو روبص (سودنلا) نوجما یرلکدردشترود راقجوج اماد رونلوا قالطا

 عترم ینداب یطرت تناکاذا سود هان لا رردشترود هلآ یرب هکایوک رونلوا قالطا هب هقان نالوا عناقو

 هغ ىلع هدب عضوف عقوف هعرصیا سدد هسدن لاق ردعواطم ندنسانعم قلاچ هر هدننزو لعفت (سدلا
 | مدار سدن سپ ردعجار هعورصم یریعض هغو هع راصیریعض هد: عض واریز ردشلنآشیوشت فل وم هکر د ح راش

 هند آلربخ رب سدننو«یهتنارولوا هنسانعمقماېق هن زغا كن هسکلوا ینلا نوجمایمامتتچ یسسبولاچهرب ی هسک ر
 كب یوص كئببوق و اهسحت اذا رابخالا سدنت لا رد هنسانعم قمردشا را قرهربدشروص یک یکرک بوش ود

 هدننز و بارح 6 سادنلا) انا وج نم صاف اذاّتبلاءام سدنت لا ردهنیسانعم قعشاط ندنفارطا هلفلوا قوچ |
 كعثترود هدننزو هلعافم 6 ةسدانلا) ةفيفخ یا سادنم ةأرما لاق رونل وا قالطا هنوناخ بشم كبسو هفلش

 یراتلیضف و هدابز هد ریس تعرسوهزیان وا هنعاط اذا هسدان لاقب رد هنسانعم كلا عض و بقلدب هننرب یرب لوق لع

 ا بقلد هنر یرب هدننزو لعافت (سدالتلا) هراس اذا هسدان لاقب ردهنسانعم كعشيوروب نوجما قلوا رها
 1(س 3 یدنل وارکذ هدنسهدام سج ر( سج زلال باقلالاب اوزیانتاذا اوس دانت لاق رد هنسانعم كعشدنا عض 1

 |( ناس زلال ردندصاحاء اعم( هس را لر ونلشناهدار وا هیسرت بایئرددآ هه رف ر هدقا ع هلی وکس كنار ویص# كنون

 | ۵ د دشت كنيس وی كنون ( "سنلا )رد هنایسرت یدرفءهرول واالعاو دوجا تیاغب هکردامرخ عونرب هلرسکك نونا
 | ودهنسانعم قلرازآ یراوط واهقاس اذا یناثلاو لوالا بابلا نم ان ةقاثلا سن لاقب رذهنسانعم كمروس راوط |
 اف رنا "سن لاق ردهنسانعم قمر وق هدشن زو سولج سوسن و "ستو اه رجز اذا ریعبلا "سن لاش
 | لع ردهنسانعم قلوا فان و كلشیا بويعا جارو ربخات و بویفسوا اماد هدصوصخرهو سس اذا اسوسنو

 | هکس است و سنو اعیرس بهذوا رما لکی ءاضلا مزل اذا نالف سن لاق ردهنسانعم كقک هلتفرس لوقا
 | ها ءال ا اودرو اذا اساسفت و اس موقلا "سف لاقت ردهنتسانعم كلك ها وص ةَصاخ ردردصم هدننزو راکذت
 ]  ءدل وا یانعم یکیا هلا سن هدننزو هلزلز (ةسنسنل) تثعشناذا ةا سن لاق رد هنسانعم قلوا ناشیرپ جاصو
 | نو زو فیعض و هرجز اذا هسنسنو اهقاس اذا ربعبلا سنسن لا ردنعضتم یدیک ات یرارکت نکل ردفدارم
 ۱ را طلا سنسن لاش ردهنسانعم قجوا هلتعرس شوقو فعض ادا لح را نسف: لاش زد هنتسانعم قل زا

 | قعروق (ةتالاادزاب ابوبه تبه اذا مرا تسنسن لقب ردهنسانعم كما نیرس نیس ليو عرسا اذا
 | ید هساسن ردیعسا كنهمزکمٌهکم هسان و ةسباي یا ةسان ةربخ لاق روند هب هنسف یروق ردفص و ندنسانعم
 ۱ ه هرشط یتهدا یغب هدنجما دوخاب یغیدلوا یک قوب یبولر الصا هکایوک هلفلوا زآكب یوص هدفاس روند
 | یاةسللاپهنن لاقت روند هکنک د ردتلآ ےسا هل رسک كم (ذسنلا) رد هرعت ثعاب یقیدلوا ردنا جارخا و قوا
 ۱ عسو تیاهكناسنا و ددشلا عوملا یا سپسنلا هذخا لاق روند هفلجآ كيهدننزوزپ زا (سیسنلا ل اصعلاب هقاس

 | ةقللا یا سیسنلا مرک لاش روند هتعبطو تالبج و یدهج ةباف یا یسیسن هیف تلذب لوقت روند هنتقاطو |

 یکیلیا هکر وند Gê هل رهط یکیا هدندب و هح ور هيه یا ةا الا بام لاق ووو هنس هیه 92 هدنادب و

 ۱ لهاوه لاش ردهنسانعم كمرشود هنر یر تودا داسفا نند سان هدننز و ةز زا (ةفسیسللا ورد قسرنا ۱

 | وه لا ردهنسانعم تعبطو روند هتوطر ندا نّوکت هدنج وا كنوط وا ناناب و سانلانیب لاکیالایا ةسيسنلا |
۱ 

۱ 
 ۱ روند هق و عو لوصاانف ویت وک هلنیتعص (سسنلاژ ردهرز وا كل وا نامش بول وا لح وا نالف یه توم داکی ا

 هل رسکو ئکف كنون (سانسنلا ةب درلوصایا سس مه لاق ردیعج ثكسسن نالوا هنسانعم هقیلخ | رهاظ |

 اسانس ہللا یهحم* مهلوس را وص ءدام نم اح نا ثیدطایف وراررو كرکسهلغل وا یراقايا رر هکر دق ولحم سنج ر

 تعاج ر ندنموقداع نع مالا عر اک نوعر ور اطلازقساک نوزقن دحاو قشنملجر و دن مهنم ناسا لکل

 كن رب رهیدلیا سانسن بودن | حح یران الع و لجقح ترضح هل رال طا نایصع هربغیپ نالوا ثوعبم هرایدنک

 لوا هکیددراضعب وراردبا یعرتانابن کم امو بوب رو قرار و لرکس یک شوق هلغل وا یرقایاررب ولار رب
 دنع ویدنل وا قلخةدح ىلع هد هرو زم ترزوضرانلوا دوحوم هدتفلخ لوا الاح و رایدل وا ضرفنم راذل وا خوسا

 هن رابشید سئاسن لوق یلع رارد سناسن هن رکیدو سانسن هنر و سان هنر ردسنج چ واهرون نم ةاط ضعبلا

 ردرانو یوق جوج امو جوج اي هدندنعراضعب و رول وا العا و عفراندسانسنیرلتشیحو ردق كران و دوخاب روند

 : 7 ۲ هتسیسل و هيس هنه غلب لاق هنمو ردهنسانع»ح ور هیش و سه قمر یک نملشف و ةعطلا ىا ةسيسنلا ددح ۱

۱ 

 ( دوخاب )
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 ١ سو ی قو ااا لاق ول واش اب ی و ۷

 سایقریغ وب هر وک ۳ بس تاج راش × معاشمیا نىجاتى لاقن روند مزلهنسن زس و وخ و اا0 نجا

 ردنا ور یثاو ا وکلا سابعلا وبا هک هلن الث تاکرح كنون (ساحصل)یبک مع اشم و موش ردیعجب كنظفل س هرزوآ

 | ناب رح” و توس ود نک رولیک ود رومد و حوت و هنسانعمرات روند ا نورمن رطق روند هرقاب ندنابندعم | ْ

 ندرب هسف ابلاغ هلغل وا فراعتم انعمو و بوند ید هولع صلاخ رس وتت سان هکر د حراش « روند ا

 هنلصا غلبم كثيشرب و ةعببطل یا اعلا مرکو ه لاق ردهنسائعم تعبط ساخ و × یهتنا ردشلوا عفا و طوقس |

 یک یکرک بوش ود هند رآ كربخ و مالک هدنزو لعنت (صعتلا هلصا غلبم یا مهسنم نالف ساحن لا روند

 ردهنسانعم قعجاو اب الاب اهعیش واهنع رڪ اذا رابخالا نیک لاق E قمردشارا قر هردشرا

 لاش ردهنسانعم قمروط جآ نوجما یکیدجما د وخاب نوا كم او مدآرب و عاج اذا لج را ست لا

 لا رد هنسانعم كلغ ریه رب ندنلکا م هدنرلهد وهعم مابا یسهشاط یراصن و هل عوج اذا ءاودلا برشا سح

 زابخالا یعقسا لابع ردفدا رع هدل وا یانعم هللا ست («ساهتسالا) ملا لک | ا وکرت اذا ی راضلا ر

 نالک ه رکصندن زهصک یحنزک س نوا و ید نواو یهلانوا كنآره هدنز و درص (سکلالاهسم نت یم

 یصف كنون (سخلا) رونلوا قالطا هرادج کاظم یرغوط هنرخاوا كناره تالذک روت وا قالطاهراذصک وا |
 لاش رد هنسانعم كم رود هلیس هل وقم هردنک واهن رلتاید وخاب هنس هسک ان وګا كمتر و ین هاد هلن وکس کن

 هبهناد یکیدن كنهسکربو هوحن و دوعب اهنجوا اهرخوماززغ اذا تلاتلا و لوالا ابل انما 1
 سان دهرکب شش یکیلد و هربعب هب نیسخان هودرط یا ا را ك 1

 لوزېم هسکر و رک ذیساک ساخلا امف لعج اذا ثلاثلا بابلانم است ةر کبلا سخت لاقب رد هنسانعم كمر

 لو مبنن و داتش 6 نناضلا) لق اذا لوهجلا هان ىلع هم سخت لاقت ا قلازآ یا كندوج و بو
 هکروند هب یجناص ریسسا تلذک "با ودلا عای یا ساخت وه لاق رونل وا ریبعتزابناح هدزعناسل هک و

 قلزابناج ردعما هلیکفو یرسک كنون (فساضلا) قبقرلا عاب یا ساخت نالف لاقب رونلوا ریبعت

 وک او نالوقهک روند هعالتج نالوا ثداح هدنغتل وق كن ود(سخانلا) رونبدهنتفرح كلیج رسا

 فاش نرخ ان رادنو روش دهن خط جو روند هغلزو وا نالوا هدنناب یعیر وق ڭنەود

 (سوجملاا) رونلوا دع هبرکوب هکردق هجن راو هنن راکیک جوپ رول وا هدنتلا یراتچناب كن هکر دناشن نالوا
 روبص(سوضلا )من طدنع تی یا ینا را اذا ی رک *ریعبلاق روند هه ود نال وا زوب وا یراناپ كنغر

 ناطبو روند هنر قح هنلغاپ ناطب كنهود هدننز وریما (سیفنا) روند هنیمنک كنسيگ غاط یدو 4 رن

 رب هلغلالو بونشآ یکیلد هکر وند ههرکب لوش و روند هنالوق رخ آ یراقدلغاب هننلآ ینرقكنهود هدننز و با

 عسشامیه و سی ةرکب لاق هل وا راشمر و هکیلد لو ا یتجاغاهرکب نروط یروق زا ب ورک هکیلد ل وا بول
 هلرسنک كرانون (ةساخل الو (سالا) عسنلا بقثلا مقلت و اهطس و ىف ةبيشخ بقّق روحا لک ان
 نویفهدنز و هن( ةا زرقا رها کل كنهرکبهرزوا هچ و نانل وارکد هکر وند هجاغا كچ

 نیل یه و ةي تب رش لوقت رون د هدوس یثکآ شیشراق هلباډ وہ ولتط تالذک ون د دن دوش ین شک زا
 هک رود هسک رونلوا قالطا هبانزلادل و هللرسک كنون( هس ن ا)ض ماا و وللا اذکو انب طاخ عل

 هکر دلمعتسم هنېسانعم كکود وص هن ر یرب یرال وکو ص هډنب :زو لعافت (سحانتلا فیت ز ىا ة بسن نبا وه ل
 نا ردفلالاش رولوا ردبا عفدو سخن با وص هرخآ امهدحا هکابوک ردقل وا ر ولکوص هرخآ نداهڅ دچاډ

 هلبن وکس كلاد و ىح كلون (سدنلاإ) هعفد و رخ الا س دحاولا "ناک ضعب ین اهضعب بصبیا سف
 ه هنعطاذالوالابابلا نم ادلع رلاب هسدن لاق رونل وا لاهعتسا یجب هدکمر ود هلقایا اضعب و رد هنسانعم

 عبرسیا سدنوه لاق روند دمدآ ندا عاجل باچ وی یا یک رول وا فص و سد و هلجرپ همت |

 نت سیال و مهفیا سد لجر اب روید همد 1 لابقتن الا عیرسم و مه رت و رب زو "للا توصا عاق“
 لاش ردهنسانعمقلق هعرالا ند )وب یمدآ رب و هع رص وه رص ای ېچ را سدنلاقب رد هنسانعم قمی 2 هرب ب

 سدن لاب ردهنسانعم کلی انکو "نظ هلتلاح یکی دنا نفی و نیش مدارب 4 هک رب و ك اذا قنرطل

 ۱۳ و مدننزو ری Ce الا ارت هتک مل انظ ه نا
RSسم  



 مک ن ونل |لصف س

 سگ ۲۵۰ ی

 دنر سم (سلا) ردندنیلکته ردهدننزو سي وا هکنارع نب سومو یدا یدادغب نقنم بتاکر سا وم
 قلوا ىلاباالو كا یوزحت اذا ات اسمو اسیم ساع : مالغلا سام لا رد هنسانعم قفلاص هلناصف (ناسلارزو

 هضم هللا سام لاق رددنسانعم كار شکت ینض رمو درد كنس ر و نحت اذا لجرلا سام لاق ردهنسانعم

 | عولر و ردب رک دید یان یری ناب هدیکرت و سوطول هدینانوب رش وب ردیعما منم رحم عونرب سیمو هک یا ۱

 روبص (سویم الو (سیالالردبن الوا اق هرزوا دحاو قاس کوب هبدصآ هنوکر و ردیعما مزوا ياقا
 سایمو روند «هسیک نالوا ررو ینالو ینلاص زدراهلمو ندنسانسهوضت,دننزو دادش (سایلا)و مدتزو

 ردیعما یسرف كن هسک مان تقلا هرج نب قیعشو روند هدروف ندعابسو روند هنالسرا نایرو قرهنلاص
 ارالد و بوخ یتماقودف هدننزو نوح (نوسیلا) رضت اذا لجرا سیم لاق ردهنسانعم قغلاص «سیقلا)

 رده واعم نب دیزب مالدح تب نوسیمو ردیعما كنهروېشم ةکلم نالوا هبقلم هلا ءابزو روند هنالغوا ربلد
 لوق ىلع ردیعا كبکو کر هدنجرب ءازوجو روند ه هسیک ناب رو قزهنلاص اماد هدننزو ناشطع (ناسبلا
 ردیدآ اضقرب هدنن ایه 0 هرصب ناسیمو رولک نیسابم یعج رونلوا قالطا دبکو ک یلالتمو رهاز ره

 عقاو دن هععه و ردیس هح ؟ نراتهف هکر دب سا رد هليل ناسیمو روند یتانسیم هلو هدانز و ییاسم هدست

 هذ اذا هسیم لاق ردهنسانعم كما كتا هب هنسلرب هدننزو لیعفت (سیقلا) ردیما كن رب كبك وک کیا

 | تلا و هدنزو سبح (سبنلا ) رونل واقالطا هری وق جاقرب هدندرو بیلک ییب (سیرانلا و هنسانعم نانس
 | هدنماقم ین یزنکا هدرانعموب ردهنسانعم كم رد و رد هنسانعم كوس زوس بودا تعرس هدسلح هلبعص كنون

 | هل رضامیا سانام لا و عرساف کنام یا یناثلا بابلانم هتسن و اسان سلحاب نالف سانام لاق رونلوا لامعتس 1

 ۳۳( دبا یا هجولا سبنوه لا ۹

8 
 لکت عرس هدل وا یانعمهج رک فلوم هکربد حراش * رد هن راانعم نوع ر سمو نوقطان ۳ ندنظف) نسب

 ف كن و( سحلا)ردتبثم هدوربا هنن تاهما یدل وا هنسانعم تع رس زکلایو م 5: زکلاب سا ن کل یدالبا دنت

 رم هکروند هدیلپ و و نم اونو تک( سنا 4 دیت )ی رلا)و یرسکو

 كنز (ساحنالا) رهط د دص نسامناو عبارلا بابلارم ةساح و 3 ۳0 ءيثلا سخن لا رد همان

 تن دوش سیم واست هلعجاذا هدو هدا لا رد هنسانعم قلق راد رم ( سیعت الو هلرسک |

 قشع كنسهشاط نج بودا زرح ندهنسن رادرع یک یسهقر اورو یراعیک شم درخاب نت نرم |

 را قالطا سج هبدسیک یحدنا ذیومت هع روب راردا قیلعت هن رنو تكصخش قحدنل وا فوخ ت بو

eف سدنهلا و فوسلیفلا الو سجل او جملا نفی ۽ 1 ردقلا ءاح اذا لاق هنمو هد  

 | ىس ەفناط یا رک هب نجاعول و نه هيلع فاح نم ىلع قلعب نك ضباطا ةقرخ وا ىتوملا ماظعوا رذقلا ن

 | سجتف م هست لاق و د هنسانعم قلوا رادرم هدنلزو لعفت ( سا ل راردا ترفن ندهنس تارا

 | لا ردقفثاص ندنآ دوخاب هلازا یتلرادرم دارم هکردهنسانعم كلشيا شیار كجهدا ج ورخ ندهرادرموآ
 [ رداد وب خد تنحنو مات هک زدن وجحما بلس ی ہا كنو ةساصل ام نع 4 ج رحم الیخ نیفذاما لجرلا سفت

 ردبا زجام یراسنحم هک اب وک رونلوا قالطا هلع نالوا زلوکوا الصا هدننزو ریما (سیملا)و (سجانا)
 نالوا ممسیتعب اظ هلینوکس كنهلم*یاح و یصق كنون (سعلا) هنم ًاریال ناکاذا سیحتو سجان ءاد لاق

 تردادق ةدراب یا سحن خیر لاق روند ه هدراب عر شلتا لّوحت ه یطابو لظم یا سحت ما لاق روند هشیا

 هب هنس زستوف و زسروغ وا و رون دهغلزسروغ وا سح و روند هنامط و هزوت شوط ییاوه فارطاو راطقاو
 افج و دعسلا دض یا ةفاضالاو فصولاب سح مو و سك وهو سخت هيف لاق ردردصلاب فصو هکروند

 هتفشم و تجز تیافب یناویح راب یمدآرب و هافجاذا ثلاثلا بابلا نماسحت هسح لاق رول وا ردصم هنسانعم كلا

 هژیعص كنون (ةنوحلاإ و هلنیتعف (سحلا) هتقشاو هتنع اذا انالف لبالا تسحت لاق رد هنسانغم قعارغوا

 سمامنا و عبارلا بابلانم ةسوح و اس سحن و هعلاط سحت لافب ردهنسانعم قل وا لرابمان زسروغوا و زسقوق

 | هدکلف هلم هنن هش ات «ناسصلا) تاموشم یا تاسح و هحرفک وف وه مایا یهو سک وهف دعس دض |

 | نیلا نارق عقو لقب رونلوا قالطا نادعس هر هز هللا یزنشم هک رونلوا قالطا هن زدلی خرم هللا لحز

 (یا)

 روند هرم قار مو قواو هنسانعحایصم روند هغارچ هدننزو ساطرق (ساربلا) هک نونلا لصف زو



 ا

 قالطا وراپ فضنو یم هغلزاومه اعوت هدنممط رونلوا قالطا دوش ی E ا
 هلا فیرخ ل وایت هل هیرفصو رونلوا قالطا هرفص رېشو رونلوا قالطا هنسارآ وسنای هلباماشخاو رونل
 ردمابا تجهل وا سلما كنق وو كسکر ه هلسبس یعاطقنا كنهریخذ هکرونل وا قالطا هنآ نالوا هدنفلارآ شبق
 (سیلمالا رد دآ نصح ر هدشاطو یکقومرف ررانا ب ویلت ر آ هکروند هب هنسنرب نمارب هشیا ه رج یادفب ءاسیلمو |

 داش ور ولکس یلاما یعج هيل وا یرثا تاب الصا هدن آهکرونل وا قالطا هناباب لوچ لوش هل رسک را ەز مش( ةسيلمالا لو
 ت یاب "یسیلمالا) تاب :ام سیل یاسلاما و سیلاما د و ةسلما و سیلما اف لاق رولک سلاما قرەلوا |

 1 کد رکچدا مرد وسنم هلوچلوا هک نکات نشینی راک "یسیلها نارو زدکم د بوسنم هلوج نا

 هدننزو هنابج (فساللالردب وسنم ها روا کای وکه لدتهج قمالوا یکدرکچ رار د یسیلما نامر اکا هکرولوا ران عور

 لاعتفا هل د دشت كم (سالمالا) رار دا هن وست یببارت كنالرت هکرونید هب هت یراکدلیا ریبعت وکر وس كرلب
 هدننز ولاعفنا( سالم الا و هدننز وراریجا (ساسیلمالا لو هدننز ولعفت (سلغل الو یدناسالتما یلصا هک
 "سالما و سلمتو مالا نم سلما لاق یک یکیدشوپس ندلا كنوناص ردهنسانعم قلت روق بولیریص و بوش و
 فطتخااذا لوهحاءانس ىلع هرصب سلتما لاق ردهتسانعم قعاق هلتعرس هرز وا یبصا سالتما و تلفااذا سلنا و

 هشت آوءاق رخ ءاقجیا ةسومامیهلاش روند هنوتاخ نادان و نیفشاش زلک شوا ندنلا هدننزو هسوغاف (ةس ومالا ]) |

 ستم هيف لاق ردهنسانعم طاش و شانچ هنر سنا روند ید سومام هدانع» یکاو روند

 هان وکو و نصف كم *(سولارل روند هناویح و ناسنا نالوا هدرولناسو ولشایهدنز و هرم ( ةا

 ندنسینمكکرا نجر كن هقان هکر دتفل هدنظفل یسمو هقلحاذا اسوم سوم هسأر رعش سام لاق رد هنسانعم لا

 كنظفل یسوم نالوا هنسانعم هزنس وا و لحفلا ءام نم قن نعي ىمم اذا ةقانلا جحر سام لاق ردهنسانعم كالا
 ق ذی نونه نظم یینوم راضی اهم قلصت قلا یس ولا سس یا ةییعوا نیام لاکر هنر
 نیونت هن رخآ بول وا هیلصا یی سپ ردهدننزو یلبح یتعی یلعف ندنظفل سوم ضعبلا دنعو راردبا

 ردندنسهدام ءاسنا نال وا هنسانعم قلح ردلءفم یزو ضعبلادنع و زل وا دوخاب رول وا ثنۇم هدنو وزفل وا

 ست یلعفوهو هرابعقح ارز ردش | برطضم یمالک ف لم هکر د حراش + هتفلح اذا هسأر تیسوآ

 هلهج و و هدحابصم ردق وا تبث هل رابع نون و ةیلصا ءایلاف تیسوا نم لعفموا نو الف 2
  فرصنم سپ یدد ردلعفم ندنسهدامیم وا یزو رددنا ز یعم راضمب روش ده هزبسآ هکی ظفل یموم

 | فرصنمریغهلغل واهر وصقم فلا سپ یدندیکی لبح رد یلعفینز ورد هیلصا ی راضعب ور ول وان وذم هدر
 | یک تایلبح رولوا تایسوم هسبا یلعفو رول وا یساوم یعج هسیا لعفم ینز و هرز وا ینایب یرابنا ناو
 تالکیرللوق الّوا ثنوی و هدیغاشا و یموم نّون ممضعب و كفل وم سپ یدلیا جج رت نسل وا لعفم تیک

 زدبک م ندنظفلاش هلبا وم ردیناربع ظفل مالسلا هيلع نارعنب یمومو * یهتنا ردفرص طیلختهدنددص ,

 ندنفوخ كنوعرف ه رکصدقد ضغوط یسهدلا و ییاسوم ترضح روند هان اش لا هع نشو

 كحاغار :عقاودنتا ییارسمرح رصق كنوعرف لر هدی نایرج یدرویلاص هی رب ب ودیا عضو هر

 هرزوا یعبدل وا فراعتم یسمت و ذغا بوروک یزبانجهینآیم هجوز نوه ندیم

 ینای هدرناصب كفلوم رایدد یسوم بودبا بیرعت هدعب رایدلیا هیعست اشوم یتعما هلببسوب بودا مایق

ِ 

 رایدید یسوم هلب رعت هرکصندقدل وا | سا هلغل وا تبثم هلیناونع وهتیشم هدناروت لوق یلعو ردهرز,

 ردهنسانعم ءاملا ف دج و هلیدم و عض كناه و یرادم و رسک كن هبق وف یا و كنهددشم 22 نیش و یف كم و

 لوفیلع هیلوا دیفمو روم بنایی چول ایا هنسیدنک هلغل وا راهب كي کروند هب هسیک لوش چ ام

 هکر دب ض شأیط فیفخ وه وا پایتعلا هيف عن ال ناک اذا سام لجر لاقب هل وا ناوق لب و فیفخ

 سامو» یهتناردقوب یتبسانم هار وب هلغل وا یسام یلص ا سپ طا تدث قرەلوا لتعم هدنتهدام ییم یو

 ردناسک ین هرج داسجا عیج رول وا یردق زوج اردان یمظعا هکر دما رهوج نعي رچ تا یئ و

 نوشروقیتعب صاصر اک |قحازلوا رک راکت الآ یلاثما رومد و شتآ کا و ردنا هراب هراپ یراشید یس وط

 هلمال و هعوطقمفلاهدنو ورازدا راوتسا هنج وا كبقتمرلنلد هنسن یسهلوقموصبا بودا قصه وش

 انیسنبا فلوم هکر دح راش «سچچ هوا تورم رهوجنال واریعم هلا سالا الاح رهوج و رداطخ و ن
 نی سابع را e سا وم) یپهننا ردلقحید قلوا ییرعم ساما سامو ردوا



 دیک A زی

 | نیما ۱۳ اعم قنارخوا هلم :وضنام رل اغ رک تخم و رمقم هلته ینلقم و يقم و هم ادآ ه۵یعف

 | بولالوب لکوکه دنز و جرحدت (سصقعتا) صفماذا عبا زا بابلانم اسعم و اغ سغم و لوهحل ءان ىلع نالف |

 | رد هنسانعم س ےک هدشزو لعفت (ستقلأ) تسعلو تثغ ادا یش تشک لوقت ردهنسانعم كم ود هدعم |

 | ردیدآ عضومرب هدنرزوا رصم لین هليو کس كفاقو ی كی (سنم) تسحق نعم یسفن تقم لوقت

ENلاقت رد هن سانعم ققاو هرتنک اذا "یشلا سقم لاق ردهنسانعم قمرق واه ماا هی رقلا سقم لاق  

 | كاش ما ىدنانعلا نامعنلا نب رهشمو ردیدآ كغاط ر هدروناخ هدشنزو دادش (ساقم) یرجاذا هاما س
 ندنسانعم قمردلاط سقم هدارو یدل وا بقلم هلکمد هلو ىا ءاش فیک رعشلا سقم وه مدآرب هدنعح رد

 عبا لا بابلانم اسقم هسفن تسقم لاش ردهنسانعم كم ود هدعم بونالو لکوک هلنیتعف (ستلا) ردذ وخلا

 | لعام (ةسقاما) هبص ژکا اذا هالا سقم لاقت رد هنسانعم ككود قوج كب یوص (سیتقلا)ل تثغ اذا
 | ڭمدار هدننزو سکع (سکلل) هطاغبو هسماش یا اتوح سقام وه لاقب ردهنسانعم قعشلاط ه وص هدننزو
 ا مبا ق سکم لاقب رد هنسانعم قلآ هی اب ككا ندنرکد ینعب كلما تیانج و ردغ هد هلماعم هنلام قلتاص |

 بونلکا هد رادنب ردو هدنشاب یریک راردنا ریبعت لطرق اک٥ دکا را رابد ضعب رارولآ ید ندراح و ندلیبسءانا و

 ۱3 و وا رببعت یکی رک کد رانا الا ومارشع نعي ل رافدصم سکم دوخاب رارد اذخ| جد ندرلندار ورم

 (دتفدر)

 لعافت (سکاقلا) روند هباغا یکرک ماظو ه یجاب س ا هرز وا انعموت ةقدص) نم هعا رف دعب قدصلا هذخأب

 هلعافسک ةسکام اا اشتاذا حبلا ف اسک امت لاق رد هنسان هم كد ا تلد رس هلتنض و ص رح هدا رشو عب هدنزو

 | هسيایزشمو كمهتسډا هدابز ندنرکد هسیا عیاب رد هتسانعم كلیا تنص و صرح هدنسارش و عب ثلامرپ هدنز و

 | سکع ردعابنا هنظفل ساکع هلب رسک كم ( ساکلا ) هاش ادا هیف هسک ام لاق ردترابع ندکمرب و ام كسکا
 ا ردهنسانعم كمروس هلتدشو فنع یبهناد لوکس كمالو یصق كم (سللا) یدنلوا رکذ اب
 | طلتخا اذا مالظلا سلم لا ردهنسانعم قعشراق قلوکارفو اددش هقاس اذا لوالا بابلانم اسام لب الا س

 | كنوزمه (سالمالا امهق ورعب هنتیضخ لساذا شیکلا سلم لاق ردهنسانعم قم راقبح Na دور ونوس

 ۱ ۱۱۱۱ ولو د یراظوت كنویفو طلتخا اذا.مالظلا نسلما لاق رد هنسانع قشر اق. لوک اف خد وب هل سنک
 ۱ لوا عالطا ۸ هود لوش هدننزو روببص (سوللا) اهف وص طقس یا ( کالا تیک تان اوره ام ولو

 ۱ | يسم کیف قباس قانعم یا سولم لبا لا هلوا ردنا قبس هرارناس هستکه هرن ره هلغل وا هدن ورو نیکشا تیاغب
 یسلمو ةع سلاف ةيا یایسلمهقان لا روند ه هقان هدن ورو تسج هد هج رد تیاهن هدننزو یزج (یسللا)

 یعللا كعیبا لوقت ردلمعتس# هنسانعم یعطق زسکشلیا هکردندنسانعم هسالم رونل وا ماکت هدنسانما عب هکرد هلک رب

 ةدهعالو ةعبناهب قلعت ال یتلا ةعسبلایا یسللا كتعياب ساسالا ىف لاقو “ىلا مجرتال و تلفت و سل یا ةدهعال یا

 لاق رد هنسانعمقلوا را ومه و قعنریصو ز ودیک یمایالا هنسن ر هلي كم (دسولل لو هدننز وهمارک (تساللا
 ردفص و ندرو رم یانعم (سلمالا) نشخ دض لوالاو سمامنا بابلانم ةسولء و ةسالم سلمو "یشلا سا
 ۳ oer و غاصیئرصو ء هاسلم ةرضص و سلم ارجلاقن روند ههنس جت ریصراومه و زود

 ضاب یسهفراییعی + هبحاصناشبلجرلا ماعا ءوس ف برضب » ردلا قالام سامالا لع ناه × لا هنمو رونل وا |

 قالطا هشیا د دش و تخم ولتنح وولتجز ساما و+ر ولکناسآ هنالوا غاصی .هقرآ تنحود رد یکیدکچ كن هاد نالوا ۱

 هب هدایلوش ردیت وم كسلما (ماسلمال دیدش بعتم یا سلما سجخ لا رادهرزوا تدشزود ود هکایوکر ونلوا

 زا نو لال 4 وص نالوا همب زا کده وآن اننا و لهس ایرج هزات و هلغلوا را وکش وخ ول کز ونلؤا قالطا
 را ومه یمعط هکر ونل واق ةالطا هدوسیشکا ش !اقد وس سلاخ و قلا ةسلس یا ءاس ام رج لاق رونل وا قالطا

 ی , رغصم (یاسیلما ) ردیتبم هلن وات خیر شش ات هدارو ضع اا ج ماج یا e لاق رول وا

 (و)

 1 | قهردلوط و هطع اذا لوالا بابلا نم اسقم ءال اف هسقم لاق 39۳ اب یمزایلاتب هی رولو | ردصم سقمو

 72 ساتم كلتا یتعتو لظ و هصقنا اذا "یشلا سکم لاقب ردهنسانعم كلك و الام یتجاذا یناثلا بابلانم
 رولا ندنآ هدفدتاص هنسنر هسکرب هدرازاب هدتیلهاج هکر وند ه ها لوش سکمو هلظاذا االف سکم لاقت
 1 ردعداشو یراح ییهاح ظ لوا هدهیمالسا رایدهکرد راک دلیاریپعت جابالاح ید هب رض نیعم هر وک هنعاتم هکی دا ۱

 ٠ | ثیدطا هنمو حراشلا لاق * رد ردصلاب میخ و روید هد ینبدلآ هدایز هرکصندکدلیاافیتسا ت ولآ یرمشع

 .ناکمهردوه وا ةيلهاط اف قاوسالاف علسلا یهبابنم زنا تناکم هاردوهو  سکم بحاص ةنجالخدال 7
۱ 

TSما  Oی ی  
E ۶ ۶اوف 1 ِ ۰ ۹  

 و



OE ER OE RE A 
 f ۲۹۳ ری

 یش هو رطرب 1۳ كنم رکب هل رسک كنهزمه (سا مالالر دا ل نآتسوز ۇت یک ا اب ۱

 ایا فا مرکبات نم رها لاقب ردهنسانعم كم ردشلیا هنسا را یرومد هلکل رک: لوق ىلع كمروتک هنسارحم هن

 هسرام لاقت ردهنسانعم قعشاج بوشرود هشيار هدننز و هلعافم (فس رام )وعقلا و ةرکبلانیب هبشناوا ها رحم

 هل اهنسفر هدنن ز و لاعتفا (سازتمالالو هدنز ولعف (سرقلا) ردنطبرب ند( سرا غو هلوازوهجاعاذا

 نج رلادبع نا هدننز و س رفتم (س رق ارل هب كجا اذا سما وز الا یر لاقي ریتم كر وسو قفس
 (ةسارم ال اون راضت اذا !وسرامت لاق ر او زو | (سراتلا و ردرلرعاش مان یلکعلا خان نا و یرالا

 | هل فک كناب و یک كيم (هيس رمال ةدشلا یا ةسارلا مهتناصا لاق نه RG قلتف هوو هام ۱

 ۳ | "ییاسطلا نج رادبع هدننز و رفعج ( سقم دلی ی هریک ه 4 رفت و هربسم ردیما دیمالتسا "هدلبر هدیرفه | ۱ ر

 هی رسک كم "یمقرلاوردق و یسهدامسقر هد عمالک ا رب ز ردلکد لعفمردللعف یزو كنو ردنبقل اش مان |

 ۳ نما )ل وهل دب دشت كنیسو ىح تم ( "سم ار ولوا ت وح هکر ذکع د بوسنم هتعاج ی راک د سیتلا ی رسا وذ

 ام وانس ع اسما زميل ةت وقت داهتسانهم کد ه هنس ر هدننز و نیلخ (یسیسملالو هدنزوز زا |

 | هتسملاذا ىلوالا نیسلافذح و ملا رمسکب هتسم لوقتاع رو ل والا بابلانم هتسسملوقت و عبا لا بابلانمیسیسم و

 قار معا "سم ءان هنکیدلبا درشت هدنسهدام سل ن J> بودا ریسفت هللا سمل هداروب هح رک فلوم کرد ح راش

 ۳۹ . الا رقس "سماوفوذلک یاس هی * یهتنا ردلبعتسم,دککد هلبااضعا ر اس ولا "سم و هلا لا سم ار زدیم اه

 ترعلادنع ردلمتسمهنمانعمنونج "سم و اهنم هلاناملوایا ی ۹ "سم نالفدج و كلوتک اهنم م XÛL لوا یا

 ءان ىلع هب "سملاش رونلوا قالطا هل ون (سوسم) نوهغیدل وا ض زام ندا را نو كنا ت

 | هنمو رد هب رابتعا فوض وم ٹینا روند هب هنسن ی دیا "سم شاملا نونحم وهف ی |

 ةد ىا ةسام ةجاح لاشو تبرق یا نالف جر كتو د ةر دا رق یا ةسام جر مهني لاش ا

 قالطاه وص هار وش نالوا هدننبب ولتط هللا روشیمط هدننزو روبص (سوسلأ) جاا هیلا تسدق لاق

 نیش ها لاو ملل شاک برش لاقت ردیبم هنفیدل وا ردا سم تجاح هدنرورض روثل وا |

 7 بونق وط هغل رس وص و یدبالا هتلانت اذا سوسم ءاملاَش كىنوسى نیس ك ؛ رونلوا قالطا هن وضنآل وا لباق

 | ولو |یفاش ءزس ونصاعلطم و اهنفشیف ةلفلا "هل افا رو ءام لاق رونل وا قالطاه وص ندا هلازا هل
 رول و !نددادضا هلکغد ه وص یناصو راوکشوخ و ولتطكیو رونی هب هنسنراسو ه وص ندا عفد نفس

 رولوایرج و یرام ردف ورعم هکر وند هرهزناپ ینعی هرهز داف س وسم و ایفاص ابذع یا اس وسم ءام تب رش ل
 همد كیاچ و فیفخ هدننزو زاهر (ساعسلا) رددآ هبرقر هدنساضق ورم سوسمو ردیف رح یمرافر هزداب رھ زا |

 (هسع زا ردندندح سیسمنن یرشب ردندیماسا هدش زو ریما (سیسم) فیفخ یا ساع لحر لاش روش

 لعف ےس بال ودعم ندنظفل "سم هد ز و ماطق (ساسم زا ردندنا وسن مالعا و و ردن وئاخر هب دا علا هلع ث

 یرقەب ودنسانعم عيا و هکد نسر ول وارمضاح ن ساسمال سد "سم الیا ساسماللاقبف یک لار و لا رو زا

 ةءارقلا ناما ورمالاف ساسم لا دقو ةویح وا هأرقذا وشلا نم وهو هک س اسال ل وقننادایط ایفل نا 2 یامت هلو 1

 44 ر م دب هن تعي سما الو سما ال هانعم هب زا یلعابوصنم نیسل | بصنو ممل ا رمسكبف سا مال ىلاعت هلوق ةروهشمل

 هنمو رد هنسانعم كکددن رب یربهدنن زولعافت € "شاقلا لر ولوا ند هلع افع ساسم سي نوساقوط بوک هسکرب هد هلو |

 | صوصخ ر هدننزوهل راز ةسمسلالومدننز ولازتز(ساعسلا ودعضابلا نع ةيانكو هو واس غ نالت نما

 كناطو یعتقكيم (سطلا)سبتلا وطلتخا اذاذسعس و امام مالا سمسم لاق رد هتسانعم قمل وا هبتشم و طلح
 قمر وا راع زو وق رم اھام راذا یناثلا بابلا نماسطم ة رذعلا سطم لاقت رد هنسانعم قم اراد رمەلتوقو ر وزەلينوك

 سعم لاقب رد هنسانعم قغ واكب ی هنسنرپ هلن وکس كنیع و یعف كم (سعم ا همطل اذا ههج و س طم لاق رد هنسانعم

 تناها و اهعماجاذا هت راج سعم لاق ردهنسانعم كليا عاج و ادیدش اکند هكلداذا ثلاثلا بابلانم اسعم “ىلا
 هد وس سعمو خراب هنعطاذا هسعم لاق ردهنسانعم قمحناس قارزمو هناها ادا ان الف سعم لاق رد هنسانعم كلا

 مادقم یا ساعم لجرلاش روند همدآ مادقالا تنش هد زو واد as یا سعم ةقانلا فام لاش ر د

 | ردهنسانعم كىتروسەتوائرب یک روسنا و ا ر یک ک٥ رب یت : وکه دکر ہدننز ولاعتفا (ساعتمالا ]ا

 4 وکس نت نیغ و یکف كيم (سضل) دال سه العاهک > و ضرالا نم اهنکما اذا هتسا سعتما لاق
 | لاق ند دتا قلقو هلا لا ییشر و هب هنعط اذا ثلاثا بابلا نم اسعم ع رلاب هسه لاق ردهنسانعم كمت روش



 هک ملا لصف ]بس

 ته بس

 نیک ازدا lien قلوا لفاغو عجش ادا عبارلا بابلانم اسيل نجرا نیل الف رولوا زللا تالابم
 ۱ | لاق روند ءرداهب وریلد ردفص و ندل وا یانعم هدننز و رجا (سیل اف ل افع ادا هنع سیل لاق رول وا بولس

 | ریعب لاق هیلیا لمم هسرونل وا لبمحم ولکدنر ھ هکر ونل وا قالطا ههوداناوت ناقنایط و عاش یا سیلا لجر

 ] هلزنم ریال ناکاذا سیلا لج ر لاق روند همدا نالوا را تقرافم ندنسهناخ الصا و لجام لک یا س 1

 سيلا وه لاق روند هغاسمروقو ثوبد نان وا هر“ ولز هامناد بویلوا یتربغو سومان و روډ هنالسراوا

 | هدننزولعاش( سیالتلا قلا نسخ ایا س دلالحر لاق روند همدآ لزوکیوخو ب رهتبو ریال ثودیا

 | كلبا دحاسمو ضامتا ندهنسنرب و هقلخ نسح اذا لو را سیالات لاق ردهنسانعم قلوا ولیوخ لزوک
 ی هناوبحو ناسناولشن رپ د ضآ هلیس هی لعاف ےسا (سیاللا ۶ ضعا اذا هنع سیالت لاقت ردهتسانعم |

 نا

 هنت روع هکر ون دهکن وزپ و ث و د نالو ازل ر ا ندنس هناخالصا هدنن ز و باک سايل ا )یطب یا سی الم سرف و لجر

 1 نمرو ىح كو٣( سالا ) ی ےلا لصف ]ف هل نم حرییال ثوب د یا سایلوه لاقب رروط بودهزوکر فام

 . الا داسفو هنتف هنفلارا سانو بضغ اذا ثلاثلا بابلانم اسأم هيلع سأم لاق ردهنسانعم قلراط هلیوکسا
 انام لاض ردهنسانعم قمردشخوا بوتروس ییردو دسفا اذا موقلانیپ سأم لاسقب ردهنسانعم تای ۲

 1 ا ساد ةقانلا تس أم لاشه ردهنسانعم قلوب ممد هم جد قمالتح یدوس هدن راهم كن هقان و هکر ۱ ادا |

 لاق ردهنسانعم قلالو هراب جدو هلنیتعف (سأملا ) عسنا اذا کک ساق لاق ردهنسانعم قلالو هراب و

 روند هیغوقو روند همدا ۲ كالا و تسج هدننزوربنم (سْما) عسنآ اذا عبارلا بابل نماسأم حرطا سم
 ۱ لینوکس كناتو یصق كيم (ستلارونبد هب یوق هدرانوب هدننزو روبص (سوژلا لو (سئاملاا) هنسانعم ما
 1 | نوجما قلاب وکج نل روغ وا یی هنسنرب و سعط ابهامراذال والا بالا نماستما الف ستم لاق رد هنسانعم قم آت ساحب
 1 |(سرج) هربغ وا ناکات هع هغار اذا ییاثلا بابلانم اسم هستم لاه رد هنسانعم لک ءارهکس یک یکلت

 | توعداکا یسان بوداعارتخا وعضو یتنیمآ ثالتسرپ شنا هکر دیم” هسکرب كج وکی عالوق و ما

 | یموحت ټکر سا ) یکدوهیو :یدوهب روند سوح هدنسنج عج و یس وج هدندرفم ردشل وا یراح

 وا 3

 1 | هنسارح هلمبق هکردشهل وا قالطا هنعاسا لرهدیکر دکعد ولقالوق كچاوک کردی زعم یبراف شوک جم نیدیشطا

 , POA(ةیسوحأ) ز وه راصف ایس وح هریص یا سجق هح لاق ردهنسانعم قلوا یسوج (سصلا) | 1

eروند هکیا هدننز و رطبس ( سقدلا ]ل هكلد اذا لوالا بابلانماسدم هوح و مدالا سدم لاش  

 3 ۱3 رب رم یهو سرم یسنج عجب هنسانعم لبح روند هبا هلناصف (فسرلا ) هتسانعم سيرا
 با بابلا نم اس رم ةرکبلا تسمم لا رد منمانعم قوا رویا هنغل را تچ رک همه زاقن ی

 سم لا رد هنسانعمكعث ود هنناحرب ییا كنءراقم هدنن ز و سرد (سرلا) اه وعق نیب واهنبب ا بتا ۱

 هعیصا "یبصلا سم لاق رد هنسانعم كما ینغمرپ قج وچو اهبنناج دحا یف عقواذا لوالا بابلا نم اس رم ةرکیلا لبح
 | هبوص نوجما قلو توارط ییامرخو اهصمم اذا لیدنلاب هد سرم لا رد هنسانعم كليس لا هلقلغاب و اهنرم اذا

 ی 2 اکل رکتاماد ییاهدنز ولوقم (سورللا)دیلاب هرم و هعقناداءایف لا سره لا رد هنسانعم ق قلص ا

 | دیدم هدننز و دادش (سا زلال ردهنسانعم ا باتک (سارملا) روند هب هراقم نالوا روشلیا هنسارا

 ۱۳ ید یسیریسلا هم اد ةدیمپ یاذتسا میل لا هننو نشیا سا مم وذ یا سام لغ لاق روند هب هنسن

 | ه هنسن سلماو زود و روند ه هیهاد و تفآ هدننزو سسدرد (سپرسرلا) نبلا وا ءالا یف سورمیا سیر رمت

 ۱  بلصیا سیم م رج لاق روند ه هنسزولت الصو لیوطیا سيم رم وه قنع لاق روند هنوب نوزواو روند
 | دیعص دنزوهنیکس سیری بتال تناکاذا سیم رم ضرا لاق. روند هر روی نالوا نمروت توا الصا و

  یرلکدید ندکر ک هدننزولیدنق (سپم را ردنداروا "یسی ملا ثایغ نیرشپ ندنیم۶ رده رقرب هدنس هیحات

 | هکرونیدءرب نانل وارببعت افشلا راد یتعب "یضرلا راد هلیصف كنار (ناتسرالال رول وا هدناتسدنه وبه

 | هدیسراف ردشفل وا بیرعت با حش هلغل وا روسکم ینا ار رد ٌرعم ندیسراف نعي رد رعهو و رولوا رات هر هتسخ هدنآ

 ( رام )

 ۱ | جا سح لاق ردهنسانعمقع وا بودا تغابد ییردهدننزز و سڪ (سح اروند هنتلم سوح هلا هددشم یاب

 ۱ | قوچ هدننز و لعفت هلا ص ان خیار رون د هغابد قذاح (سح الا هغبد و هكلداذا ثلاثلا بابلا نماسح

 ۱ قوا ییسهلوقمیرد هلن وکس تلاد ویح كم (سدلارفا شکل رب یاس ت نالف لا رد هنسانعم كن ات کر

 | لا روند هامرخ شفلصا هدومای هبوص و دا یا سیرلا تاكا لوقت روند هدب رت هدننزوریما ( سیر مل ازا



 هو ۲۹۱ جی

 | نا وا كاذو+ وبثا ردمبقل ل عاش مان مچسلادبع نب رب رج هلیس هینب لعاف مما (سلتلا) یرخا دعب هد دا
 یداور هدهماع یظفل ضم هدنو ردشل وا بیقلت ثعاب یتس* سلنا قزرالاو هربانز + هایذ "نط ضرعلا |

 دعما و دام یا هزاره لاق رد هنسانعم قلفو بوشاپ هلا لا هب هنس رب هد زو هلعافم (دسماللاز ردیعما ۱

 یر ره ندب شم و عیاب هکرونلوا قالطا هب هلماعم لوش عسلایف هسمالمو اهعماج اذا اهسمال لاقت رد هنسسانعم
 دقعنمارش و عیب هباهب وش هدزغت كسیا روشباب بوروالا هاتم دوخاب عسر وشاب بوروا لا هکعاتم نت هرخآ ۱

 ندهلماعمنال وا دعقنم هلقلق وب هبا لا هدنتس وا ئ :هدیش و بویجآ ی بجا كعاتملوق ىلع رلهدنا هل واقم ود نوسل وا ا

 یهنمالسلا هيلع هنا ال ةياهنلا لاق یدل وا رداص یعرشیهن هلغلوا ندنماسقا رب رغتران وب هکر د حراش+ ردن رابع

 بوثلاءار و نم عاتلا سلتنا وه لیق و عمبلا بجو دف یوتسلوا كىوث تسلاذا لومنآ وهو ةسمالملا عب نع |
 سلب لع ناهانعملیق و ةيعرشلا ةغیصلانعلودع وا قیلعت هنال وررغ هلال هنع یهنهیلع عسلا عقوب مهیلارظنالو

 ولتط مدآرب هلن وکسل وا و و یخ كمال ( سولا ) ذفنریغ وه و مولا قیلعت لا اد می و رانا اما

 اهاک ایلاهعبتناذااس ول سولیاهریغ وتا والخ | نالف سال لاق رد هنسانعقمردشا را نوجا لا یر هنسنهزعن وخ و

 لاق ردهنسانعم كمردنود بولاج هوا یرب هلا لد هدزغآ یهمل و هقاذ اذا هسال لاقت ردهنسانعم قغاط و

 ندل وا یانعم هدننزو دادش (ساوللا)ل وهدننزوژوبص (سزوللا) و( س اللا هناسلبهرادا اذا هغی یف

 یماعطسا ول هدناتسب ع هکر د جزم * رون د همدآ نالوا رردشا را نوجا لک ایرلهنسن هزعنوخ و ولتط ر

 زعوعم یغیدنل وا قالطا ه هسک زسموغوص ندا لوانت همقل رشیکیا رر نداقره هحتدقا ندزهرونک
 روند ه هم هدننزو همام (فساو لا روند هماعط هلیعص كمال ( سوللا) راربد سالج اک | هدیسراف

 :اسوول تقذام لوقت رولوا لقا ند همتل هکر ون د ه هنسن قلع دا دهدننز واح( سا وللا )لو هدننز وروبص (سوول

 (شالوبا رول وا مهفمقلو اه هدایزندساوآ بول زا لوعف-نعت سو ول رك یک کت اسا

 “یثلا سهل لاقت ردهنسانعم قمالب هلی وکسكناه و یحنف كمال (سهللا) ردندباا هکردیسهنک دوسالان د

 كما یکرالپ هلیلد ار گچ بوروص یس هم كنسا قجوچ نما دوو هلل اذا ثلاثلا بابلانم اب
 يا تروا فان یشان ندهرشو صرح و صمالب هعطلب یا هما ید یبصلا سهلی لاق رد 2

 اصرح هيلع اوج از اذا ماعطلا موقلا سهل لاقت واصرح هيلع جاز اذا ماعطلا نالف سهل لاق رد:
 مجاز اذا ماعطلا سهال لاق رد هنسانعم كلتا یتنوشوا هماعطیشان ندصرح دوب هدننز و هلعافم (ةسه
 لاق رد هنسانعم كطا ماحدزا هبا لیت و باتش نوجا ذخا لوا ی هنسنرب یشان ندعم و صرح و اصرخ

 مهماعط ىلع دز و یشغب ناکاذا نالف ین سهالپ وه لاش و هیلع جندزا و هيلا ردا اذا هبلا ناف
 كلام لاش هنمو یدنلوا لامعتسا هد هنس یجان هدعب روند هرسپ “یش قح هل وا یتمالپ هدننزو هل (

 را رالب هکاب وکی شیاو یلوب هکروند هرادنک نالوا ح ورا تی كباچ اا (سهاوللا ) "یش یا ةسهل ی

 روند هماعط لزج هلیعص كرامال (ةساهالا) و ( ساهللا) عارس فافخ یا سهاول مه لاش ردسهال ید

 ىدا سیل یصا رد هلک ر ع وضو نوجما ین هلبصتف كمال )سلال ماعطلانمالبلق یا ةساهل و اساهل تلکا وقتا
 لص و های مالو طاقسا هزم یدنا سیال یلصا ضعبلا دنع یدنل وا ناکسا ءا نوا فیف هدمب هدننزو حرف

 2 ندراو هکهنسانعم وهال و وه ثیحنم راربد سیل و سیا ثیحنم نتا رابع ارز یدل وا سیل ب
 د وج وم سیادوخاب رار ول وا فف ؛یضامسیل وسا هکر د هنسانعم دج و ال و دج و ثیح نمدوخاب ردکع
 هنسانعم ءال نالوا نوجا سنج قن نعل ةر ءال دباو زایدند سیل بودا فیفخت ردکعد دوجومریغ

 هدنسهدام سیافل ومو ردشلنا بی وصت یبسل وا تماحام رو هئطخت یر هذ تماح اتا و ح راش * روئل وا

 نو ومکر دراز نش وا ا د حراش +ردشلنا توکس ندروکذ م یا

 ردشمال وا دراو هدروکذم یانعم ةحارص اهنت یسهلک سیا هدتفل بتک هچرکر دکعد زلیا قرف نددوج

 هدنناس سیل و سدا صوصح م وح م لاک نا نيلقثلا یتفم و وااو رکد هنسانعم دج وال سیاال ع وم

 ینصم سیل و سیا هدننب مالسا یاهکحو ردشلیا توکس ندنذخ من یخدلوا نکن بود رب ر هلاسرر ٩
 :اطع هکهلوا سوا یلصا نالوا برقا هدصوصخ و هکیدلاق اردا هدارا PR درجو



 و دز
 یف كمال ( سقلا ) عاجش یا سفیل سفیحلاش رونا وا رکد امانا هنس هلک سفبح هلبعت كنایو یرمسک
 | هغلزو وا سل و ه ام اذا یتاثلا و لوالا تابلانم اسفل هسقل لاقت ردهنسانعم كلبجم یب هسکرب هلن و کن كفافو

  هبهسک ندبه رو لزه بودنا عضو رابقل هسا امادهدنن زو افلا )ل ترک یا سةلهباصا لاق روندا

 رو قاب وا نابل وا معتنمو قم ءززواهریتوو قیرطر و مهنم رح و سانلا بقلییا سقل وه لاق روند
 سقل وه لاق روند همدا رز ندیایهف كاچ ی هنسنر و هجو یلع ج ةتسلال یا سل لجر لاق رونید هب هسک

 | هفت تسع) لاقت رد هن سانعم كلنا 1 تویلزوا اش لتا نت هلنيتح (سقللاا) ى لاب نطق یا |

 ۱ ۱ رهن سانعم قعالو هدعمو كم ود لکوک بونرکیا ندهنسنر و هیلا هتعزان اذا عبارلا ب بابلانماسقل "یشلا ىلا

 ا المثل و ہےقل تذبح ظفل و هيلع هللا یلص ه هک او E دا هنم هسفن تسقآ لا

 13 6 فتنه تل نکلو سفت تنبخ کدحا < نلوال الک وبشایرلتمضح مالسلا هيلع مامر نمی دشا |

 ایرو نوچکیدلیا حابقتسا یتسهدام تثابخ و تبخ یر رد بم هببس یکیا یراقدر وی یه ندروک ذم ی

 ۱ برج روش دفلزوب وا یک تل (سقاللا) ردنوجما داش را ین تغیدل وا قدال یتبسن تئابخ هنسفن مدآ نالوا سم

 ۱ كما e هبر یر هدننزو هلعافم (ةسقالمل ا ردعما رده شو رام هلل رسک كمال (ساقللا و هنسانعم

 | (سقاللا) مسل قيايال بيع وهف ساقلا اذهام لوقت و اضعب مهضعب تقلب یا نوسق الی مه لا ر ردهنسانعم

 ر  ردهنسانعمكمشکو س (سقالتلاژ راصمیا سقالملج ر لار وندهمدآلمحخ" و تبثتم ورب اصم هلیس هینب لع اق عسا

 ۱ لاش روند همدآ نابلوا دات راصا بول وا شکر یس كب هدننز و فتک «سکلل ا) اواست اذا اوسقالت لاق |

 بول وا هصوصح تغل هدیس ناو عابنا ینوب بلمت هکرید ح راش × دایقن الا لیلق مسع یا س J کناف

 | كمهللا وقلق و هلبا لا وكمروسلا و كمر وکد لا هب هنس رب هد ز وسمر ( سل یدلیا تی ییهابتشاهدنفیدلوا و 9

 1 ]7 ع راش «هدیهسس دا ین و لوألا بابل م اسل هسل لاقب ردندنسهلج هرهاظ ساوح کردهنسانس
 یتیدالو بویلقو هلا لا ی هنسذر یهاکو رول وا هد هل اه رشب رهاظ رداکد ص وض هلاس ! هر وکه نايب كبعا را

 8 ۱ ا لاعت رف ر +یهتنا رونل وا لامعتسا هدلحم نالوا لردم هللا س 1اا سم و رونل وا لامعتسا ید هدنروص ۱

 ۱ | رابخا راز یتعپ * هقارتسا انمرف اهیغانطام یا ه الا ادیدش اس رخ تشلم اهاندجوف ءاعسلا انسانا نجلا نع

 1 ۳ جرا > نکل؛لدشر ودقوچ کلا فارسا ند هکت الم نوجا رابخاهرانهاکبولک یی 4" واعم ةد

 ] راجا سل لا ي مس هنسانفم كلا ماچب ینلو زول وا امد قیدم هلو لوب هلهج ور هبّرش ندتعاونصو

 1 | نم هيف ناکام تڪ دق ناک اذا ءانح الا سوم فاکا لاق هنمو روند هب هنس شغل وا سل( سوال ]ل اهعماح اذا

 ۱ ۱7 کور یفلتچلا و یعلیرک انالوا هدن ر قاتلق هکرونل وا قالطا هنالاب و هرم” لوا م#) ؛عافتراو دوا

 | قلوبسور تروعنالفرلبرعکردندنعم و ردکع دیجی دبا سا (سماللاا) هلوا شلوا راومه ونوم و اينو زوو |

 ا هدرونلوا EEE ار مهارت

 | وههدرب كج ه دردّننجو سومان یب كن نالفو بنا نیلب "نزتیا سمالدب عنمتال آرا ی ه لاق رونل وادار |هدرپ

 زرالق و ها هکر ونل وا قالطا ه هقان نانل وا همشو دوو کت تمدن زودرس سراج زهرا

 نالوا هدنسامدا تاس هب یریغ كن رد و امنع" یف "كشد تراص اذا سومل قا لا هلیعص كمال رولک سل یعجج

 | سول نالف لا نوجغیدل وا یونعم سولم رون ] وا قالطا هب هسک نال وا داسف و بیع هد بسن و بس> لوق ىلع |

 ا و ر دشارا قیر زا ل رایل وزرات دیا باغ لو رونلؤا قالطا هلو لاه (ةسسؤللا)ةاضق هبسح قوا عد یا |
 لو بوشاپ هدننزو ریما (سیللا» ردهلوعفم یتعع هلوعف و و ردهلیسهظحالم یرلفدر ردشلقو

 ]مع سیل و سلما بلا یا سیل اانا لاقن رونل وا قالطا هنوتاخ لزا و مرن یمادنا و ءاضعا قجهریدشتیص و
 | هکهلیسهن لعاف ےس | (تستلا) و هدننزو ماطق (سال# ردندلاحر مالعا هدننز وریب ز (سیل# ردندناوسن

 E بوم * ردهنسانعم هئاد عضوم باصا ردعقا و هدنلوق ةسلتلا ہا وکو سام ہاوک راب رع
 هدتمالع لوا هدعب تولوا هانعم لوا هدننزو ماطق سالو ردلیعتسم هدتمالع هد هنس رب ردلعاف سا ندسلت ۱

 سال هاوک س یدنل وا لامعتسا هدنلحم قلع قج هنلغاد كنءود هلیس هش رط نیسرع زاح هدعب ردشل وا ۴

 ریعبلا لج را یوک هل لو هدنیکح شعب لد و دکع دیدصاپهن ر تلع مامت یاد یل وق ةسلتما اوت و

 سقلا لا ردیمزال یانعم ردلیعتسم هنسانعم كلثاتلط هدننز و لاعتفا (ساقلالا) رولوا هدنکبس هاد لح

 *یشلا سلت لاق ردهنسانعم كلثا بلط رارکت رارکت یهنسفر هدننزو لعفت (سلا) هبلط اذا "یثلا

 ( ادا )

۱ 

 ج



E a F- 
 | قماليو  REE(سدالا ] دملاب هب رض اذا ای الف ید لاق ردهنسانعم قمر وا لا لاو اذا ۱۷ لا

  1یربالوشهدننز وربنم (سدلم ال رت ا را وخ یا سدلوه لاق روند همدآ ن نکشوا و لبنتو تسس هل سبک مال
 | سدلملجر لاقت رونل واقالطا هب هسک نالوا ررون قرهضاپ كم هر وراردافوا لدرکح هلکنآ د هشاط

  ۱هل رسک كنهزمه (سادل الا رولکسادلا یعج روند همدآ زوس هدنن زو فیرمث (سیدللاز) طولا دیدش یا

 | كنهود (سیدلشلا) تابثا اف علط اذا ضرالاتسدلا لاقب ردهنسانعمتلشاب کتب بورتسوکجوا یاب لرب
  | ۱ندشاط ینابطكنهود و هنس رفلعنا اذا هربعب سذل لاقت رارروچ قراج ۵ نوت یک لعن هکر دهنسانعم كلعن یتغهنقب

 | هل د دشت كنیسو یصف كمال (سللا) عاقرب هحصا ادارات نا لاقب رد هنسانعم قماع هلبایرد هلغلترب
 ةعصقلا سل لاق ردهنسانعم قمالیو هلکا اذا لوالا بابان نماسل ماعطلا سل لاقت رد هنسانعم كلتا لكا

 هتفش اذا الکلا بالا تسا لاقت ردهنسانعم قمالت وا بولو یراراج هصبق هلبج وا كن زغآ راوط و اهسط اذا

 نغآ كرا وط هغ دل وا نکل بول وا هدرخ و هصبقهکرون د هرباج ناقیچ زونههدنن زو با رغ 6 ساسلا) امف مدقم

 هدننزو ناب (ناسللا) راغص وه و ةبعا رلا لقبلا نم تنکقسا ام وه وساسال ایشاولایعرت لاق هلوا یتیلباق ہک
 ردلکد روثلا ناسل ردهیبش هننابن روثلا ناسل رول وا یلتوشخ هکر ديما قلتوا عونرب هدننز و بارغ لوق لع 1

 رددبفمهف ضارماو عالقو ی رو ناخن وفات یا ود هعاح وا نالوا ضراع هنن ران :اسل تانموو و ينا

 ها رام ال (ةسلسالا) و(سالسللا) رد دآ نصح رب هدنم هدننز وریما (سیسل ل ردعض ومر هلق ل رامال »

 (ساسل الا روند هرالاج قذاح وز وا هلنیتعح (سسلل۱) هنسانعم عوطقم مانس روند هکروا شلسک هل

 هدننز زو حرحدم (شنجلل ) تسدلا نعم ضرالا خيا لاق یدن وارکذ کرد هان نمای هل 9 e ا

 هود RE ی جم فهیم لر گیم :كناط ۶ یخ كمال « سطل ) طط یشوع یا

 ودهتسانحم عا هتسن ی اسو نشاط دون هب رض اذا لوألا بابلانم اسطل ریعبلا هسطل لاقت یک قنروآ هاب

 | قلاج هشاطی اط و همطل اذا هسطل لاق دد دنیسانمم ین زوآ راجت هه وام زا وضو

 هنکناک ویب قجهریق شاط كرابجشاط هدننزو ربنم (سطللا) ه هبرمض اذا رپ رعا طا لا ردهن ست
 هنفن رطتآ و هننابطهود نال وا*یط ولاد دشو روند هشاط هلوپ قحبمدافوادادرکع و رونلوانیست رو 6 دا

  هدل وا یانعم یکیا هلا کلم هدننزو با رج سالم حاقو یا سطلم رفاحو فخ لاق رونلوا قال 1

 | مطالتم یا سطالتم جوم لا رول وا فص و هر هغلاط دید نالوا رول راچ هن رب یرب (سطالتلا ز ردق

 هضع اذا ثلاشلا بابلانم اسعل هسعل لاش ردهنسانعم قمرصا هلن وكس كنیعو یصق كمال(سلا)
 صلاخ ارز ردد ودعم ندتحالم و نسح یارغا هک روند هفتمارق نالوا هدقاد ود ضعب هلنیتحف (سعللا ۱ ۱

 | ناک اذا عبارلا بابلانم اسعل مالغلا سعل لاق رول وا ردصم هدانعمو و زلوا تحالم ردقوا هدقلوا یزعرق

 رول وا فرصتم حد ندنفص و قادود لعف و ردعما ید هسعل هکر د ح راش + امف نسم وهو داوس اتفش ق

 | رديشؤم ءاسعل ردفصو ندروب نم یانعم (سعل الا اسعل ةفشلا تسعل و هسعل و سعا هنفش ق لاق ق

 | الو یخی و او ليم كمال رولک سما ىج ءاسمل ةفش لا وءاسعل ةي راجو سعلا مالغ لاش

 عضوو سعلاو رونلوا قالطا نوچغیدل وا یئ رم قتما رق یتشیه فشکریثکی | سعلاتابنلاق رونل وا قالطا هتان

 | امن ولف ناکا ذاءاسعل ةي راج لاق هل وا غایه راق لئام 4 ی عرق یس هرشب كن ر هکر ول وا قالطا هریق ل وش ءاسعل و ر
 قالطا کم رادق»قج هنق وط هغادود وق جهر صا هج زجهدننز وروبص (سوعللا )ةر ۹۳ نهدبرشودا وسیندا

 صوم رر هل رسک كمال( ناس ہل ا هلرصف كمال (سعل رژ اقوعل تفدام هلثم و اش یا اس وعل تقذام لوقت رب

 لک الا ددش یا سعلتم لجر لاش روند همدآ ىج دنا لک | كب كب یعاعط هدننز و سبعتم (سعلتملا)) رد

 وه لاق روند هب هس < نال وا ردنا لک | هلتفخ و صرح ییاعط و روند هدروقندعابسهدنز ولو رج (سوعلل 2

  تدبح و رابه تباغب و ردیف دارم و هدن زو سوعل لا هم نبع (سوغللاإا ص) رح لک الاف فروخ یا س

 هقفو و روند هغالتوا نال وا لباق هغمالت وا و ثیبخ لوتخ یا سوغل وهلا روند هیرغوا راک هلیجو لا

 چ زونه هدننزو لبرظم («سوغللا هلوا ررتد ندنتعالم هکروند هلابن هزات ورت لوشو روند هنابن ۱
 هلك واوو كمال (ذسوفلا) جنب ۸ "یا ی نیروی لا روند ۵ هویمهجاخ و هماعط كيجشمهالو

 ] كم ES یش قفح ادا ربخ نم هسوغل وه لاش روند هربخ شمال وا نیم دی 27

۳ 



 نت
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 e ۱ ضبرع یمابل كمهتم عب +رد هنسانعم ض اذ زاص یسهلک نچ عا هدارو |
 | هکر د هنسانعم یطغم هدنرانز و سلفم و ربثم ردکع د ردطاح هلته دا رم هکر د هنسانعم ی طعم ۱ ۳۷0

 e6 رول وا كعد یدل وا رهاظ یتمهت كتم هلکلبا لج هنسانعم رهظ ینلعف ضعا راضعپ و ردلعاف مسا
 (سباملا) ردشنا برمض هل وکه قشب هداضقتسم یرشګ زو رونلوا برض هدقدل وا رثکر اندا مابما کز

 1 هدزاسل ردتلاحرب نالا كك ساتل هکردع ون یان هلن رک ت مال (فسللا روند هب هماح جدو هدننزو رم |

 | ردیسا كب و هنوکر هسبلو سبللا تالاح نمةلاج یهو هتسبل نسحا ام لاقت زوللوآ بک لا شیک نک
 هب هماح لوش هدننزوریما (سیبللاز همش یا ةسبل هثدح یف لا ردا عتسم ۳ ههش هلی كمال (ذسللا )

 1 درشت رهن نم و قلخاد هتل یک ایک توت یا سیب هيلع لاق هلوا خا هنهکد لکلیک قوج هکر وند
 ی ر هدیهاد متحد رکنم نالوا هدلقع یارو هدننز و ءارج (ءاسبللال ریظن یا سببل هل سیل لاق ردلمعتسم

 ی ییشر هدننزو سح (سللا) ردبع | هربس ع ورب هلناصف سلاف 5 Ra يا رل ةيهاد لاق رول وا

 ات 2 (سابلالا] هطاخ اذا یناثلا بابلا ن نم.اسبل سالا هلع رسل لاق ردهنسانعم كلیا طلخ نوا قلقا ۱

 (سالا) و هدنز و نسحم (سبللا) هاطغ اذا هسلا لاق ردهنسانعم كعرو توتروآ یهنتسارپ هل ریسک

 ۱ | هدنزو لیعفت ( سيبلتلا ژ هبنشم یا سبتلم و سدلم م | لاق روند هب هنس طلتح و هبلشم هدنزو ساتح |

 لاق یدنل وا رک د هکر دهنسانعم نسیلدتو هطلخ اذا رعالا سیل لاق رددن اعم قلق هبنعم ا طال ییەتسنرب | ۱

 ۲ ۱ یاس اللجرلاق روند همدا قزچ یسیک شابلدوخای ىز ادو ا س ابلاوهسآ داذا هل ۱

 ۱ | مالاب سبلت لاقب ارادت یباتعم ییا اهل مدنز و لیت ناکا هدو سلم :لقتالو نالا وا قابلا
 گ | قزل اذا دیلاپ ماعطلا سبلت لاق ردلهعتسم هنسانعم قعشباب بوشالو هرخآ هنسنر و طلتخا اذا بوثلاب و

 | دالتخا هل وش هلنالف نعپ هنطاب فرع اذا انالف سبال لاقب و هطلاخاذا هسبال لاقت رد هنسانعم هطلاخم (ةسباللا

 ۱ هنسن ر هدننز ولاعتفا (ساشل الا قرول واریسفت هلیمز ال یانعم سپ یدلوا علطمهنورد نفخ رارس دکیدلیا جاززما وا

 ۱ تغفو مالا هيلع لاق هبلقنع قشف كالا ءا ثعبلا و دلولاق ثیدطاهنم و کام قلوا هبتشم و طاح

 . 1 ءدنزو سح (سملا) طالتخا یاسبل هنر یف مهلوق نم ذوخام لقعیف تطلوخ یاب سبتلادق نوکی نا

 | س لا ردهنسانعم قمالب هلص كمال (دسلا) وهدنز و هظخ (ذسحلا رز و هدنز و دعقم ( سلاو ۳

 3 هنسانعم كيك باوا یسهلوقم لاش هوك سو ناسللب اهعقل اذا عبارلا بابلا نم ةسلع و اسعو اس ةعصقلا
 ۱ انام كمروش بوالي یتابن هکرکچ تالذکهلک | اذا ثلاثلا بابلانم اس فوصلا دودلا نسل لا ردلمعتسم" ۱

 3 | دنمو روند هر قج الب ردناکم سا هکردیعج كن ( سح المل اإ هامز اذاریضلنا دارا سل لاقب ردلمعتسم
 |اهدالوا رقبلا سم یوربو اهدالزا اهیف شخعولارق ین رقبا نت عضاوع یا رقبلا سحالع هک ی

 | بوقارب هدرارب ۍراقدالی ییرادال وا یدنکن رس ناتا یان روک اک اهدالوارقبلا سس غضوع یا

 1 هدناباب , زسا دارم نیهجولا ىلعرول وا فوذحم افاضم ہدمالکو بول وا ردصم سام روک ه یک یاو مدلک
 لاق قتبم هنکیدتکوت بو الب یتموق ندنتمآشرونل واقالطا ه هسک زسروغ وا (سوحاللا) ردکعد مدلیا كرت

 [ را ن رسم لجر لاق رول وا قالطا هراکعمع و صیرح هدننز و ربتم (سحما) مّوشم یا سوال لجر
 لاق رونل وا قالطا هب هسک نالوا ردا ذخا ردق یکیدت یوک ندنهشو صرح طرف ییهنسف نالک هنادیمو

 سم لجر لاقب ردنا س هلفیس ناسل نمصخ هکرونل وا قالطا هردا و هیلع ردقام “رک ذنب یا نوھ
 1 اورو قانىق تباغب (ةسحاللا# رونل وا قالطا هن رلس را ی لد هدننزو هم الع (تساوملا ) عاج یا

 ۱ | مادیکكنیس هدننزو روبص (سوحلا ةدندش یا ةسحال ةنس لاق ردا وح یناویحو تابن هکرولوا فص و
 ۱ (س وهلا بابذلاک والطا عمتتب ناک اذا سوغ نالف لاقب رونلوا قالطا هب هسک نالوا رردشارا هنسن ولتط
 | کر دهنسانعم للشاب هکر روت تابن دصکیرب هل رسک كن هزم (ساخالا روند هب هسک صد رح هدننزو لورج

 .] شرالا اا لام ردهنسانعم كفو بویالی راوط ین كرب لوقیلع الفا تابنا ردق قلب الی راوط
 | ردقعالتوا کر دالیهکر د هنسانعم قمتالتوا هج زا هب یشاومو اهتن 2 ا ر للا بام لوا تشنااذا
 | هنتسانعم كللا ذخا یتقح مدآرب ندهسکرب هدننزو لاعتفا ساحل الال یعر ىدا اهاعر اذا ةيشاملا سا لاق
 | لیلق یا سومل رح لاق رولوا فص و هجرف زبسلچ سوم هذخا اذا هقح هنم شحما لاقت ردلمعتسم
 و بابلانم اسدل رجب هسدل لاقي ردهنسانعم قم آ هلی وکس تلاد و یصقف كمال (سدللا) ملا

 (یابو )

 ا



a ۲۸۷ B= 

 سیک و ردشلنا بیوصت یغلوا بیطو طیاغت یس هس بط حراش نکل ٭ ردهنسانعهتبابط یتعب طو ی الآ ق

  ۱لقعلایا سیکلابحاص لاق ردهنسانعم شوهو لقعو دوطایا سیکلا لها وه لاق ردهنسانعم كادرعا وج

  ۱ ۲ةسابکلا ی هبلغ یا اسیکه ساکف هسی اک لاقت ردلمتسهود هبلاغم باب هکر د هنسانعمقل وابلاغ همدآ ر هدشناطفو دشرو

 | سیکلاب كاتبلغ یا هک لمبا ٹال و نا ٹال كلج ذخ ال كتسک اما یثارتا را لاق 9 مالسلا هيلع هنا ثیدا هنمو
 عاملا ىلا ةردابلانع یهن وا عاملباب ماوھو سیکلا سیکلاف تمدقاذاف ربا اع مالسلا هيلع لاق اضبا هيف را

 زکدح وز نامه هد زککیدلک ن د رفس رازس ر اجاب ینعی×اضئاح اهناشغ ىلع یبشلا هلمک الثل اهئاربتسا یف لقعلا لات ساب

 رادیمضتاخ زکلایع یکز کیدلکن درفس نامه هروک هب قا هحوو زس هیلیا تردابم هعاج نوا یلط دال وا هلا

 یزس توهش تّدش هکان زس ها تردابم هعاج نازک نا قیقح هللا لقع لامعتسا بودا یرحت ر دیک اب هسخ
 ارزو فدرظ هدننز و لبح (سکلا)ردذوخأم هنسانعم لقع سیکه ر وکه کو س * هیطاراجود هضااح بر

  ۱رهام هدانا ع "یرفلا سیکلا ند زو یکقج رولکی سیک ی عج فی رظ یا سیکل جر لاش روند همدآ
 زلیسم ثراطا تن ةسیکو ردهبعبات رد عيف یعسا هکر کب یا تن ةسلک و ردندحم سیکلا یا نب سیکو ردهسکر ا

 ءا رب هساک وا و نده همالسا تنقاع هکز دیس هح وز لاش ما باذكلا  Eدوخاب ردیس هک كئدحم مات شيق

  4رثک یا تل ةسلکو ردهلبا ناوگتو رسکو ىرقملا ةسیکن “لع اما و رده شبکو ا هلا هډح وم یاب و هلا

 دحنرک روح ردرانّوم ندنظفا شوکا هدنز و یرشپ ( یم کلا و هل رسک كفاک ( یسیکلا ) ردو

 بواو ردیعما كغلافوي و ردغ هدننزو نالس (ناسیکا) ردسسوم هدناونع سیکا هدساسا نکل ردس

 یسهفن اط هناسک ندرابیضفار ردسعل كنهسک ماندىبع یا ني راتحو ردیعسا یرد لروهشم یراق مان ی

 كناسنا هلا مدق رهظ و ردقل كزد عل كن هبکر (ناسیک ما رد رالثاق هاد یک دوم رنو ردراب

 ىا رددوا ندنسانعم عاجروند هنس هسک ها هل رسک كفاک («سیکلا) روثل وا قالطا هغمر وا

 نالوا هدجر هکرونلوا قالطا هب هم سیکو هدشنز و هبنع ر واک هسیکو رولکش ابک | یعجج نوهگدلبا ع
 یبحاصدال وا كرزو فد رظ مدآرب هدننز و دماقا (دساک الا و هل رک كنهزمش (سابک الا) روند هنعاس

EEE لیعفت (سیكتلا]) یسیکدالوا هل تدل واذا ساک او لجرلا سیک | لاق ردهنسانعم 

 قعاص تفارظو کد هدننزو لعفت (سکتلا) اسک هلعج یا یلاعت هللا هسیک لاق ردهنتسانعم قلق

 كلا هغلابم هدنص وصخ تفارظ و اکذ هدننزو هلعافم (ةسياکملا) فّرظت اذا نالف سیکت لاق رد

 كمال (سبللا) ج ماللا لصف زج سیکلایف هبلاغ اذا هسیاک لاق ردهنسانعم كليا امدا تالءدایز
 هروک هنا هد راصد كفلوم ۲ هب شتسا اذا عبا رثا تابلانم اسل بوثلا سال لاق رد هنسانعم كيک باوا

 تروعورا تدمر هلا نواخر هسکر و ردع رفتم نەدا اعم هلغلوا عوضوم هنسانعم ریس یه

 نالف سبل لاق ردیبم هنر وصت ید وا حرط هرکصندکدیکسا بویطک یماد سابل ردلبعتسم هنساتعم
 لاق ردلهعتسم هنسانعم كلا یناکدنز و سنا قرهلوا هدکلرب نامز رفا و هللا تعاجر و انامز اهب مت اذ

 سبل لاقت ردلمعتسم هنسانعم كلا راما هلنوتاخ رب یتماکنه یغلناوج نوت مدآر و ارهد مهب یلمتاذا ام

 ندحهبق "یطاعتیرخآ یررهرونل وا قالطا هن رب ره ندهج وزو جوزوسبلیاموه و نسح سابل هيلع ل
 اهقاذاف۶# یلاعتهلوق اذکو ةر وعلارتسوا ءایطاوا نامالایا ةي الا 9 یوقنلا سابلو 3 یلاعتهلوق و نوک
 یرلنآ قلجا یک سابل هک اي وک هلاْسال الثم سابللا هل برمض ةيافلا حولا مهب غلبال ی الا < عوجا

 ( سوبللا ) عاقجا و طالتخا یا سابل مهن لاق رد هن رلانعم عاقجا و طالتخا سابل و ردشل وا بعوتسم و

 عردیا سوبل هيلع لاق رونلوا قالطا ههرز و سابلیا رخافسوبل هیلع لاق رون ده هماج ید و هدننژ
 یکراز نالوا هدنفلا را مط هلبا دلج هکر دلمعتسم هنسانعم قاحګ و روند هن هماح دوب هل رسک ك مال €

 دعقم (سبللا) روند دهسبل هکروند هول عونر و ردترابع ندنتوسک هبکعلا سبلو روند هزکګ

 ردقو یتیفص توت و رک هدنالف رابرع و سابل یا سفنا سیلم هيلع و ءاح لاق روند هب هماح جدو ه.

 ندعضاوت ردراعتسم هنسانعمعتمسم نيلم هدارو هتسانعم ریک هام رارد اسلل هيف نا هدرب كجهد ر

 دهي نم زك ن ل ب رضي × سبل لا بوثلا ضا * لاثمالا هنمو ردلكدر وصتم عافتنا و عتمت ندربکتم ارز ردها

 ردشملوادراو ځد هدنرانزوسلفم و ربنم هدنو و رونل وا برض هدقد) وا ق وج را هسک یکیدلیا اهن !تلمد
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 چک ماللا لصف =
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e ۲۸ ی 

 ۱ مم کروند هنهاکتدابع كنسهشاط كرم نعد كرافکد وخا كناراصن دوخاب كنموق د وهب هدنازو هنیفس

 نیس دج رم × رافکلاو|یراضنلا وا دوهبلادبعتم یهو متسینکی ف اولخد لاق ردهدنل زم السا

 [ نار هدنفرط دی زهدنع رحم هسینکو + یهتا ردلقم حد قل وا ی رع هسینکو ردیف E aa ا

 | ءانسح یا ةسينكة ةارعا لاقب ردشملروپس ندترودکو حق یدوج و هک ایوکر ونلوا قالطا هنوتاخ لزوکو  رددآ

 : رد رغصم هسینکهکهلدیدشت شن كناب و یعص كفاک(ةسینکلا) رددآ هدلب رب هدندحرس هصصمءاد ولا ةسینک و

 قالطا هنغ هن هود نا ةو ردهدلب رب هدنن رق 6s یر و دو سصم کچ ردیعما عضوم ید |

 هات حامیان ةس وکم نس رف لاق هوا زمسیاوت لوق یعهلوا سلم اوزود یکی سن یژو چا کروتلوا

 ] ىع كفك( سوکلا) ردنآنصحرب ه طبل افت هیناتکشو ردغدلئر هدب رغم هل رتنک ك یم (نوت زلافسان {Sa رفشلا

 [] یشماذا اس وک س وکیربعبلا ساک لاقت ردهنسانعم كع روب هلرکس هلیغای چواءود شهاریکسیغایار ,هلنوکسالوا وو |

 1 ۱ | تل و اذا ةیخاتساک لاق رد هنسانعف رک RPI هننیا یعمق نالی و بقرعم وهو عاوق ثالث ىغا

 هنج رف كنوتاخ و هعرمص اذا ان الف ناک لاش ردهنسانعم قلاح هرب بوق یهسک ر و اهناکم یااهساکمین

 | توتاص یغاشا ندنرکد یعاتمهدنراسح و عاج ایف اهنعط اذا ةنالف ساک لاق ردهنسانعم كلا عاج كر ەترود |

 | بیغلاب چیر یلقن ود رار د سوک سوکه دنقول وا عل Aes la مو ES هغملوا

 | ردا لت یتسلوا هیمحا هک ثیلو ب ودنا تدث هعمر و جد هدیس نیا هکر د حراش » ردندنلسق تامنظ یتعپ

 ۱ لاق رد هنسانعم قشر یمدآرب دون هدننز وهماقا (تساک الا روند هنا كنالب هرصف كوم (ساکلا# یهتا ۱

 ۱ Ea لوقت هنمو ردهنسانعم كمردتا ررض بور و كسک | ینابمهدهلم ام ى ااا اا اک |
 | رد هنتسانعم كلبا مادقا هکعترو لرکس هلیغابا چ وا یهود ش هرکس یار و نشا صقتال یا علف نالفاب
 | رول واریبعتل واط هلف رګ هکر دیا لبط هلص كفاک (سوکلا هتبقرعب سوکی نا ىلع هلج اذاربعبلا ساک | لاق

  ند هت لکشلاث ثلثم هکر وند هتل آ یرلکجهدنا ساسبق ینعب د ااو ك راز ود نوک و ردن افرا

 | سرف لاق یکی رات اهوار وچ رونلوا ریبعت هصبف لوف هکرون د هت او لقایا هصبف هلیعض كفاک ("یسوکلا)) بشلنا

 ۱  ندنمهویرهوج ردیدآر اجر هدننز و مظع(سوکم)لردهبرقرب هلیعض كفاك( نیس وک اجرا ودلا ریصق یا لوک

 ١ ءارج (ءاوکلا]) ردهدلبرب هد رهنلا ءار وام (ناتساک  ردشلناطبض هدننزودعقم ی عب لعفم هلبلقیدنک ین ول یشان

 هل كفاکر واکس وکی جب هل وا قشمراص هنر یر بول وا ناوا رف تیاغپ هکر ون د هنس هچ راب راجلوشهدنز و |

 رد دآ عض ومر ءاس وکو ةك اره یا سوکلامر لاقن اذک و شوک ال لاق و تبتلاةربثک هفتلم یا ءا وک عل لاقت
 [ هترز وا كرب یر هنسف (سواکلا) هیلقاذا هم وک لاقت ردهنسانعكمردنود سرت هدننز و لیعفت (شیوکیلا 1

 ] لاش ردهنسانعم قلوا ناوارفو فشک قلتوا و بکارت اذا مالفلا م سواکت لاقت ردهنسانعم قلغبب تاقتاقا

 یرلبکرت كببس یکیا هدنحالطصا نویض ورع هلیس هی لعاف ےس سوکت فتک و ژکاذا بشعلا سواکت
 یک ت نیببس هدنس هلک یب مط هکر د جیم * یکی ب رض روند دات نالوا جم ایلام تاکرح بر زا هلن

 هیفاقو و ردشغل وا لشم هلیس هکر هدض ورع بثکر دبکر م ندنع وچ دو هلا لیقثببس هکلب ردرهاظ یغیدل وا
 ا الف اکا لاق ارادمننشانغم قموعیلآ,یدقشیا یدک رب هدننز و لانعتفا («نسانشک الا زنا
 سکت اذا لج را سوکت لاش ردهنسانعم قلّوا نوکن رس یغاشا شاب هدننزو لعفت <«سوکللا) هسبحاذا |
 ] لالهلا سو روند مقا ولک زوال وی وون د رمد ولره ن کار چ وزو دهنالسزا هدننززورفعج (سسهکلا
 ردب ردپ كتعاجر ندنسهلسق هلظنح ن نر رک ردندننعبات عابتا ی يملا ء نسما ن نسم# و ردنداضا ا

 ا چی لهدا ور هجوا ىراەچان هلغل وا نیس یک كشت یعلارا لر هجا هدننز وهجر حد کتار

 قا هجر نیپامبراقتل بارلا ینحص یشع ناکاذا سمی نالف لاق رد هنسانعم كم روب قرهرب واص قاریطبوت ۱
 ا ت هالب ریچ هکر د هتان تنطف و اک د دنن و فسا رف (ذسایکلا )و هلین وکسكناب و یضق كفا( سیکل ا
 ثیدلا هنم و اهعماح اذا ةأرملا ساک لاق رد هنسانعم كلنا عاجو قج دض ةسايكو اسیکس یکی مالغلا ساک لاقت

 (یالا)

 5 رک ذیس اک نالف اب عسلا ق یتسکتال هنمو هيف سکو و هنمن عضتا اذا عسلا یف ساک لاقت رد هاا كلی ا

 : ع ندوشراق هلراکزور یرلکدند رلشیشک و دوهب یاریسلاق شۈك لاش رد هنسانعم كع رو دتسهآ A :بهآ و

 ۳ | ق غابرد لها هکر دظفلرب سوك ى وغل ثيل و انهتصن یا بیزالا سوک اهارجنم ةنيفسلا در لاقت روند هدسعتا

 | عب ر راجل اهب سیقب ةثلثم ةشح وهو سوكلاب ةشلن راجلا ساق لاقب راردياريبعت هوبز رحم ه واز ردهنسنر |

RE ea aا  



 سگ ۲۸۵ زی

 سفک الجر لاق رد مءاسفک روند« یشکیرک | یغابا ردتفصندرو نم یانع(سفک الا ]) فنح ادا عبا را |

 | مار لاق ردسابل یرلکدیک هرزوا راعش هک دهنساتعم راد هدننز و باتک ( سافکلا) ءاسفک ةأرما و فنحا یا ۱

 هدننزز و لاعفا (سافكنالا) هنشانعم طاق رود هعد رغب یراقدراص قحوح هدکشب و راد یا ناک هيلع و

 | جوراص روند هی چل آ هر رک ك فاک («سلکلا) یّولت اذا لجرلا سفکنا لاش ردهنسانعم قلروبق بوایرو

 | «سالکلا )ساک | بئذ لاق هنموردقلزو قتمارفدا نگر بن و وک ر یک سلط هلبعص تفاک ((ةسلکلا ) هنسانعم
 هکر دبفدا مو هدنن ز و سیلقنا (سلکنالا) عاطف یا سالک فیس لا OY UE یسک تیاغب دیو ناتک |

 هيلع ساک ل اش رد هنسانعم كن م وح و هلج هلن دش و تدح هرزوا هسکرا هدننز و لیعف (سلکشلا) یدنل وا یکی |

 هن رق نع ساک لاش رولوا “دص هلل وا دنتسانعم قجات بوق روق ندنساتمو مصخ هدو حو هيلع لجاذا

 لاق ردهنسانعم قعاق ه وص ځد و هدننزو لعفت (ساکتلا) رک ذیس اک ردهنسانعم قعاق ه وص و فو نيج اذا |

 | هنا ويح و نانا نال وا دیدش یسمترکس هلیس هی لعاف مسا (ساکتملا) یوراذ اسلکت سلکت واسیلکت ءاملا نم ساک
 لجرلا سک لاقى رد هنسانعم كمك دننزو هجرحد (فسملکلا) ودعلا ددشلایا ساکتم سرفو لجر لاقر وند |
 | سهاک ل اش ردةنسانعم ققروق بویلکلب ندهنسن لوهم ر هدننزو هجرحد (تسهلکلا) مسلکل اق اک بهذاذا |

 لمعلا ىلع سهلکل اق ردهنسانعم كلا دهجو دج بول وا لغوتعو "بکم هشیارب و هفاخ و هنم قرف اذا *یشلا|
 |نالف سهاک لاق ردهنسانعم كلا موجه و هلج هند بوراو هکنجو ر ور ندنجا و هيف دج و تک | اه

 ق نا راكنرازوماب کو وچ هرز وا یسک و کو بوک | یغاشا یشابمدآ ر و ودعلا ىلع لج-ولاتقلا هجاواذا

 .؟سوم |) هسکنم نیب اتم هسأر اضفاخ هردص ابکار یشع ناک اذا سهلکی نالف لاق ردهنسانعم كم رو

 | توق( سک الا) سبع اذا لوالا بابلا نم اسوک لج را سک لاق ردهنسانعم قلوا ور شرت هدننزو سولج

 هدننز ون وصج(سویکلا) رص داکیالناکاذا سک !لج ر لا هل وایکنعروک هکر وند هم دا نايل وا یسهرمص
 ردند هان وب ظافلا یرلکدد سوگ و سولیک هدنناسل ءابطا هک هلو مولعم» رد هتسانعتعبط طلخت هدینا رم
 ندنل "وا ج كنه دغا نال وا لصاو ه هدعم هدابطا حالطصا و ردهنسانعم ج وضنم و خ وبطم لصالایف س

 | یساهتنانکل رول وا لصاحهدنلاح غضم یسادت كل وا عضه هقیقل اف هچرکر ونل وا ربعت لوا مضه هکردترابع

 بول والصا و هدعتم ندنم رط اعما یسهلضف كمه و رول وا هدنتفص کشک هنسعب ادغ رولو تروص هد

 .هددیک دهان برم كنادغ هدابطا حالطصاو رد هن سانعم چن و حط رارکت س ویک و رولوا عفدنم هجراخ

 | نالوا سولیک بونل وا مضه هللا لوا مضه کن وچ رون وا ریہعت ین مضه هکردترابع ندنسلو جنو

 تیاهنقرطرب هکردرارمط ها اش راسام و رول وا ی رحم بوریک هرلرمط یرلک- دید اش راسام ندهدعم یطل كنادغ
 | ندا راسامسولیک فیطل سپ رول والصتم هنف رطر وقج ك رکجهرق نعي لزا هرعةمیرخافرط و لصا ۰

 یازجا ردقج هوا وب للصتام لدب هکرول واخد مضهرب بولوب جنوط رارکت هدیدنک قوا لصاو دیک
 كفلوم سپ » رولوا نّوکتمو یقه عبرا طالخا هد هبنرعو هتشیارارول وا دنمهصح اه ردق ىلع ندنو هیدوجو |

 ردعضومر هلن اه( هیسهاک رز رده رق رب هل سمک كم (سماک رز ردیصاق ینایب لب اطلخ نامه هقشب ندنلچ- هب هينایر ا

 | قلنامر واو قلجاغا كنعسق وهآهدننز و باتک (شسانکلا ) یدنل وارک د هدنسهدام سدک هد زوذدغنق( یک
 سپردش وا قالطا نوچ ا یغیدجآ بوروپس هجنراو هغاربط یعوقنال وا هدنآ روند هنغاس یکیدنلرک هدنغلا

 ردیدآ عضومر ساسنکو هدننزو درص رولکس نکو هلنیتبضر ولک سنک یعچ رولوا ذوخأم ندنظفل
 | بابلا نماس ونک بظلا سنک ل اق ردهنسانعم كمربکهنغات نانل وارک دیعسق وهآ هدننز و سولج (س

 لاق رد هنسانعم كمریک ب ولیقوص هنغاش یعسق وهآ خدو هدننزو لعفت (سنکسا) هسانکف لخداذا
 لخد اذا لجرلا سنکت لاق ردلمعتسم هنسانعم كا لوخد هجا رداچ مدآربو سنک یی عم ىظلا ر

 بورپک هغات ردعجب ندنظفل یشاکهنزوکر (سنکلا) يدوهلا تلخد ادا آرا ت نکن لا

 (نسانکلا) هابظو شحول ار قوا هك اوا ارا خو اليلودبتا منال موج | لکی هوا سن کلا یفءابظ اکب یغل | یف س
 ندنذخآم بودا رک ذ یی هسانک فلوم هکر دس ض هکر د حراش +» هنسانعههماق روند هیدن رويس هلیعک كفاک

 بابلا نم اسنکت یبلا سنکل اش هنسانعم كمر وبس رد هلن وکسكن و و یکه كفاک هکر د سنکی ذخ أم ی دليا هحگاسم

 «ةسدنکلا )لر ایدلیا روس هرادسک ضعب هلکن و رابرعو ردیدآعضومرب هددف وک هسانک و *یهتنآ هک اذا قال

 ۱ بال سننا یهسنکلا راو اف هالا هک سنکلا راو | سنلنیسقا الف یلعتهلوق هنمورونید ه وها یا

 ءاطم



VAG =سگ  

 شل: القا زاك نک رود هاشم و فک نالوا ناقوف ینعیهرزوا ماط لنز وب نمابرک لا منت یاب

 ه يشف نالوا الم هکندنظفل سرک رو نم ظفل و ردقج هل وا فىنک نالوا هدنراتاق تسوا لرافات وق الاح هل وا

 | وجا هکرول وا فص و 4 هدالفلوش هدنن و همظعم (ةس نکا و هدننزو همرکم (ةسرکلا)ردلایعف ید اروند

 ةدالف لاق راررک هرقح و یربا قچآ قچآ ندرب یتسیکیا بولی ر دشان هنر یرب هرکصندکدلزبد هللا قحنو و

 هدنز و مظمم(س رکا )رابک زرع لوصف اتعص من طیخ یف زرگناو ؤلؤالانم ةموظنمتن اك اذا ةسّركمو ةسركم
 لمتهان(سیرکتلا» محلا ریثکلا ريصقلا رالا یا سّرکم لجر لاقت روند هرودوب زانقط قیصص و ولط هنا

 قعابق یوق یزو هرزوا هنسنرب هدننزو لاعفنا (سا زکتالا ال هیمسنا اذا ءانبلاس رک لاق ردهنسانعم قار

 اذا « شل !یف رکن لاق رد هنسانمیقلقوص كرهنروسهرزوازو هربرب و کتا اذاهیلع سرکنا لا ا

 ردم عفانملا مظعرار د زب ورک لف رګ د بک رزان *دربس هلیصف كنار و كفاک( سفرك کلا کم هرقلخد

 رکس یک شفلوا قص اصوصخ ردیوقمیعاجبو خم ینیراهدسو تنم یی هناثمو دبکو یلکو خایرلا للح لوبلا
  هرن وتاخ هبکو هرانینح نالوا هدجر نکل ردرئالا بب £ هدیابل وا اا ییا یلع نوک یوا احوزع هلا نع و |

 ي ۰ ۳ ۳ ی O ODO 5 اس

| 

 ب8 | یعاا هدننز و هج رحد (ةسفرکلا) امم خم روند هعوع هدننز و ذفنو (سف ةركلا ]رد رمضم هرلع ورصم و

 | كنەودو ةتسفرک هتيشمىف لاق و دیقلا ةيشم یشع یا ۳ وه لاق ردهنسانعم كعرو یکه سک ولیغاقو ۱ یه

 ا و حج رحدن (سفرت (II هيلع قبض و هدف اذا ریعبلا سفرک لا رد 2 قلاب مکح قیصع د یییرافابا

EAsو ۰ ما :  a TE 
 ۳ 3 ۱ ضمب ف هع لخدو ےضنا اذا لحرا سفرکت لاق رد هنسانعم قلوا توطرد بولیزو تداغد یک یرک

 1 رب و هددر اذا یثلا سکرک لاق ردهنسانعم كمردلک ت وراو هل وایر یب هنسارپ هدننز و هح رحد (ةسکرکلا»

 ۱ هب هسک لوش هدنز و E) (سکزکلار) هدیق اذا هسک رک لاق رد هنسانعم قلعافو ییعابا كنا ویحان تامدا

HE دیا واشر حا زاصا هدننسڏ Ds ىعيەلوا س ول Re 

 e "دره NON E ER اب یا كنا اتىم ڭكنساناو

 اک نون یکتا )ا ها ما ماو هما ما ما و دما ما وا ها م اوا ثالث وا ناتما وا ۱ءامالا هب دل واذا

 ۳ مپ كس یصف كفاك( :نیکلا)روند اتن الولاة وا ردهلبا همش یاب هکر دن

 هدنزو هلرلز (ةسکسکلا واددشاقد هقداذا لوالا بابلانم اسك *یبشلا سک لاق ردهنسانعم كطادرخ بوک و د

 1_٠ ورک فاک (سک )هک ییعع*یشلا سکسک لاش ردلقشمیدیک ات هلغلوا رّرکموب هتبلا رد هنسانعم سک

 ضرا هدو رونل وا رکذ بیرقنع هلغلوا هقشب لوا هکهلیا ظفلت هلبا هش نیشینوب ردیعسآ ه رقرب بیرق هدنفرعم
 ۳ قحا رداد هن عوب و یوس۵ هنح رف نوتاخ هل دن دشت كس و نی كفاک ("سکلاو ردیدآ هدلب رب هدیا کم

 1 ۱ (سیسکلا) ردج زم دن ولم تلغا ی رعد د هلا OD EIN هلغلوا هنانعم لوا هلنیس ناو هدس ر راق کار الوب

 تولیکو د هرکصندقدلد روق هرزوا رشاط و رقلآ ذیدن یا لا ب رحب د لاق روند هنذیډن امرخ هدننز و ربما

 ۳ یوم کد روند هکمنا شا غوط هد رخ هدرخ و رارون دنا CPI یروند نال وا هدنزرطقل وس

 [] صف یراشیدكناسنا هلذیتم#(سسکلارلروسکلا رنا ىا سوسکلا و سیسکلا الا یدنعام لوقت روند جد

 ترصق ادا بارلا كابلانم اسسک لجرلا 7 سک لا ردهتسانعم قلوا قشیاب ھن راب د دوخاب ا لی ىلع

 لاقت ناول ډ هرودو ولهد وک نیلاق هلبصق كف اک «ساکسکلا) ريکا وهف اهخ ون همش تعص) وا ترغص وا هانسا

 (تسکسکلا)) فلکت اذا دف سسکت لاش ر ردیفدا رع و هدننز و فلکت (سسکتلا) ظیلغ ریصق یا ساکسک ل جر
 تاطخ دوم الثم راردبآ ملکت هلقاخا هل يني هوم فاک دنلاح فق و هکر دننابسل یت هلق م هدنز و هزاز

 1 كنیع ویحف كفاک(سعکلا) رداکد یناسل رکب *هلبقون راربد سکب و سکتمرکا دن هک بو كت کد نالول
 جارا ماظع وا ىعال لا ماظع یا ظیلغ هسعک لاقب روند هنب رلکیک كن راموغوب لوق یلع كراقمرب هليو کس
 لا هدرلقابا وهدرللا و روند هنن رلکنک كن رازب موغو كنن هل وقم رغص و نوبق ثالذک ردهسعک یدحا و عباصالایف

 ۱ ماظعلا وه ووخر هسعک لات هل رسک كف اک ر واک س اعک ی عج روند هکنکنال وا روشواق هن ر یرب هدنرارب قان وا و

 ۱ ا نیک ۳ ی 4 راج روند ا هد زو روفصع (موسکلا) نیلح را و ندیلا لصافمق قتلتیتلا

 | بابلانم اسفک یبصلا سفک لاقب ردهنسانعم فنح قلوایرکا یغاا كن ەسکر هلص كنافو كفاك (سفکلا)

 ( عبارلا )

۱۳ ۰ 



f ۲۸۳ جی 

 ہل ندنکلیا قوع روند هز ماخ هدنزو تا رم 6 ساب کنم هی دن د نا و هنیکنم یی

 مالک اب ری دلاری هلکع | رک یفاک ه دندن رعت ردب زعم ندر ار اا اا رونلوا |

 هکابوکر ردکش د “اپ 5 نالوا نم اق هچرک روند یسارک هدنتبسن رد ردان و زرع ینز و نالعف هللا حق هدا

 ولشاب بوط هژلنس هش , لوعفم ىس ا(سرکلاو رایدلیا تبسن هل رابتعادرفم ینعب یدنل وا سابق و هیبشت 4 یراصنا |
 ولیغاقو یایا هدننز و EG هع یا سرلا نک وه لاقت یک ی وطز رونلوا قالطا همدآ

 كفاك (فس ودرکل از دیقلا یثم یشع ناک اذاسب رکب نالف لاق ردهنسانعم كم رو یک یشبورو كنهسک

 لا و اهم ةيظع ةعطق یهو ةس ودرک دعب ةسودرک لیلا تدامن لا روند هنک و لب یراوس نالوا یظع هلیعع |

 جو و یراکیک زد و یراشاب روما ردب راجوا دارم هکر وند هن ر ره ك راکیک ناشواق هنرب یرب هدنرارپ قان وا و |
 هر وکه نایب كحراش * رونم دهکیکنالوا ابقیتاو لصفینآیقتلا نیمظع لک یه و ةسود رکلا مضض لاقب یکی راکیک
 رونل واقالطا هه واعم هلا سيق یرالغ وا كن هاظنح نی تالام هلیعص كفاک ناس ودرکلا) رولکس یدارک یعجب

 درک لا ردهنسانعم قلقلولب لول و یالآ نال یکن ع راو کمر اور و مد تو
 هدانعموب هسدرکه کرد حراش» هنسانعم قا" و روند ه وغاقو و هغاب هسدرکو ةبتک دبتک اهلعجاذا لیمخا اقل

 كع رو قرن[ هدرخ هدرخ یراعدآ یکه سک ولیغاقو یتاا و هقثوا اذا هسدرک و هسدرف لاش ردردصم ځد |

 لاق ردهنسانعم كمروس هلتذش و فنع یراوط و دیقملاک وطخ براقتیف یشع یا سدرکی نالف لاقب ود
 ردهنسانعم كلا یپوط زوکط بورپدشواقهیارارب ییرتقیاو تب رلا كن هبنک ن و افشع هاب ادا راتلا

 زانفط قیصع یسهدوک دننز و جرح دم (سد کلا )دنا روا دب تعچ اذا لوهحلا لم لجرلا سدرك(
 بولیزو یکی رک هدننزو جرحدن(سدرکتلا )یللناز زللا یا سد رکملجر لا روند همدآ یلمزوفج

 بولک رب ر رلمدآ زآرب هلبرسک ك فک (سرکلا ) عقج او ضبقنا اذا لجر لا سد رکتلاق رد هنسانعمقل واب

 سراک | یعملبا عج و سارک !یعجج راردبا ریبعت هب وا رلناکرت هکر وند ندرب هنغوج كرا وا یرلکدلیا ذاحتاد

 هبیچلاو روند ه هبلوق شلپاب هدنزرط یتولخ ماج نوجما قمایراقالغ وا كچوکن رکو رولک نسب راک او زر
 قلام رخرب صوصح هنتعاج یدعون سرکو هلمال ردقل وا ساکنال وا باوص هدنو و هنسانعم ج وراص

 هبلاق شعشپ بونلبتا هن رز وا یر یر یک رک بوشراق هن ر یر یرابتشفو لو كنس هلوقمنوبق و هود و
 هراسو هحاشوو هدالق شغل وا قاصلا و من هن رب یرب هکرولوا درفم ندنظفل حولا و كنالقلا ن

 كندر سارک الا ال ضعب لااهضعب تمعط اذا سارک | تاذ ونیسرک تاذ ةدالق لاقت روند سرکه نر ر

GR: ۲سرکل ایاهلخدا اذا یزعلا نایلط سرک ۱ لا ردهنسانعم قوص هروک ذم سرک ی راقالغ وا  
 قیزک-عناذ تراص اذا ةبادلا 9۳ لاق ردهنسانعم قمل وا راغب قشف بلاق بلاق قشراق هلا لو ر

 سرا ےظعلا یا س ورک ل جر لاق روند ةمدآ وشاب وب راردا موم یواواضعبو هدننزو سلع( سور
 یکیا هل راضنسهدننز ویرکس (یبمرک )ونە هه ود ثکرا ولقابانوغو EEE قالطا دمدآ ها

 | قالطا هبیلدنص و هلکسا الاح ةنشانطم ر رمش ر وند هتخت هل و یسرکلا) زدعض و مدت
 لاق د رواک "ی سارک یعج رونل وا قالطا هایم اه و نالا یا "یتسر کلا ىلع دعق نر لر

 ESAS رد هلیفیفګ و د دشت كنب هروک هثناس كح راش + علیا یمر رکلالها

 هدر سروند ه قشفشل وا بلاق بونلتاق هن رز وا كن رب یرب هکردب وسنه هر وک ذم سرک هل رمسک كفا

 هلسبس مت و هدعب ردهلیس هظح الم ییایضنا كناشخا هرزوا یر یرب یلامعتسا هدیل

 قوا دیلغ رتعم مها هدعب راردنا لامعتسا هدءهرزوا یلصا الیلق و رلیدلا ریفت یسنهلرپ لیدبت ههم ییهر
 یتسرک هلیس هقالع تیلحو تیلاح جد هکلم و هلاع و دهاشدان ثالذکر ونل وا قالطا "یسرک هد هشنادواع

 و لی دلم هدهلس هظحالم قمل وا یرادنتسم و دقعم ڭا راس مع و هاشداب د دوخاب رول وا

 تنطلس و الم دوخاب هب هبانک ندلع د وخاب هب هیلشع "هراعتسا یتفاضا هلالج ربع تنم هشت

 | اید ىلع یسیع.ترضح رد هبرقرب هدنساضق هل زی یتسرک و + یهتنا رولوا لو رد هلیق رط لس مزاح هک نن
 ۳ زوهن امر« ةسا " کلا )یلیالاسرا هیجان ونو راطقا نوجمانید توعدیسان و عج هداروا ین وب راوح مالالا هی

 وا | عج ندهددعتم قار وا ین عل ه وزح ر ندهفیعص ردسبرازک یغیص عج و ردسا رک یسنج عجب زا

 ( سایر نیما شات هاو تا EEA هفبصن وا الاح هکرونید

0 



 1 سگ ۲۸۲ =

 TTR اک سأر لا رونل وا قالطا هشاب كوي و مومطملا هنارت یا یداولا سبک جرس مس | لاق

 لشالا یا سبکلا ع رک لاق ردعتسم هنسانعمداینب ولصاو نبط ن نم تا وهو هسک ف لخدلاش رول وا قالطا و

 | جرف لاق رونلوا قالطا هحرف یرمو وكسموت هدننز و سنا سبک الا) هلصا ی یا ینغ سکی ف وه لاو

 ۱ اذا سبک الجر لاق رونل واقالطا همدآ نالوا تاکو ج هنڪ عا یمههب > و ققبح ورايا ىسەبو یان یاس رک |

 ۱ قالطادآ او یشابو روللوآقاطا هر ؟ دیربا دز ور هی توی ر دا و هتماهتلبقا دق کر

 | هب ىك ك فاك( ةسابكلا) رد رثدح سابک نب مسقن "یلعو هبلعلن رفعجن بر دسآر سیکی ناک اذ|سابک
۱ 

 | هتفز هنوکرب صوصح هثنا وس رخ ودق اال عونرب تز ریمل 65 )ۋون د ةن اب امرخ هلو

 | ابیط وشح فّوحم یلح وهو سیبک اهل لاق رار ونقاط هرکصندقدردلوط هللا بیط نچ ا بول وافوم هکر وی د

 | هکر دندانعموب هو دم رده راتعا فوصوم شات روند ه هنسل شلردل وط نعد ش ل وا نک کلا

 | زویچ وا كن هبسعم هنس رولوارب هد هنس تردرهو و رونل واقالطا ها تب نشفلوا ترس نوکر نوا یدک

 ۱ هنسا لضفاک | هکر ردا هدایز واش بودا عجج یمااروسکرب هدهنسترد رد هنسیکیدلکه نوک ی لا شغل

 نوک, لاما زویج وارب هدهنستردهللار ود هلغل وا نوکم برر ونوک شب ر شمل از ويح وا هش ةنسرونل واريبعت

RS GEE۱ طابشونوکرزوت واترد ندیناثن رشت هد ردن کسا یم ور رات هد اج  

 ۱ لوا وهدنازمو لوارولوا زنا نوک بازان ین یکم جه کد رد بز وار رک 2 جوک دتا هنسح وا

 ۱ ناب هلی رابع نینسعب را لک كللد و مون اهنمقرسد ىلا ةسيبكلا ةنسلا وفل وم* رول وا قالطا هشییک هد هن هنس

 ۱ هل وا لی وات هلشانغم مال یظفلنمرکم ردعل وا اهل نالواباوص ردطلغ یر وے اهنم قرد لا هداروب هلکلنا

 ۱ 3 روشچ رب هدنف رط E 87 هات هدشنز و دننهج (دسنک زا ردعص وم 3 هدننزورب ز (سیک زا

 ۱ ماچ 9 سولکو ردا ثدعت نادا س واط ۳۹ ی ی یس هدهببط وا ب ۳ هعم ردش ال

 ۱ یدنل وا رک ذ یکیدلکه نسانعم عاج ندر شیک ردعاجنال وا رکو ج کرک ارز وا هکرونل وا قالطا

 یا ةسباک ةب الا هلوا تکو چو هلاوح هرز واقادودتسوا هکرول وا فص و هنغشمو نور لوش (ةسباکلا)
 مهلوق و اداش یا اسباک ءاح لاقت هنمو ردلمعتسم هنسانعم یحدنا موجه و هلج (سباکلا ءایلعلا ةفشلا ىلع ةلبقم

 ۱ ماد هدنز وثدح (سکلا])دادشبالصیا ساکلابج لاق رول وا فص و هراغاطنالواد دش و بلص هدنزو

 | نالوا ردا راصح و نوش هلماصقا و موجه هرز وا ساب اٌماد لوق ىلغ روند همدا یګ ر وط توکید 7 ییشاب

 درا ورعو ترا نب ةببتع سکمو مکین سان مش * نموهواقرطمیاس رککملج لات روند هن هسک

  سدک لاق وه ام كعرو هلتعرسی هاد واکو ضا اهل وکس كلاد و یضقكفاک(سدکلا) ردب ينایراسرف

 | رد هنسانعم قمرسخآی مس اه هلع كفاکسادک و سدک و ةلقمرمسلا ف اهعرسا ادا یتاثلا بابل نماسدک ةباادلا

 ۱ سدک لاق رد هنسانعم قم 0 4 سطفاذا اسادکو اسدک ناضلا سدکل اق رول وا لامعتساید 2اسلا البلق

 ۱ | لاق ردلهعتسم جد هدناسدا اصعب روند ةن رتبو لنوسق ما ردعمآ هدننز و هسطع (خسدکلاو هعرص اذا هب

 ۱ لاف کود هس نانلوا "دع زسروغوا تونل وا مآ اش هلم سد دنک (سداکلا)ل دبطعلا یا ةسدكلا ا

 سداکو هب ریطت یاس داکلاف لاقت رازلیا ظح ید ندق رق آراب رع نوسلواتالاج ر راس هلرک و قیرتنها کو

 ۱ هلبعص كفاك (سدکلا) راردنا ماشت O ۲ هکرونل وا قالطا هب وهآ نداروهظ نرم هقرآی 5( د نال وادبعف

 ۱ رول وانغ قره واباص بولیحم ندالر زونه هکروند هننمرح هلع شمالوکو د هدننز و نام (سادکلا) و

 د013 ى هننغب راقهدنز و باغ((سادکلا )ع ومحل اد وصح ا بخ ا وه واسا دکو اسدک دیصخ | لعج لاق

 هنابننانلوارببعت زدنوقهدنکو ت هدننزوذفق(سدنکلا روند هنغب شل هنن رزوا كن رب یرب یک نمرخ هدنن زو همام

 فعض و سطعمتیاغب طوعس ییف و4 ولد نم قتلع قم یسالط ولم ویبقم هاینیراخ و وراصیلخادهکرون د

 1 ادا لح را سدکت لاق ر ردهنسانعم كم و هلتع رس هد ز ولعف (سنکتلا) ردعفاد ینتلع روکبش و دب دیفعم هب هرصاب

 نکررو و | یثم سدلکتنالف لاق ردهنسانعمكم رو قرهدان وا یرازوما بوکید ورلبا ین هس هت کک

هکردناذرب ندنبات هعب زن سبپاکو عابنا ساک سبام لج ر
 مکر (سکلا)پ یدبا هبشم 4 یوبن ٌةیلح یسهیلح 



 سگ ۲۸۱ =

 روهشمبیطخ رده رقرب هدنن رو طس | و اصف (ناسوفردندا روایناسوقلا خاص ن ناچ ابالعا ودیا

 (سلبهقلا )روند هکشا قحبات نیلاق یسهدوک هلیصفكناب وكفاق (ةبهقلا لر دندار وا یناس وقلا قدصم نب نم |

 یربا یسهثج و روند ه هلهک هد رخ و روند هننال وا ظیلغ و حظع لوق ىلع هانا تا كناسناهدننزو شرمحج |

 ینلود هکردیعما كنهود روغو رب هدننزو لورج (سوهق)) روند ه هنسن قآ نالوا قتم زو و روند هنوتاخ |
 یرقایاهکروند اسکن لوقو روند همدآ نوز واكو ردیعمایرد كن هسک مان "یهتل انا و یداررولآ | ۱

 هجرحد (فسوهقلا) و هدنزو حرحدن («سوهقتلا) هلوا یراو نوزوا یرازون و و ضاین یرارب راسو هايس
 ار هديا با رطضا و ءانحنا سویقتو عرسا اذا سوهق و لج را سوهقت لاقب ردهنسانعمكلنا تعرس هدشزو

 (سایقلا)و هلی وکس كناب و یصق كفاق (سیقلا) اب رطضم انه*یشع یا سوهقت نالف لاق ردهنسانعم كعرو ]

Eهربغ یلعو هربغب "یشلاساق لاق ردهنسانعم قمرد وا بوداربدقت هن هنس نالوا یلاثم یهنسر هدننزو باتک  

 ن شانلا:یعما هکردب رد هلسق رب نالیغ سبق ردنداعمآ و باقلاسیقو هلاثم ىلع هرذق اذا اسایق و اسیق هسیش |

 ن سيق ۳ یحاف ردیدآ اضف ر هدرصم نت واز هر رز تلآو موج و زا مهیاصا لا

 سيق ندنس لبق "یط هلیسهی هش (ناسیقلا) ردي عم شیک رددآ هر زجر هدناع رګ و رداع هلا ثر

 را هلسقرب بعشنمندنس هل دسا یصقا ن سيلا دیعوردر هک مات تانع 7 ةمذه نب سيق هلا با

 ا 1 لاو كلمو رد رایاعص می نی نب رجافلا ناو "یلکلا خیصالا ناو یدنکلا سباع ن سيقلا «

 یرافک ی ارعش یاول هصبجوم روهشم ثیدح نالوا دراو ردروهشم عاش یدنکلا رج نب نایلس
 یدع ناو هعیر ناو رکب نیا و هاا مضب ماج ناو رحم نب سیقلا ءماو ردقجهلوا دناقو عفار هریعس

 لرحح نبا روفسملا هدننزو “ هرم روند "یم هدنراتبسن ردرا عاش كلام ناو فاکلامضب ت

 رد هنسانعم كلنا سابق هنلاثم ییشر دوب هدننز و لاعتفا (ساسقالا# هدنزو یشع رم روند یسقم هد

 یوا و ردلهعتسم هنسانعم كلنا افتفا و ولس a O E یردب دلوو 4 4 ناو ییعع هرغب *یشلاساتقا

 هنسنرب ردعواطم هدنن زو لاعفنا (سایقنالا) ه یدتق و هلیبس كلسي یا یاب سات وه لاق رد
 سابق و ر دقت کر دیفدا رو هدنن زو رادقم (سابقلاز ساقناق هساق لاق ردهنسانعم قمل وا سابق هرز

 (ساقلا و هل رسک ك فاق («سیقلا) لسلارهن سایقم هنمو رادقلایا سایقلاب هساق لاش روند هتلآ
 هنس هلق نالیغ سبق هدننزو لعفت (سیقتلا) هردقیا خرساق و خر سيق امنیت لاق ردهنسانعم ردقو ر

 قا وا هدندبق تبسن هرانآ هلکسمت هنیس قلوا ندنرابلاوم ینعیالو دوخاب راوح ابو هدهام درا کک
 (نوسبق) ءالو وا راوج وا فلح ببب مهنم كس وا نالیغ سیف ةلبق هبشت اذا نالف سیقت لاق رد

 (ةداقملا) یدلیا لتق هللادبع ن ةي ندنموق یف دنک هکردهبابح نا هدننز و ربنم (ستم) رددآ ۲

 تسیاقلوقت ردترابع ندکلیا هضراعم هدناب یتقفاوم كنسابق یدنک یرب ره هکرد هنسانعم كعشسابق هب

 لوقت ردهنسانعم كيا تسبطت ءرخآ یبامهدحا هلا سابقو ر دقت ننس هنسن ییا و سابقا ف ا |
 تب رنش و وص هلن وکر و یحنت كفاك( س اکلا) ی فاکلا ار = تردق یا نم رمعالانیب
 هروک هنناب كنءراس تاهما زغل وا قالطا س اک هقدلوا هنسن ندنابورشم هدنجا لوقیلع روند هناق ث

 بورشم راسو وص هد روند ماج هدیسراف هکر وند هغادرپ فورعم ریلبعتسم هد هژفیفخ و هلا هز ن

 لاقت رونل وا قالطا هد هکج هليا س 53 رد وم و زوم یظفل س کو روید حدق ک ۱ الا و ردصاخ

 رولکتاساکو رواکس ووک و یکسلفا ر ولک س ؤک !یعچچ بارش یا ةبيط س اکو اس اک تب رشو ةيلاخ
 یوقهدشزو سبح (سکلا) ردیرعلا دیسک ت نب منا س و ىك ك قازىنا کو هلا هزم

 اعمطاذایتاثلا بابلانماسیک لاو وبلا سبک لا رد هنسانعم كمتر وا بو ردل وظ هلا ربط یتسهلوتمیاجو

 هافحا اذا هو ق او لحرلا سیک لاقت ردلهعتسم هن اعم كلنا رس بوکج هب هقرخ ینشاب مدآژ و

 ر و لبا لصا یف راغ وهو سبکب یظلالخد لاق روند ههراغم نالوا هدسد نعاس 8

 طاتخا و هيلع هاذا ہ رادسیک لاق ردلمعتسم هننمانعم كمرب وچ هلا رکسع یتفا اد ودنا نوش ه

 هدارو ةّرم اهعماح اذا ة لایک لات ون وا شهر دلاوط ندرب یتج او کردیم هنا هم تا

 بد * ی *

 روند هغارط یرلقد ردل وط ییسهلوقم قرخو یوق دل رنک كفاك نکلا رعد كعد دینی

 ب فاکلا لصف ی



 ی ۲۸۰: ریس

 بام 3و سوف 2 ةلطا نام لاير ولات هدنلکش سوق هدندناوج هکرونل وا قالطا هنسهین امرخ قالق

 كليا مدقتو قبس رول واردصم سوقو رونلوا ریبعت رب سوق هکردیعما كجرب رب هدکلفو اهلفسایف رقلانم
 سوق هربغب "یشلا ساق لا ردهنسانعم كلبا سابق و رب دقت و مهقیس اذا اسوق میس وه مهساق لاق رد هنسانعم

 وا و روند هنس هعم وص بهار هلص كفاق (سوقلا ر سیف هسف هساق لاش اک هلاثم ىلع هردق ادا

 شواشوارار د سوقسوق ار رکمرد هباکح ندنوص كجهدنا رازآ و رج زنم باکس وق و روند هنسهتلموک
 كلکو لب ندشلعای ندکلرپ هلنیتهف (سوقلا) ردیعما یداو رب سوقو راربد سق سق هج ضاچ ردهدنرب
 لا ردفص و ندروک ذم یانعم (سوق الا هرهظ یتحا اذا عبارلا بابلانم اسوق لجرلا سوق لاق ردهنسانعم

 هنامز لکشم ولتدش ولتنح و رول وا هدناکشسوق یترص هکر وند هغلموق كسکو و رهظلا یا یا سوقاحش
 "دتم یک مره حش رانو رونلوا قالطا ه هدیعپ هدلبو ابعص یا سوقا ارهد انفداص لوقت رونلوا قالطا

 رونل واقالطا ه هیهاد سوفا ولیوط یا سوقا موب لاق رول وا قالطاهنوک نوزوا و ردهلیسهظحاالم یراقدل وا
 به ز6سیوقلا)ذیهاد یا سوقا یتجابهللاهامر لاق ردکع دیرک اكا رارداقالطاسوقا نجا هن د دش

 ۱ ا لوا تیا ورام سیوفرخ زاص وا امهب سيوقربخ نموه + لثملا فو رد رغصم توت رو
 ۱ ا ندنمسق یاب نالوا ولرخ قواد وخاب ردندنعس 5 یابنال وا ولرخت ىق قواهسک نالف نعیردم وسره هداصقتسم هنا و

 | تدوع هنتهج ینلدونشوخ و اضر هلتفلاحم لرت هرکصندقدل وا هرز وا تفلاخم ه هسکرب ادا رو نملثم یدل وا

 یوا و ردیف رو كند اتش ولما نس او وقو رونلوا برض ہد هتسکندا
 ۱ هلیموق یدنک ردسقل كنهرارز نن بجاح نالوا مع دک ما (شوقلاوذ# ردع یه كنهسک مان یرازفلا

 ۱ تّش وامتاهب هسک نالوا 4 یارک رامان بول وا التمههظع طق رب هل رال وا راځ ود هن یوبل ترضح یاعددب
 بولوا با عاهش ان رک دهلی اعدتسایبب رالی ان رک دخ اتر نبت کلو د ردق هوا عفدنمهم وق رم

 | ضر تەنلاوما كسان تیا والأح ندداسف هلیبسح زککیدل واز کم و نمی رسو رادغ هرز وازکتنبط یاضتقم
 ۱ مرد الفکت هنکج هيلا ترساح هداسف هلوقلوا كدرفرب بجاح هدکدلیا عانتمأ ود زسردنا تراسخ لاصیا و
 | هرزواقل وان نهر یاب نالوا یب ےھت ںجاح یدلیا بلط نهر هدننعض یسافو رو نم دهع ناورشون هلکم د

 هب هسکرب یاب امدقم مداوب یرسک رلیدلوا فافتعسا هلانهدنخ رانلوا سلحاب یضاح هدقدل وا كجهدنا عضو

  ترمضح یاعد هنن هدعب یدلیا نییعت لح ر هریدنک و لوبق یرون نم نهر بود ردنکد ندهلوقم ردا ملست

 رو رم بجاح هدنراقدل وا كجهدا تعجا رم هرم دق لحم بول وا لئاز ندنرارز واالغو طغ هيل هلهللالوسر
 | ادعام ندای هدکدلیا بلط یاب یکیدلیا نهر كن ردپ بوراو هاسسک ولغوا مان دراطع هلغلوا شل وا توف
 | نفمالروب لوبق هلکلا ضع ه دهلاقیرطب 4 یوب:ترضح فرط هعجرلادعب یدل وا لثان هد ه هرخاف تعلخ

  هب» امجاح سوهانیلع تهان × ردن راشااک !تدس وبشا هکر د ۳ + یدلیا عی همش رد كی ترد ه یدو رب

 نوجا كلي لتق یلاظ نم ثراح هننایربک !نامعت یتسوق ردبقل ید ِ ننانس سوقلاوذو» اجاح سوم

 هدرن و هلیص كفاق( یس وقالو هدننزو فتك( سوقلا ید وا بقلم یتبم هنکیدلیا. نهر یلباقم هود راهمكي

 قج هب وق یابهدنن ز وربنم(سوقلا ز بعص یا یسوقو سوقرهد لاق و هنامز نالوا ددش و بعص
 راردرکس تا هدنآ هکروند هننادیم یثوق ةصاخ و رونل وا قالطا هنادیم و رونل واریبعت خهدکهکروند هفرظ

 بول وا رو راطرا ومش یعومجهکاتراررک هن راک ا كلراکجهدیک 4 یشوق یک ییپاهلوطهکروش د هبانوز والوش و
 هلا قرهش ردهیحاترپ هدنساضق ناهفصا و ردهدلبرب هدرهنل اءاروام (ناساق) راهیلیا تکرح 4هزودرب ندنرارب

 لکی کی اب هدننز و لعفت( سوتا )و( سیو قتلا )رد هلا هم لوا هکر دریغ وب ا چ ناوک ن

etيش ییشرب هدننز و لاعتفا <ساستقالا) نا اذااسوقت سوقت و اسیوقت "یشلا سوق لاق  
 هلربس ثلسد یاهیاب نالفسأتش لاق هنمو سدقنیا هربغب ىلا ساتم لوقت ردهنسانعم كليا قیبطلو سابق هرخآ ۱

 نالوا هیبش هاب یموروقو روند همدآ نایشاط یاب هدنناب هلیس هين لعاغ مسا (سوقنلا) بید

 هبشم یا سوقتسو ساوقتم بجاح لاش ردفدارم هديا یانعم هلا سّوقتم (سوقتسلا) روند هی
 هکمرویلاص هیشوق ینیراتآ شراب هدنادیم هدننزو ناتک (سایقلال و هدننزو ضراعم (سواقملا) سو قلاب

 هد زا هدننز و یرکس (یسوق]) ردا تراشا و نذا هنلاسرا بودا هب وستو بیترت هکروند همدا نال وا لک ۇم

 | ندنلاعا طساو هدننزو نالس (ناسوق)) ردف ورعم یسوق موب هلغلوا هکرعمرب هدنآ ردعضومرپ هدندالب ةارس



 هی ۷۲۷۹ زی 9 ن

 قالطا هنس هبت شاب نال وایم رکدو روند هنس هفشح كنم رکذ ناسا هسهلف و رد ون هسیهلق روند هنس هج وق | 1

 هرود و یلکنربد و بوط یک ی رک یماضعا هدننز و لج رفس ( س هلقلا إل ةر ودم یا ةسهلق ةماه لاش روتل وا

 سم لاق رولوا یدعتمو مزال هنسانعم قمردلاطو ردهنسانعم قلاط هب وص هدننزو سم (سما) روند
 رونل وا لامعتسا هدهبلاغم باب و هست !ذا ءالایف هسق لاق و صاغ اذا یناثلا و لوالا بابلانم اسق ءاملا یف لجرا
 نطبلا ی دل ولا س لاقب ردهنساعم قمان وا هدننراق یسهدلا و قجوچ و صوغلاب هتبلغ یا هتسمتف هتسساق لوقت
 (سابشا و هسغ اذا ءاملا ف هسقا لاق ردهنسانعم قمردلاط ها وص هلن رسک كن هزم (ساقالا) برطضا اذا ۱

 قوچ كب یب وص هکروند 4 ی وق لوث هدننزو روبص (سوما) روند هفلاط هب وص ردعما هدننزو باتک |
 نان لا ةن اهم مک نهم الدلا اهبف بغت تن اک ادا س ودرب لاقت ادار وتو توا "روا هد هغوق هلغل وا |

 سموق وه لاق روند هکب هدننز و رهوج (سمولا) رواکس یماق یعجب روند هز کد هدننز و نیس 6 (سما) |

 فیرش هدننزو رکس سما همظعم یاره سموفیف قرغ لاقب روند هن رب نیکنا كزکدو هربما یاهموق
 یراصن ردیعچ كه رطب هکر وند ه هق راطب هلک كفاق (ةسمام ۱ فب رش یا سقوه لاق روند همدآ ناشیذ و
 یا سماوقلاف اوعق و لا رردلاط هتنحم یناسنا هکردهنسانعم یها ود و تافآ (ساوقلا) ر وا یکیرتاب

 هدسل دنا و ردبسا كناضصف شات رب هدننبب لب دالب هلا ناسارخ هلي كم“ و یعص كفاق (سوق)یهاودلآ ۱

 | (ةسماقلا ) ردهب رقرب هدنساضف ناد# (ناسوق) رده رفر هدنساضق ناهفصا هلن اه (هسوق)) ردیدآ ملقا

 انالف سماق لاق ردقجهلوا هبلاغم باب هکردهنسانعم كعشدا هضراعمو هلداح هدتعشلاط هب وص هدننز و هلعافم

 ید ایم هاش وه هدکدليا هثحابم و هرظانم هسکرپ هلبا عا ندیدنک هکردندانسمو سلب هر [3
 باغاذا ما س# الا ردلهعتسم تی بک و ک هدننز ولاعفنا ( سام الا ) هنسانعم هنم عا وه نم رظ

 وهزو | رها ایا سوماقلا ق لاش رونل وا ریبعت ز نیکنا هکروند ھن رب نرد كب لوق ىلع هایرد (سوماقلا

 هب وته رکصندتیصعم هدننزو هج رحد (فسدنملا#) ردندناو ن مالعاهدنزوربنق (سنف و اروغ هيف عضوم دمی

 یداز وا نوزوا قرهیلوا لّوحص هفرطر و ةيصعم دعب بات اذا لجرلا سدنق لاق ردهنسانعم كلتا شباثاو
 ضا ال اهف ابراض ههجو یلع بهذ اذا ضرالاف سدنق لاق ردهنسانعم نکي ۇئ رو یرغوط هتمسرب
 ۱ هلن رسک كفاق (سنقلا  تالصا یا كسنقنم ةبعش نالف لاقت ندیم داهن و لصا در نایک یحف كف 3

 لاق روند هنسیراقو كشاب دوب هدنزو رهوج سل وتلا رولک سونق یعچ روند هنسیراقو كنشاب
 كن هغلغوت رومد كج هلبک هشاب هدننوک كنج هلنیتحمف سونوقو سنوقو هسأر یلعا یا هسنوق و هسنق ب

 | هدنسا رایرلفال وق لزیمق تا سو و اهالعا ى ااهسولوقو هئصس سس ذوق فلاب تبرمض لاق نوچ اا

 ۱ 1 7 و
 برف هو ثلو و هذا نيب یاب مظع یهو سرفلا ئوق طوسلاب بزم لاق نود دک ک :

 لا رون د 4 یتن وصوفز هکر د هنسانعملیلف "یهلنیتصف ( سال ارلاهتداح یاقیرطلاسنوقذخلوقت رول وا قالط

 FM مک رود نسار هدمضش راق هکر درسا تاب وبشوخ رن سنق و ء ءایلطلا یا سفلات تعءاحو انها 2

 یوم یهدعم و بلق ونیلمو حرفم و ل اچو عفاب n لام وه هدرابعاح وا ومالا عج رار دا

 .(سیق )ی و ب یاوه و تافا و یرطاخ ناحخ و ظبغ و لیزص یسفن رسع و لاعس قوعل هلا لسع

 دود هنغس روق كشوف هکردیفدا رمو هدننژ و هصذاق (تسنافلا PE روت رون هزوکا هدننزو را

 0 كما اےدا ال ہدازلیصا ی جعل باشا هه رمش لضصار هسک هام ورف قد ھلب رسک كن ر (سانق

 | رکذ هدنس هدام سرطق (سیرطنقلا)ل سیسخ وهو فیرش سنق یلا یعدا اذا لجرلا ستقا لاق

 بت لی سفنلا "نآو عظع یا ساعنفربعب ¡ لاش روډ و لکیھلا مظع هلب رسک كفاق (ساعنقلا و

 ا هعللنا طع هدنزو طب رلع (سعانعلا محض لب هلن نام یا ساعنف لحر لاقت رولک سیعانق یچج وا

 | يک قوی رونق نوب هدننز و هحر حد (فسعنعل ارا ی ک قبلا وح و قلاوح بصق كناترولکس بعانق مو

 2 ُكفاق ( سوقا |) دج اغرق توی ةسعنق هقنع ف لاق ردهنسانعم قملوا کح و دن دش و 4

 ی یسف یعج روند سوق و هسسوق هدنرغصم رول وا زکه البلق دوس زونسد هان کویت وام و كواو

 | ساوقو روک سایقاو نساوقا و زد ولقم ندنظفا شوق هدینیکیا هلبض كفاق رولک تو سک 08 | 1

 | نامت هل ود دنم و نوج هیدن وا سابق و رب دقت هلیسیدنک ع ورذم دنسانعم عارد ووند ههزادنآ و هوش را

 دید هلدسس و كنهرصوف سوقو نیعارذ ردقوا نیتی رع نیسوق ردق یا چ ینداوا نیس وق باق اق ناکف



 سگ ۲۷۸ =

 ظل ن 0 هرز وا یغیدتوا موس رم هدعطاق ناهرب اکورد جیزم «یننلیا دیلغ هلکعد ردي كياتک لوا دابعنا

 ناثل وا عض و هدهیضایر ماقرا ردبکع ندنظفل شد نالوا هنسانعم هسدنه هللا یلقا نالوا هنسانعم حاتفم ردینان وب

 طاله كننک هلن وكس كمال و یصف كفاق ( سلعلا ) ردلوقنم ید قلوا یعسا كفنصم ردشغا وا هيم هباتک
 | لا رولکسولق عج رارکو ب ندراهنسن راس و ندنغوبق امرخ د وخاپ ندفیل هکرونبد هنيا نوغوب نانلاواریبعت

 ردشلنا هحاسم هن فل وم + اه ريغوا صوخ وا فیل نم حص لبح وهو سولقلاب نیفسلا و سلقلاب ةنيفسلا او رج
 رونلوا قالطا*قاکاهسردا تدوع زک اردلکد"قو ور ونده هنسناقیچ هج زا ندن او یسولطزغآند زاغ و سلق و

 فو نم ج رخام نوک ساب لبق و كم رحاب ساقلا چ اض وتیلفسلق وا ءاق مچ ثیدخ ا یف و ةياهنلا لاق ح راشلالاق
 اسلق نالف سلق لاق ردهنسانعم كاللا صقر كرەدا یتف و برط سلف و قلا وهفداع ناف قب سیل وه ودوام لاء لم

 قوجوادیجءانغ غ اذا یراق لاترد مای نایات تام زان و فیطل و ءانغ ىف صقراذا ین بلا نم

 تسلق لاقب ردهنسانعم كمن ود لکوک ب ونال و هدعمو ذیبنلا برش رنک اذا لج رلا سلقلاق رد هنساتعم كم اذیبن

 | هفذقاذابارمشلابس کلا سلقلاق رد هنسانعتامروکس وبه رشط ینارش نوجغیدل وط بلابل هساکو تثغاذا هسفن

 13 کردبدآمض ومرن هدنن ز و بحاص (سلاق ال راح زیا سالفرحم لاقت هنم و ءالتما هفذقاذاءاماب رحل سلق لاقت ومالتما

 | رلیدروب هیج و هعطاقم هج ورب هنتعاج "تحالاوت دنا هرذع فلا یرات ضح مالتا هبلع ا رطف

 ادب لک دد داش مالو یعض كفاق 6 سیلق ) زده رقر هدنن رق یرهش یر هدنزو روبص ( سواق رز

 1 | قلخو ان هلیعز قلواریظن هب هبمک یسیلا و ِ مان ةهرا یاسیلکوت رددآ اسیاکر ب هدنرهش هاعنص هدنع هدننز و
 1 ندح ابصیدلیاط وغتهناسیلکب واک ی اپن هکر هسکرب ندب هدانثا لوا بولوا هدندضق فرصاکا نوجما ج
 و بی رق هب هکم بودا تم ع هن دضق مده یی هک هلیاتسا ید وج ليف هدقدل وا سکعنم هب هربا تیفک

 1 | لب یا سیلق لجر لا روند هسک ان و لیګ هدنن زوریما (سیلقلا) رلیدل وا لوک ام فصعٌهن وه هل الیابار کی

 [ قو هددز ان تادرفم ول وا هدنلکش نالب هکردیدآ قلاب عون رب هل رله هرسک و هح كمال و كنهزمه (سیلقنالا)

 مر او وعضم زی تمرد حوت یر( و هرمنا )درا نا هللا یغلاب نالی

 رولكس ینالق و سنالقیعجنوس و اهسرول وا هل وکه ن روند هنت وسکش اب نسردباروسکمیرلنیس كسردباموعصم
 | نیهتفیدل وا هک موعصم یلبقام بول وا تلع فرح ی رخ آه د ع مالکی داو سنلق یلص اكن و و هيت ر واکس نلقو

 | شاق هلغل وار ودكم یلبقام بول وا ءاییرخآ كعما سپ یدنل وا قا اءاب ر وسکم یلبقام هن رخآ و بونل وا فذح واو

 | هسنیلفهدنرغصم و هلفذح روند سالق و هلضب وعنءاب رون د ج د "یس الف هدنعج و یدنل وا لالعا یکی العا كنس هلک
 س EN ) ةليغبف كن هيأ یاب و یذح كنون روند هیسیلف و هلعابشا ید هسیلیلف و روند

 واطم(سنلقتلا) و (یسلعتلا) هنسانعم كمردیکت وسک هاب هلون (تسلقاوو

 ! رددآ نصحرب هدنتابا نیطسلف هلیط كنیم و هل رق ( هوسنلقا) سيلف ةوسنلقلا هتسبلایا سنلقت و یسلقتف

 ۱ | لابقتسا قرهب اب وا هلا راهب رح و لق و ك ر هدا راکلنش هلنامغن و كنهآ بولاچفدهدنرکدلکءرهشرابلا و (سیلقتلا )|

 ناعرا و فوپسلابنوسلقلاهیقل ماشلا مدق اب هنع لا یضر رعثیدح هنمو ج راشل | لاق + ردهنسانعم كلی
 | مدآ ناشیدر دسک رب سیلقن و وهللا فانصا و ءانغلا و "فدلا برصپ مهم ودق دنع ةال ولا نولبغتس نیذلامه و

 | یمذلاهل س اف لاقت ردهنسانعم كما مظعت و عود عضاوت یورو ور |

 | یعاج رونلوا لکاو a و عونرب هلي كفاق (ساقلقلا) هل عضخ و هردص یلع هدب غض و اذا
 ا ر راراپب ینماعط هدکنا یک را ردقوجنهدماشو رصم تاب و رددلوم ییادوس ینامدا و توت

 | رخو ءامارشکل ایا سلف ةيکر و رع لاق روند هرح و رنو هی وق نالوا نیتشاط و نا وارف كي یی وص دنزو
 | دمدآ نیعتمو دیس ناشلا مظع و ءاطعلا ازین انا نما لف لاق رونل وا قالطا همدآریثک یساطعو لضفو | وا
  دیسیا سلقوه لاق رونل واقالطا همدا روغلادب عبو شیدنار ود ی رحاصاهدودشر رب زتیاغب و رونل وا قالا

 | رد و كراندىاراشفا هثیسن هدروهش هکر ددآ ی هاح لجررب ندنسهلمبق هنانکو روفلادیعپ رکنم ةيهاد اذکو مظع ۱
 ۱ | ملا باحا الو باما الو اهعضوم اهعضاو و روهشلا"یسان ینا ملا بوروط هدندنع هبقعلا ةرج هدج مسومیتح ۱

 | رلردنا ادن هسان كرهب د هللا عسا ىلع | ورفنا نیبج راف كاذکو  رخولارفص تمّرحو نب رفصلادحا تالحادق ینا

 | لاطبا یروک ذم و یر رم هدعب ردنابعشو بجر نیبجرو ردرفص و مرح دارم ندنب رقص یدبا
 | تننکشا ناب هدننز ولدرعش («سپهلقلا و ردفطان ینآ یسهع رک تیآ ٭ رفکلایف ةدایز “یسنلا انا 2 هک یدلیا 0

۱ 

1 

۱ 
 و
3 3 



 و ۲۷۷ قیح

 هکر بد د حراش + هرهظ وح هتنعو هنر لثامایا یتمقارسب لاش لا لئام یخ ترا

 هب هک نوزواكي سعفا و رول وا هدنلکش سعقا هکردقل وا ه رهظ ون ی اک ردشل وا طقاس یظفل وك ندر ده | ۱

 حرییال TE ید لیوط یا س هوا ليل لاق رول وا نمهدله ندنرب بونلروسق هکایوک رونلوا قالطا | 3

 قالطا دمدآ یحاص تناکمو تعانم و ناشولعو زدات هلا باضهلاوذ ردیمسا كغاطر هدهعب ر رادو

 تباث یا صعقازع لاقت رونلوا قالطا هناشو "رع نکقمو راداب و تباثو عنم یا سعقا لجر لاق رونلوا 3

 ردش ؤم كسعفا هدننز و ءارچ ( ءاسعفلا رد رالغوا یکبا كنهرعص ی ةرص سعاقم و سعقا و رول وا قالطا 9

 ٌةعفار تاک ادا ءا ضو غ لام هل وا ردنک قره ردلاق یه روق و ییسکوک هکرول وا فص و هب هکر لوشوا

 روند همدآ هدر واس وریپك هدننزو لورج (سوعقلا# ردیعما یسرف كنهسکمان "یدنهلاذاعمو اهبنذو اهردص
 تراک و ددا تلفاز نفخ رنیسق یک و نوبف هدننز و بارغ (ساعق) رددآ كغاطر هدننز و باتک (ساعف) ۱ ۱

 (سعوقلا ر دعض ومر هدننز و ناس (ناسعف) و راکدتا ریبعت زا رول وا لاله تام تولوا تدا ندلکا 1

 هليو ê كنبع و ىك فاق (سعقلاإ) روند هنا ویحنال وا مکح و دیدشیرص ونوف و ینویاقلطم هدشن زورهوچ |

 رغصم ( سي سعف زا ردسق] كتروع قلصت و نیکر چر هو رز زتو یی رز روند هعاربط یوبد و تنم ۱

 لحرلا سعف | لاق ردهنسانعم قل وا رادلام و نکنز ك هل رسک كن هزم (ساعقالا ردیسا لجررب هلیس هيب

 ۳ اذا هنع سعاقت لاقت ردهنسانعم كه یک ۱ هدننز و لعافت € سعاقتلا  اٌزکم اغوا اذا

 نک ر دیک هتم و( سا انااا , ملاذا سرفلا س ءاقت لاقب رد هنسانعم كفکچ ورک زا هک دب تآو
 لعاو ما (سسنعقلا 2 فلخ یلا مجرو رخت ادا لچجرا سسنعقا لاق ردهنسانعم كمن ود هب هسک | بونا و9 ِ

 سبعق 9 هلیسهدانز ءا روند سیعیقم دوخاب سعیقم هدن رغصم روند هلاوبح و ناسا نالوا دی دش هلیس هی

 ندنس هل.ق م هدنزو روا ( سعاقم زا رواک سیعاقمو سعاقم یچج هلف ذح ی نکن رب ك ثيم روند ۱

 حرحدن (سوعقتلا) رلیدلپا بیقلت نوهکیدلیا ر اب E نیم رب عفا و هدننب یوق ردن ردن كتعاجر

 هنسانعم قعوط زو ۳۳۳ بول وا بارخ هناخ ورک اذا شا | سوعت د لاق رد هنسانعم قلنوا یار كب هدننزو

 (سوفلازو هلن کر االف یف كفاق ( سا ) مدهناذا تببلاس عن تلات وترا پعت كمري ولب هکر دلبعتسم 2

 یتییرقابا وییبرالا كن وهآ و تاماذا لوالابابلانم اس وفق و اسقف لج را سقق لاقت ردهنسانع«كل وا هدنز و سولج

 لاق رد هنسانعم قمتوط بو رواق ندنحاص كنهسکرب و هیلجر و هد طبر اذا یبظلا سفق لاش ردهنسانعم ۳ ۶اب ۱

 "یشلاسفق لاق ردهنسانعم قلا هلهح و زولآ بوکح هلیصع ندند هکر یهنسار وه را هل دذحا اذا ان الف سق ۱

 لجرا قلا رد هنسانعقلوا كوي یعتشمو یل ور كمدارب هانت (سفقلا رز بضعو عاّنا دحا هذخااذا

 ندرارحا یسهدلاوب ولوا یسنج لوق ی ردب کرد هنسانعمف رقم( سفق الا هفنا ور تمظعاذا عبا رلا بابلا نماسفقا 1
1 

  Êفرق یا سفقا سرفولج ر لاق دن الوا تآز وب یساباببولوا هب رع یسانآ فرقمهدنسنج سرف ور ون د4 هسکنال وا .

 هن راق و روند هب هدعم هدننز و ءارج (ءاسفقلا ) روند هثدش نال وا هدو ی یک ناک بول وا نوزوا افلطموآ

 هدننزو ماطق (ساقق)) ةثیدر ةو یا ءاسفق ةأرما لاقت روند هتروع نالوا هنامورف و وت وکو هنسانع»نطب روغ د |

 [| دنسههاط دارکا فنص رب نکقم هدنتکلم نامرک هلیعط كفاق (سفقلا) روند هتروع نالوا هثیدرو هی جدو |

 یکیا ( سفاقتلا  بثو اذا یظلا سفقت لاق ردهنسانعم قمارصص هدننزو لعفت (سفتلا) رونلوا قالطا ق
 ید لاق ردهنسانعم قعشار يص هنرزوا كن رب یرب نوجا قمتوط بوپاق ندنچاص كن رب یر هسک

  1شوق عوئرب هلیسهبش لعاق مسا (سقوقلا7 هبحاص رهشبام6هدحا و لک ذخأی یتح عب نابثا و یا اههروعشپ

  | ۱كن هسک مان تیم نت څرخ ندو طبق و رول وا قوط قتمارف لئام هضاب یک نج: کی ك هدنزاغو کردیم

  | 1هدفلس و رلیدلیا دع ندهباعص یآو یدا یکلم ییعب یبحاص تن -دنکساو ممد داعش نام هکر دیبقل

 ١ | ددلوقنم قاددابص نبا یفبدلوا ب 2) هدونن راهاشداپ دنهو ید نی بقل هثب رلکلم هتردنکسا ی اقلطم

  ۱اق فرشسقوقم نالوا رکذ کرد د حراش + رددحم فیرطنا ینا نب ةعصعص نب :سیقاقو ردکر کی لوا طلغ نکل
  | ۱ینوف قرهل وا ینارمصن هلتنض هنکلم هعشد ندنعبدل وا فرشم هلبا  eساطرق هلا هل یاس ( سام

 یعض كنزمه « سدنلفوآ ) حیف مچ | ساحق لجر لاش روند ه یش ؟مادنا دو قلصتو نر

  ۱دیس تک دا فتو 7 ک ادا هدننفباسح و هسدنه و تده یتعی ر هدف ورع+اع هلبا وا و ندیزو



pmسگ ۲۷۲  

 كما هدبصر هلا زوس دب ین هسکرب "سقف و "یدر یا "یمق مهرد لاق ردکعد فو ز هلیفیفخت و یدیدشت كنيس

 ردهنسانعم كلغا لکا بوربص هلم اب یکیلیاو یتا نالوا هدکبکو ج مالکب مهاذا اذا مهسق لاق رد هنتسانعم

 تعر اذا ةقانلا تسق لا ردهنسانعم قمالتوا هحزکلای هقان و هما و هم لکا اذا مظعلا یلعام "سقف لاق
 رد هنسانعم قوا شیشک یر نداراصن ردراردصمهل رک كفاق (فسپسقلا لو هلیعص كفاق (ةس وسلا اهدح و |

 ندو اع كنسهفاط یراصن یک "سق هدننزو تیکس (سیسقلا) اتقراص اذا ةسيسقو ةسوسق نالف سق لا ۱
 هسساسق یلصا یک هبلاهم ر واک هسواسق و نوسیسف یعجج رونل واریبعت شیشک هکر وند هراس ر هدنتهج |

 رد هنسانعم قمرات وا لزوک یی هود ج دوب (سیسقتلا) یدنل وا لادا هواو هيلا نیسیشان ندننژک كلرانیسبول وا
 (ةسفسلا ) هنسانعم هریغص یر روند ه وک كچ وک هلبصف كفاق (ةسلا) هیعر نسحا اذا لبالا سسق لاش

 مظعلا یلعام سقسق لاقن ردهنسانعم كم بوکلس ب وریص هلمباب یکیلیا و یتا نالوا هدکیک دوب هدننزو هلزلز
 اذآ لج رلا سقسقلاه ردهنسانعم كقک هلتعرسو رک ذیساک رد هنسانعم قمتان وا یکنکد و هضختما و هج لکا اذا ۱

 هدزعاسل سوف سوق لاقف هب حاص اذا بلکلا سقسف لا رد هنسانعم قمرغاچ ود سوق سوق یکپ وکو  عرسا
 تنح و بعت زارد و رود و هکر ح اذا "یشلا سقسق لاقت ردهنسانعقمالغرا ی هنسنرب و ردقج هلوا شوا شواو

 ] رالتوا هج زکلاب ام اد هدننز و روبص (سوسقل)ربسلا بد اذا لجرلا سقسق لاقت ردهنسانعم كع رو بوکچ

 ۳ هلشاب کچ یدوس لوف لف ندا قلزسیوخ و اهدخو یعرت تناکاذا سوسق ةقان لاش روند ه هقان نالوا
 | هکرد یدایالاةدعاسنا لبعض كفاق 6 سهالاهنبل ی وتو اهقلخ ءاس و ترج اذا سوسق ةقان لات روند هبهقا
 [ فوك( فطانلا ق هدح وذما ثعبنآ ةي موب وج رال ىنا اسق هللا جرب لک ثیداهیف و یدا ےکح و غیلب

 | باصم (ساسف) ردیم*|یدج كئدح مان توفاب ن هللا دبعو ردعضومرب هدننز ورب ز (سیسق و ردعضومرپ هدن ر

 | فویس ردیندعم رومدر هدهینیم را هدننزو بارغ (ساسق) ردندا رعش هکر دیعسا برک یدعمن رعشیانا هدنز و
 3 هناوبح و ناسنا كيايت غیا هدننزو ساصمح (ساقستلا) ردیعما كغاطرب هدنرایدریمنوش و رد وسنماک | هیساسق
 | ددشوداه لیلد یا ساقسقوه لاقارونبد هزوغالوق قداح وزوا و عیرسیا ساتسف سرف و لجر لا روند
 مکح و ولا و ردشلنا ریسفت ها هام هن فلؤم + دندشیا ساقسق عوجو درب لاق روند هفلجادیدش و هغوغ وص
 روند 4 هک بعتم نالواربسلا بعض لوق ىلع روند هب هک لظمكیو روند هلق دنکز جک و روند هنا ییوق

 ۰ لوفلبع روند دککد هلع كفاق (ةساقسعلا روند در رزانسرا هد ران و هدننز و طب الع (سقاسفلارلو هدننز و

 ١ هژنرتعص (سسلا) رول وا ردصم دسفسق و مس هسا روند هغ اث وا کد اصعلا ةسعسق و اصعلا ةساقسف ۱
۱ 
۱ 

 سسف موق لاقت روند هرامدآ نالواقذاح هدکمروس راوط و ءالقع یا سسق مه لا روند هنادنعش وه و ءالقع

 اذا توصلا سقسقت لاق ردهنسانعم كماکید بور وا قالوق هسس هدننز و لزازت (سعسفتلا قاذح ةقاس یا

 سپ ییتفک یتعی هننالوا موقا ندرلنا ربم راس لوقیلع روند ه وزارت هلل رسکو  یعض كفاق (ساطسقلا) هععسآ

 نزو هلیس ودنک هدتهايق موب هکردقج هلوا لدع نازیم ساطسق دوخاب روند هنن ال وا یرغوط كيبول وا ربارب
 ضعبلادنع رول وا ذوخأم ندنظفل طسقرول وا هلمنهج هینشت قالطا هنس وزارت اید سپ رد وزارت قج هنلوا لامعا
 | لوي رکو كچ وک ك رکی عي نوسلوا هسرول وا نازيم هنوکه ن هر وک هرالوقیکل وا ردن رعم ندهیمور رو نم ظفل

 نا ریملا وهو هساطسق نزب و هسایقم سیه نالف لاق نوسل وانآبق ركى یس وزارت شوكو ناول ا لرکو  نوسل وا ۱

 چ یقتسلا ساطسقلابا ون ز و هلاعتهلوق نم و بغا لا تادرفمقو حراشلا لاق لدعلانآ یموهوا نیزاولاموقا وا

 تاجهزا بیط كرلراطع هلع كناط و هلبعص كفاق ( سانطسل از اهنع نا رلاب ربعن ك ةلادعلا نع هب ربعب و نارلا

 یعص كفاق (ساطص2) ۱ یدنلوا عایشا ودم بول وا سنطسق یبصا كنو و رددآ رصثر و روند هن رشاط یاس ۱

 هبرقع نالوا ددش یسغوص هل رسک الیلقو یصق كفاق ( سویرطقلا  ردتغل هدنظفل ساطق هتک

 روند هن هقان و 4 هرافز وای ویربا هدننز ولمبحم ز (سیرطنتلا) روند ه هقان دیدشو زوای لوقیلع كاچ و روند
 لجرلا سعق لاق ردهنسانعم قل وا روسق هلیهج و كمريك ورجا هقرآ بوقیچ هرشط سکو ک هلنیتحصف (سعتلا)
 هرشط یسکوک ردرافص و هدننزو فتک («سعلا) و هدننزو رجا (سعقالا) بدح دض عبا رلا بابلانم اسعق

 یسیرغص بول وا تاکو چ قرص هکرونل واقالطا هنآ لوشسعقاو روند رونق شهریکو را یسهفرآ بوقیچ
 یشاب هکرونل وقالطا ه هود لوشو ةاطقلا عفترلا ةوهصلا نتمطلا یا سعقا سرف لا هلوا قةلاق ىراقجنايو ۱

 ( ویو )

ادتشاام یه وا مظمیا ساقسف ةلبل لاق
و ردیعمآتوارب هبلش هسف رک و امفریسل

 ۱ ۱ صرع <ستسعلا روند هنالسرا 



 سی ۲۷۵ ح

 هلی رسک كفا( سر قلا دتشا اذا عبارلا بابلانم اسرق دربلاسرق لاقت ردهنسانعم قلوا "دتشم قوغ وص اولا
 (ذیسارقلا) ردندارعش هکر دیونغلا ملاس نیا هدن ز و باتک (سارف)ل ر ولید درک رخ هدنز و ج ر ز(سقرل الو

 هدنسیحاون بلح هل مسک كنار و یع كفاق (سروق)) روند هه ود نالوا ددش و یربا هلیفیفخت كناب و یعض كفاق

 كع وش واو قعوغوص هدننزو لیعفت (سیرفتلا )و هلرسک كنهزمش (سارقالا) رده ارخ الاح ردیمنا اضقرب
 ردیعما لابج د راب هچن ر هدنسهیحانةا مس هدنن ز و باح" (سا رق لآ هدر اذا هس قو دربلا هسرقا لاق ردهنسانعم
 هلن الث تاکرح كفاق (ساطرقلا» ردیسیلاوحو فارطا دارم ندلآ هکر ید حراش » ردیعسا كره دوخایا

 کرا لوش هل رم یک كفاق (ساطرف و روند هدغاک هدننز و مهرد (سطرقلا) و هدننز و رفعج (سطرقلا) و | 1

 افلطم و هل وا شاپ یک هبنب یندب بولوا دل دی دایی E هدای ز ییوت کر وک ا 3

 هدنااشن اقلطم و روغ دادن اشن لو وا نالوا نین اتو ندنبشیمو نوسل وا هسزول وا تنش ننه روس
 اعطق هکر وند ه هاد نالواربف دوس هلا هددبشم یا (دیساط قلا زول وا رمت هتوب و هلبط کردن 6
 هناشن قوا هدننزو هجرحد (ةسطرقلا) ةبش اهضایب طلاخال تناکاذا ةيسساطرق باد لاقن هیلوا یسهجالآ |
 ردهنسانعم قلوا كاله هدننزز و جرحدن (سطرقلا) ساطرقلا باصا اذا سطرقف یر لاق ردهنسانعم قمروآ |
 هلا ل٩4 نیع (سوعرعلاز رد ه رقرب هدنراید یصم هدننزو رفعج (سطررف رز تاله اذا لج را سطرقت ر لاق أ

 as زو نوزلح(سوقرقلا قرون د هه ود تاک را ولک وایکیاهدنز ور وبن ز (س وعر قلا لو هدننزو سود رف
 قرح یک شت آ هدنآ اضعب و هیلوا یرثا تابن الصا هدنآ هکروتد ههو وا نالوا ظیلغ و سلما و بلص یعارط ق

 ۱ 4 سجرج (سفرقلاز رول وا یدیرارب نمط و عفترع كن هروب نم یارعصو هلوا رانیق وص ثیبخ و

 ردهدلب رپ هرزوا تارف رهن هل مصق و یدم كفلا و هلل رسکو یف كفاق (اسیقرق) یدنلوا رک ذ هکر دیفدارع و
 كفاق (سوفرف) ردهدلب رب دوب هدننزو ناسلت (ناسقرق)) رداعسم هلبسا ثرومعط نیاسبقرف نالوا یس |

 رار غاچوبد سوفرق هدنراق د رغاچ هک ا وص جد نمم قالغوا و ردهباکح ندنوص قج.غاج یکی وک هلی [
 هل لاقف هاعد اذا باکلا سقرق لاق ردهنسانعم قمضاج رەد سوقرف ییوک هدشنزو هجرحد € ةسق قلا ) ق

 ردهدلب رب هدن رق روند هد هل سسک كفاق (نیسیمرق ردهدلب ر هدسلدنا هدننز و رفعج (سمرق) سوفرق ق

 لوشو روند +یرویس ناقیچیک نورب ندغاط هلرسکو  یعض كفاق (سانرقلا) ردی زعم ناهاسش نامرک |

 كج هکو قوم كرلنوتاخ و ییک شمقیچ نور ندننایره هکایوک هلوا كسکو و قفلاق قرطره هکر ونید هب هقان
 كن وصلیس هل کف كفا (سهنارقلا و ردفدا رم هديا یانعم هلا سانرق هدننز و مهرد («سنرقلا) روید هن رب

 :هعاج هدننزو جرحدم (سنرفلا و هل وا شمالشاب 9 وق ندنرلرب یکاشاخو راخ هکر وندهنلئاوا |

 ىلع لعدق ناکاذاسنرتم فقس لاقت رد هم" روب یرلناوط كرا هناخ باشحارولوا هدنشیه نابدر هکر وندهنا وط ق

 اج نانل واریبعت نابدر قرف یک ای فس و ردا تط نراه سنرقم فیس حراج 8

 قج زر دشل ۲4 راکش هدلا ادتنا ینافوط یراکش هدننزو هجرحد (فسنرقلا) رول وا همدق همدق یزغآ هکر ول وا 1

 ز رک ادا لوهحا ءاش , ىلع سنرفو یزابلا سنرق لاق رد هنسانعم كىكيد ینیرازوکو بودل وت هدماکنه ٍ

 ندس ورخ رخآرب ا : راب وت كنشان سو رخ ددنرف ونا قت یز کیک كفلۇم + هانیع تطیخو/

 كن هنسنرب هل دن دشت كنبسو الث تاکرح كفاق "سعلا) عزفو رف اذا كىدلا سفرق لاق ردهنسانعم قجاق 1

ll ۱قلب ےع ووو هبلط وهعیش اذا لوالا تابلانم هه اف یثلا" سقف لاق رنا ىر بوشود هندرآ  

 بوشود هت درآ یک یکرک كنهنسذرب هدننزو لعفت (سقلا) مام ی ساسقوه لاقت هنمو ردهنسانعم كلغ ۳

 هنبحاص هود لوشهابصفكفاق ست اهبلطیو اهعبتتب ىا رابخالا سقت نالف لاق ردهنسانعم قمردشا زا _

 | ينك هک روند هنن اسیر كنس هفئاط یراصن هلدتهج لعو هلوا زا تق رافم الصا ندنزلهود کروند 1

 هب وغاریق سفو رک دیو داغی او هسوسق یردصم رواکس وق ج رک ذیساک روند ید سیسق ردقجهل وا ق

 مان .همالبس هدشابش نا وفنع ردمبقل كدام مان "یکلا هللا دبع ن نجرلا دبع ندنمبات و هنسانعم عیفص وقتا

 يهر نم یا بالا "سه وه لاق رد مت شانى زات ارا فز وک اهن سقف و ید شمل وا نوتفم هب نی ۳

 زی حض ومر هدنناب ءا رب د لاش شاع ندر صم ضرا "سفو هقاساذا لبالا س لاق رد هنشانعم كم روسراوط و 1

Êیدبا بوسنم هریزج > نمی هر کی دنا هرز یلصا لوق ىلع زارذا زوسکم م فاق اضعب و راقبچ ندنآ هیسق بایت  | 

  یسقمهردو ردیدآ حوا هدعشمد ( سلا ريدا رددآ لحاسر هدا دیه نو ریل لا یم ها .



 سگ ۲۷

 فا هد رلردبا بصن هر كج هژیکو د وص هض وح هکرون د هشاط لوش و راردنا هدالق بودا یزید یرلنآ وسن

 هلکن آ ب وقار , هرگآ ضوح نالپ راوص هود هکر وند هشاطلوش لوق ی رد الیلق هد هلبدشت تالادو یت

 ۱ نالوا یلاعو مظعو عضو راردنا دع هسح ییوص یرادتم ك جهت روا بو رو ی آ هکراردا ربدقت یسهصحوص
 | هلنیتعص (سدقلالو هدننزو درص (سدقلا) منه عینم یا سادق فرش لاش رونل وا قالطا هناشو فرش

 زوو ( سیدقلا ) رردبا رهطت هاکنا هکر دعا كنهساک هوکرب هدن ژرط هساک یراکدید رع هدبزوآ انک

 لطسلا یا سدقلاب لستغا لاقب روند هباق نانل وا ریبعت جارق و لطس هدننزو لبج (سدقلا) روند هوجن

 روظعهیفس رونده یکالوب هل میک الاد (سداقلا ) ردفاضم اک سدق "ربع ردندآ هدلب ر هدننرق صج سدق و

 هدناسارخ و ردهدهتبس جراخ هکرد راک دد سداغ الاح هکر د ج راش * ردیدآ هر زج رب هدسلدنا سداق و هنسانعم

 هباروا معلستلا هیلع مهاربا ترضح رد هبرقرپ هدن رق هفوک (نیسدالا ) ردیدآ هبصقرب هدنساضق تاره رهش

 | ضرا نم تسدق دلکلتا فیل و لسغ ندرابغ ییرا وسیکو رس مارک ال دعب بول وا رفاسم هزوحمر و ر ورم

 | یدنلوا دیس هسداق ءان کا رایدلیا امد هدناب قلوا یبحم حاج هلا راعشا یتتفاظن كنهرو رم ضرا هژیم لک

 ۱ ردزباح یحف و های كنءددشم لاد و كفاق (سوذلا) رول وا انعلاب لقن ارهاظ هلغمال وا یب ممهارب | ناسل

 !اّرمو كا ر ندصان و بويع ردن دن تات ءاعما كنب رترضح الع و لح قح نالوا هرم و لات ندصبامه هاش

 | یوم كتالک نالوا هدننزو لوعف هدبص مالک و ردهدننز و لوعف هکر دهغلابم ةغیص دیفم ی ا دوا

 | رول وا حوتفم هدرانوب اضعبو رد هلیعص كناف یراهلک جو رف و حوّرذو حوبسو سوت وبشا الا رد هلی كناق
 | نیلام سودقوهلاه رون دهمدآنال وا هلا وح هن زاك هبا هدننز و روبص (سودقلا)

 ودهنسانعمریهطت هدننز و لیعفت ( سیدقتلا ) ردندسان “یعاسا هل رسک كی ( سادقم لو هلیحف كفاق ( سادیق
 ا داعتعاو فصو ورکذ ارت نالوا "لا مهب نت ندصیاقن و ك شو بوبع یتیراب بانج یهلا سیدقت
 هل وا ءایبنا عقوم روکذم تببو ماش ضرا مظعمو سلجك سدقلا تیو ةسدقلا ضرالا هنمو رد رابع
 [ دزو لعفت (سدقتلا) رونل وا قالطا هدبعتم و بهار هدننز و ثدح (سدقلا) یدل وا فوص وم هللا سیدقت

 ربا وسن ءاعسا هدننزو هنیهج ( هسیدق  رهطت اذا لجرلا سدقت لاش ردهنسانعم قلوا كاب هلیسهدایز

 ۱ لاق روند 4 هنس یکنادقوج هدننزو روفصع (سومدقلا ) ردئدح سادق نب نسج ردن دلا نول مدت

 .لکیهلا مظع و مج ثالم یا سومدق اناطلس لوقت روند ههاشداب ناشلا مظع و م دق یا سومدق بسح

 [ ةر لاقت روند ه یراق و هنابق نالوا وب ویربا یس هثج هلباه (ذسو مدل ) رولکس یمادق یعج روند هه ود

 كوا روند هنشاق كنرکا تآ هدنزو نوزلح هلنیتحف ( سورقلا إل ةيظع ةمصط یا ةسومدق ةأ مو
 | ناکسا یار هدرعش ترورض قحن آ كنوب و روند ناسورق هنسیکیا رونلوا قالطا هن رب ره كن راشاق دراو
 | ن ثراخا نا هدننز و روفصع (سودرو زا هونح یا حرسلا سورق رسک لاش روکس سارق یعج رونل وا

 ۱ "یسودرقلا ناسحن ماشه ندنی دحم ر ردن زدن كتعاجر ندنس هل بق سیق دوخایدزا س سودرفن مغ نب مهفنب ثالام

 ردیلتاق سم نب ةبیتق "یسودرقلا دیعسو ردندنسیلاوم كران لوق ىلع ردندنیمبات عابنا رایخ هکردندرنا

 یتکینا كب وکو هقثوا اذا "یثلا سدرق لاق ردهنسانعم یتلق مک و نیتم یهنسنرب هدننز و هجرحد (فسدرفلا)

 ةدش یا ةسدرف هيف لاق ردهنسانعم تیالص و تدش و هامد اذا بلکلا ورج سدرق لاق ردهنسانعم قمغاج

 3 هغوغوص ددش هدننز و سرد (سرقلا) ردبدآ ءزاو ردرب هدمرصب هلبعق تلاد < سیدارقلا برد ) ةبالص و
 فشک و دران تیاغب و دراب یا سرفءام لا روند 4 هنسن قوغوص و ددشلا درلا یا سرلا اذهام لوقت روند

 لاقتهنسانعم كکو طر ول وا ردصم سرق ودربا و فثکا عیقصیا سرق خم اذهیفلزز لاقب رونید ه وغاږیق نالوا
 (سراقلا) "دتشا اذا دربلا سرق لاقت ردهنسانعم قل وا دتشم قوغ وص و دج اذا یناثلا بابلانم اسرق ءالا سرق
 هن ران ای كنه رب اسلوصا و كحراشنکل+رد هنسانعم د دشد ر هد ران وب هرز وایت دام كفل ومهدننز و ریما ( سیر تلال و
 چ لاق روند ه هنسڏ مدقودراب یا سیرف و سراق ءام ساس الا ی لاق کروند هب هنس دزاب رد رافص و هروک

 یلردکوط رولوا ید ندهچاب و راراب ندقلاب هکروند هماعط نانل وا ریبعت یی سبرف و عدق یا سیرف و سراق

 مطب قرم وهو اسیرق اوسّرف ساسالایف لاقو دجچ یتح كلرتو غابص هبف لعو عج ادا سیرق كعم لات هلییسح
 ردصم سرقو دماجیا سرق ئش لاقب روند هب هنسن شکوط و كوط هلنیتصف ( سرقلا إل دربی عراکابواره

 1 | باغ (سادقا) ردیسهدلاو كف وع نب نجرادبع ن لیهس ن رببزلا نب یهارب ان نجرلادبع عی را تل ةسیدق



a ۲۷۳ Fe ا 

 DEY روند هرکذ هدننزو لیدنف (سیطنفلا) ردذوخأم ندنو ردرانف همعشلا س و و

 ےئل یا سیطنف لجر لاش روند هب یثک یلنور یصیو روند هسک ان و خش نالوا 23۳ وند

 میده e روند هلورب ناوبیو نصب یوا بول وا لوب یرلکیلد و فنالا ضیرعلا اذکو هتدال و لبقنم |
 فنالا ىج ةزوطا عنم یا ةسيطنفلا عنم وه مهلوق هنمو روند هلورپ لدروقو ر نخ هلاه ( ةسيطنفلا )

 ه یچفو رون | وا ریبعت هننتس رول وا حق هدنا یرای دن زص وص هکر ونو هنضوخ كنیک دن ز و نساطرف 6 ساطتقلا)

 روند هغانچ یراکدتا ی وص كج هجا هدنک و ر ونشاط هلکنا وص كج هجا هدیک هکرونید هب هنکام و

  یدنل وا ناي ENS دل هدرف سانتی هوش درک هدننزو سیردنخ (سیلطنفا )

 شغل وا تدث و عج بتک یاسا یتعب بتک دن هکر وند هب 4 وتکمهفیعص نعي هاتکل وش هدننزو ج رز (سرهقلا) |

 تتک الاح هکر د ح راش + اسرهف هل لعجاذا هن هاتک سرهف لاق رایدلیا فیرمصت لعف هدنو و ردب ٌرعم تسرهف هل وا |

 عماج رد هیم ور ةفل تسرهفو ردف راعتم هد هیلبصفتتتادرفم نانل وا تعش یل وضخ و باوا یغیدلوا لقشم ءدنلئا وا

 ( سرلا ہک یاقلا لصف [#3-> یلاعت هن وعب زج ردیلع لجررب هدننزو سلع (سهفلا ) رد هنسانعم ءایشالا

 ردیعا میظع ۶ هرزجرب هدمور رګ سر و هنسانعم بالا دولا روند هنس وا كب كنجسق رقاب هدننزو دفق |

 ةلنیټخف (سبقلا) یدلیاتافو هدا روا ناجم تن مارح ما نالوا یسهجوز كنءدابعو ىس ەلاخ كسنا ترضح |
 اسف یلذخ لوقت روند هن ز وک شت آ ۱ قالرب ییعب 4 ر هلعش نانل وا ذخا ندشت آ ےظع هلبرسسک كم (سابقلا )و

 شفآ قالرب ندا قو ندقاح وا دن سبح (سبقا) رانلا لتسنم یبتقت ران ةلعش یا !تابقم و
 ( سامتقالا# ران ةلعش اهنم ذخا اذا یتاثلا بابلا نم اسبق رانلا مظعمنم سيق لاش ردهنسانعم قلآ یزوک

 ملا سبتقا لاش ردلتسم هتسانعم كليا ع هدافتساو سبق نعم ساتقا لاق رگ هیات سقف هدنزو لاعتفا

 یسهرهج (سواقلا زا ردهدلب رب رب هدننلب , سقافس لا بغ: سلبارط هد رغم هدننز و رصان (سباق# هدافتسا اذا

 (سو اقوا )نوللا نسخا بلان یا سوق لجر لاقب رونلوا قالطا همدآربلد یسءرشب و نولو ب بوخ
 ۱ ردفصنهربغ هل رلتلع هفرعم و هچ ر سو وتو و 1

 ارز ردشل وا هلیعما كنیج ر ومدرب ندنس هلدبف عح ذم ردغاط رب هدي همرکم کم دز اوز (سیقوا)

 | ئدا عدوتسم هدن [دوسا رج ار ز یداراردا قالطانیما هغاطلوا هدلئا وا یدنارود نم ندان هبق هدنآادشا

 اک سايق ر ردندحم لصالا یاش سیبق ندزاو ردیدآ نصحرب ندبلح لاعا سیبق وار

 مع رک لاق ردهنسانعم دان و لصا هب رسک ك فاق ( سبقلا ال ردیعما یّدج كثدحس مان سبق ن ةّلادبع هدننزو

 روو ۱ قالطا هروغو و هرفیآ لوش هدننزوافنک ( سبقلا )و هدننزو ریما (سبقلا  لصالا یا سبقلا

 حاقال عیرمس یا سبقو سبق لغ لاق ردش وا هشت هرات هدتعرس هل وا ردا بک كاچ ی یشید یغید

 هب نامه هلکلیا قلت كاج ینسینمتاککر ا هدننزو هرغ هوقل * سبق با و ة وقل وا +اسیبق تفداص وقل # + لاتو

 هدنن زو همارک (فسابقلا و هلنیتخ( سبقلا) رونل وا برض هدنقو یرلعاقجا كقفتم یکیا روند ه یشید نالوا

  سمامناو عبار بابلا نم ةسابق سبقو اسبق لصملا سبق لاقب ردهنسانعم قلوا ردا هبكك اچ ییشیدآ تارا |

 همدا ۷ ربو هلعا اذا هسنقا لاق ردلعتسم هنسانعم كم رک وا ع همدارب هلل رسک كنهزمه (نسابقالا) اق ناکا ذا |

 | لاق ردهنسانعم كا بلاط یسهزابشق نوجا هسکرب واسقهاطعا اذاهسقا لاق رد هنسانعم كمرب , ویسهراب شق |

 اردنا لجررپ هدننرورتخ (یسخ) زود لاعفتسا یسانن كناب لاعفا هل اهبلط اذا اران ان الف سقا

 لا شل لس دارو شلوار هاظ یسهفشح ناتطنا لبق هکر وند همدآ لوشهدننز و سرخا (سبقالا

 روند همدآ رداهب هدننز و طبالع هلا هلمعم یاح ( سحادقلا زل نت نا لبق هتفشح و دننم وه و سقا وه لاق

 اروند هنالسرا و قلا يىا اب روند ه هسک یوخدب و عاصش یا سحادق لجر لا

 | قلوا اب و رهط یا سدق و سدق هيف لاق, ردع | کر ونند هکلکاپ هلنیتعص (سدقلا و هلیعص كفاق (سدقلا

 ردیدآ ممظع لبجرپ هدنس هکل واد سدق ورهطاذا سمانا بابلا نم اسد * یثلاسدق لا رول وا ردصمهثسات

 | کە رونلوا قالطا همالس هلا هيلع لیربج و نوهغلدنل وا رهطت ندونذ ثول هدنآ ردیعبا سدقلا تببو

 هلا اپر رضیفو و تهکح ا و نال وا رهطم یدابع سوفت یعل هللا سدقندیهلا فرط رون دید سد

 و يا د ضب الا سدق هن رب و دوسالا سدق هنن رب رد ا كعاط یکا هدزاجح و نوچ لرل وا لإ

 (۳۵ ) ۷ ی *

 بیعو رردا راو سا هراتخر یژثک | رونلواریبعت هزوق هکر وند هتیش 2 یراق هدنزرط همك ندشم هدننزوآ

 + فاقلا لصف حس



= ۳۷۲ e 

 ]| دعا قلد هطروم لوفیع قرافیچی یرواب نالوا هدنجا س وت د روھ شوا هدننزو سبح (سقفلا)
 أ | رد استا لق واهدسفاوا اهیفامجرخاو اهرسکا ذال والا تابلانم اسقف هضم رناطلا سقف لاقت ردهنسانعم

 ا هتو اذا الا نع هسقف لاش ردهنسانعم كمردن ود یکاروز ندنشبا یدسکر , و هلقاذا ناویطحا سقف لاق

 ۱ | ال هرعهسشب هن ذج اذا انالف سقف لاق ردهنسانعم كمکچ ه یغاشا بوتوط نبنلاقضاب ندنخاص كنزا و
 | ندنلاقصاب ندناص لس درب یرب اک یی ایدز لعافت (سقافتلا ر رد هلع دقت كفاق.هدانعم ج واو لوق ىلع

 ۱ باغ ( شاقنلا الفس اب ریوعشب نابذاصت یا ناسفافت ام لاقم زد هنسانعم تعثکچ یرغوط یغاشا بوتوط
 أ زو هکر وند هبصح یتعب هب یماش عیب هدي یورو 7 (سوا) ردیدآ ت تلعر صوصخ هلصاسم هدننزو

 هدنن ز و لاعفنا ( شاعفنالا) ردیلع لجرزر دننزورب ز( سيقف ردندآ هدلب رب هدرصم (سوفاف) ردقچ هلوا

 هدف و هدنابق قج هو ط شوق هدننزو با رحم < ساتفلال بلقنا اذا *یشلا سقفنا لاقت ردهنسانعم كم ود هفرطرپ
 | رفعج نصف ) رول بولصق هدننلآ بولپ رود هن رزوا هدقدصاب اکا شوق هکر وند هجاغا هج رکا نالوا

 ۱ | 4,64 یاح ( شهر دیسایق ولت رمبعوب و یدایردب كتعاجر ندنسهلبقدسا هکر دف رطنیا مسا هدننزو

 | تیلکتی بودهزوکیتتق و ماعطكسان و رون ده ونآ هج وق ورو د هباکو روند هب هسک صی رح هدننز ورفعج هلا
 | اع هنسزدنکندتونغ یرلقدل وا ستسد هکردیعا سر كاتعاج نابیشونن و رونده یتنو واندا تل حرط

 ۱ لتم + سعف نم لانا + هلغل وارسا هضح ررب ی د نوجا یسهقان و نوجا یس هج وز هرکصندکدلبا ضبق ی هصح

 زعل :رفص ءاه» رىا نعلق ةأ رتا لاقب روث د هوتاخ رسناو كچ وکی نی زغص هلباه ( ةا ود شملوا
 ا (سلفتا) ےس خیا نساخلف لجر لاق وون اب ےک باتو یل کو یک مات ؤو سال رق (ساحشلاو

 ] هلنوکس و (سلفلا لفطتاذالج را نشت لاقت رد هتسانعم تا قلق واق لاط هدنازو جرحدت

 | نالوا هدنرازاغ و ك رابمذ و رولکسولف و سافا یعج یدنا لماعتمو ك وکیسمةدفلس رون دهرقنم و هلو هکر دم ولعم
 | قلعت هن ران وي یدغاکن ال وا موتخم هلا یرهم راده زجرایمذ ندا ادا یش طیف کیون دهن نهم هب زج |

 ۱ عضو هفرظرب یکنادزج ید یرلهلوقم ناب وجالاح هکهتن نوجما ظفحت ندهبلاطم و نوما راضفا یدا رردنا
 | ل نک ك ناف < سلفلاال روتند+ یتاص لوب هدننزو ناتک (سالفلا) رارشاط هدنرلنوی راو لئاج بودا
 u [سالفا روند هغلوا جاتا هلو ب وزب یلاق هلنیتځف ( سلفلا) ردیدآ منصر ص وضخ هنس هلدبق یط
 ا اا کیک نام ك مدار هاب زعنک كندر (نیالفالا) لند یا سلفلا یا هرعارانص لاق
 یلوت ر هدنناب هکیدرا و هلاحرب دوخاب یدل وا سولف یر ها هکاب وکر دنوجما بلس یسهزمه رونل وا ریبعت قلوا
 ۱ | سیل لاق تیح راصاذا اسولف همها رد تراص امتاک لام هل قب م اذا فارصلا شلفا لاقب یدل وا لح هکعد قو |

 | یطاقلا هتاف لاقت رد هتسانعم كلا ےک هنغيدل وا سلفم كمدآرب یصاق هدننزو لیعفت ( سیلفلا) سلف دم

 1 | ل هلا رسک الیلقو یعتق كات( سیلفت )ل رددآ هدلب رب هدنم هایت كو٣ ( نیلافم هسالفاب رکح ادا

 ۱ | نددضخا الاح نه یو رلفتلا رادنن نن رع ف وزعم هبنف یدنل وا 2 هداتفالخ هنع هللا یضر ناقع تیادا

 أ | لاقت هل وایراکب کوب رد یو هکر ونید هن هتسلوشهدنن ز و یظعم ( لغم ال ردناداپآ"هدلب ر هوا ۱

 ۱ هدننز و لحدرح ( سوطلفلا) و هدنزو ساطرف الملا ) سولفک عل هداج یلع ناک اذا نوللا سلفم یش

 | روشدهنج وا نال وا نصي لوق يلع هنشاب رکد نیلاق هدننزو روبنز (سوطلفلا# و هدننزو لی (سیطلفلا 7 و
 | قاوا ناوایو شیکک تور كمدآ هدننز و جرح دت ( سطافتلا روند هو رپ رپ نخ هلب سسک ك ناف (فسیطلفل اف
 ۱ ینعب یلوم یرد هکروند همدآ لوش هدنن ز و لدنعم (سعنلفلاو عسنا اذا ناسنالا فنا سطلفت لا ردهنسانعم

  یلعهلوا ۵ : راج ید یراهدج یکیا بول وا ی ع یردامو ردن لوق یلعهل وا هی ع یسهدلاو بول وآ قتعم دبع ۱
 ۱ 2 یمهدلا وویرد دوخاب دعا هکر د هقشب ندیکل وا و هنل وا یردب بولوا هي بر خب هلو
 و ی ناتمااتدجوناب رع هاواوا ةع هماو نلوم هوبانم وهوسقنلف وه لاق راهلوا

 ۰ سیردنخ ( سیل هدننزو رفعج روند ځد سقلف هکر وند هه کز کو "یدرو لسی سقنلف و یوم
 6 ةسدنفا ) ةعظع یا سیلصف ةرک لاقیف رونلوا لامعتسا .قر هلوا فصوو روند هب هعظع "هرک هدننزو
 كنا ناوت هیصعلا دعب هتسدنف هلفاق هکهتن ادع اذا لج را سدنف لاش رد هنیسانعم كلب هدننز و هجرحبد
 اهون لوقت وند هب هقاف و رقق نن ا راسک اخ یمدآ یلامت لاداعم هلنیتصق (سنفلا) ېچ اکر د هنتسانعم
 1 لجر شب زات اوب "یرزالا هللادبع وا ماما و و روند + یجع وق (سونافلا عقدلا رقفلا یا سنفلانم



 سگ ۲۷۱ قو

 هنالسرا دو هدنن ز و طبالع (سنار رفلا) ر ددا لجرر ندنتعاجب طیلسوت و روت د دابیو زواب و روند |
 يَ نع سرفا لاق ردهنسانعمقموقیلآ یس وریک ب ولآ یني رادقمرب ند هنسن ر هلن رسک كنزمه (سارفالا) روند
 لفغاذایعارلا س رفا لا ردهنسانعمقمرداقهدروقین ویق ر ند روس هلتلفغنابوج و ةيقةنمك رتو هذخا اذا لام

 لا رد هنسانعم كما اضقرس وادف وا یر صیاد نوا نقد ییسفن هسکر ب و غغ نمةاشبثذلا ذخ اف |

 هجو ردنا لمأت و تقدی هنسنر هدننزو لعفت (س سفتلا) وه وه و هسزفبل هل هکر اذا هراجدسالا لج رلا سرفا

 كلی و كليدنج و ردم“ ندنو تسا رفرظن و تبثتاذا هيف سّرفت لاق رد هنشانعم كالا ردا هرز وا بیصم |

 لاق ردهنسانعمقل وآهدنن ز و لاعتفا (سازفالا) سرافهنا سانلایرا اذا لج را س رفت لاق ردهنسانعم قمتاص |

 لوقت ردهنسانعم كلتا مظن و تیشمت هز وکی تیب روما نولاح هدنزو هجرحد ( هس رفل از هداطصا اذا هس رفا ق

 سیسرف هنن رب رده رف یکیا هدرصم هلیصف كناف ( سیسرفاپ اهتب رومال اه ریپ دت نسح یا ةنالف هسارف تبعا [ ۳.

 لوق ىلع هنن ور كرب ارج هل سسک كف( ةا رفلاإ و هلیعض كناف (فسوطرفلالرا رب د ىربكلا سیس رف ەن رویرغصلا | 9 1

 ةزولا عبنم یا ةسيطرفلا عینءوه لا هنمو هنسانعم هبنرا روند هنج وا كنور اقلطم هسیطرفو روند هن رک |

 لاقت رد هنسانعم قمتاز وا نس هسیط رف ر نخ هدننزو هچرحد ( ة-سطر فلا رد ولتيبصء و تیج تیامب یتعی ق

 نالوا ظیلغ ( سیطارفلال روند هب هنسن ضبع هدننزو ساطرق (نیاطرفلا) هسسیط رف دم اذار رکا سطرف |
 یطرفلا *یرفلا لضفلایا نیدجا رده رقرب هدنساضق دادغب هدننز و رفعج (سطرفرل روند هنن راشاب رک د ر

 همدا نالوا قجا هد هج رد تیاهث هدنز و سانسن (سافسفلا رده رقرب هدرصم هاه (هسطرف)) ردنداروا

 سافسف فيس لا و هيف ةياهنلا قجحالا ىا ساف فوه لاق روند هلق دنکز سکو  رونلوا ریبعت همس هکر وند

 یعمج روند همدآ فیعض یندب وخای یلقع هدننزو سیسخ ( سیسفلا)) ردیدآ تابار هصاردب تیاغپ و ماهکیا
 راوتسا هن رارا و د لر وا ل وب ندرزخ صوصف ناولا هللرسک كن هباثو یعض كنال وایاف (ءاسفیسفا )لر واک سف

 ندهیجاجز ص وصف ناولا هکردقج هلوازمگیدیدیماجهپتوب ردشما زاجیا هدف رعت فلؤم+رون ده هنسنیراک هل
 | ظفل راردا راوتسا هن راوند یالاب كلراقانوق كوي و كعماوج بول وا شوقنم هلا شوقن نوک انوک و لوه
 رون د هنتوا هنود هکردیفام كنآو هدننز و هصفصف هل سیکل اف (ةسفسلا) ردمتغل یمور ضعبلا دنع رو نم

 لجرر هدنزو برطق («سرطف)) رد دآ نوب وا هن وکرب صوصخءرلب عهلب یصق كلا و یه ك راف (یسفس
 دیدید سرطف یار راک او ردهدلبج رب هدن رق سلبا یعننمردفاضماک | سرطف رهن ندا ناب رجهدنبرق هلهرردیدآ

 | سطفهدننززومرم (فسطفلا ]ر دقج هلوایشع هکر وند هنس هنا د كنج انا نیس رم هلینوکس -كنام و یخ كناف(سطقا) ۱

 ۱ ریخت ینا وسن ب هکر دیدآقحت و عور و روندهنتسو كنا ويح نالوا كاله قردهیفل وا حذو ردیدرفم كنظفل
 زود یسهبصق كنورب هلنیتخ ( سطفلا راردا نوسفا ره د هسطعلا وءاب وئلاب ةسطفلاب هنذخا هلکنآ هدننن

 یکی ران ورب ب ع ی زژنک | رد هنسانعمقاوا تصب تعب یلکش ود ی رغ وط هف رط یکی :الوق یلع قلوا نا وبابقروآ
 | ندنآهدنز و هسطع((ةسطفلا ) ههج وەفا شرفنا وأ هفنا هبصق نماطتاذا عیا رلا بالا نمانمیف لجن 08 لا |

 هدننز و س ولج( نسوظفلا لر ون دماسطف دنن ۇم روند همدآی نو رب یصیردتفصندن آهدننز ورجا(سطفالا)لردعمآ
 روند هیچ هلو هدننز و نیکس(سیطفل) تاماذا یناثلا بابلا نم اسوطفلج راا سیف لاش رد هنسانعم لا را
 لوف لم نیل ذی رملا زهر كتا دی زا ادا سطف لاق ردذوخأم ندینآ سطف یکی کچ یر ومد

 هو ووند ید هسیطنف كەچ رۇنوي كره وو تیک (تسیطفلا ) ردهیایرس دوخاب هیهور تعلو | 1

 |یګرب و روند هنغادود تالبفو كنءودو كناسنا و روند هنسهروچ زادامتاربادهلینورب نوت رخ لوقیلع

 هن زو یزوس هلتظاظف ینعی كل وس زوس هنن زوی كمدرب لینوکس كناطو یا كناف (سطفلا) رون د هنن ورب لروناح
 دهج و ین اهلاقاذا یناثلا بابلانم اسطف ةمكلابانالف سطف لاقن:ردذوخ ام ندیتآ یانعم هکر دهنسا نجم قمر وآ [
 هدل وا یانعم هللا سطف (سیطغتلا)) هض ع اذا ددا دا دا سطف لاقب ردهنسانعم یقلیصب هلبا ےکچ یرومدو ]|

 | هنشاب لاکو هتتباتعم هیحروند هلالی هلا هلم نیع (سوعافلا )ل هسطف نعم كلا هسطف لاق ر ردفدا رم

 لیتو مدق هدنالگاقلطم وروندهغادرب نانناوا تیم تا روند ندا ماه سام هبهاد و تفاو روند ۳ ۳

 سو رف كرانوتاخ هلاه (هسوعافلا رددآ نووار ص وصخح هرابرع و روند هبا وا ۱ 1

 | سعفنا لاق رد هنسانعم قملربا یکیا هنسنرپ هدننزو لاعفنا ( ساعفنالا ) هلدتهج رببک قاقتشا رذوخام
 ۱ | تاماذا یاثلا بابلانم اسوعف لجرلا سقف لا رد هنسانعم كل وا هدن و سولح (سوقفلا رحزفنا ادا "یشلا | ۱ 1

1 
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 دیگ ۷۷۰ روح
 ماع سودرفو ردلوقنمندهینایرمم دوخای ندهیمور لوق یلع رد هب صوب و هلیلب وأت تنج رول وا ثنوم اضعب

7 ۱ 

 هحاسم ځد هدنو فل وم * روند هماعط نالوا ناوارف وریثک هدننز و روفضع (سودرفلا) ردهعلقرب هدننلایا

 ات سیدارفلا باب ندقشمد باوا هکر درسا عضومر هدن : رق قشمد ردیعج كسودرف (سبدارفلا ردشلیا

 هدننز و طبالع (سدارفلا# ردیدآ كعض وم ر هدننل "یط راقات هلا فاسخ هی هدننرق بلح و ردفاضم

 | تعسوو هعس هدننزو هجرحد (فسدرفلا) ماظعلا حص یا سادرف لجر لا روند همدآ نالوا یربا یرلکنک

 ۱ رلیدب د ودذوخأم ندانعمو رلنل وا بهاذ هنت ع كسودرف عساو یا سدرفم ردص لاش هنمو ردهنسانعم

 | هرصوفوتبس و لاوج و ضرالاه ترض و هعرصاذا هندرف لا ردهنسانعمقلاح هرب بوباقیمدآرب هسدرف و

 | هنآ هلنیتصف (سرفلا) | نتکم اهاشح ادا ةلطا سدرف لاقت ر د هنسانعم قمردل وط بوصاب قیصعص ینسهلوقم
 | یکیارلبرع و رواکس ورف و سا رفا یعجهلاه روند هسرف ةنغارمسق لوقلع ردلماش هنغارمتق و هنککرا روئد |

 | شرابیعیرارب د ناه زیسرفکامه ر هل وا ربارب نکی دکب ردق هتاهن توخ اتر دانو عوارش ندرب هشيارب هسی
 ردا هیلص ندهاس هّبلا تیام ارز رونل وا برمض هدنسادت| كص وصخ یراکیدلیا رادتا هیبشتوب و یک یرلت 1

 ۱ و لک اریااشرافتیا رلوقت هنانعم راوس روند هب ولتآ (سرافلا) رول وا قباس هدام یسیرب هلاحم ال ییعب

 ِ 1 كن هلعافللعاوف هدلقام رک ذما رز ردس اوف قرهلوا داش یجب ردکعد سرف بحاص کرد هیس کت ولوو

 a EERE ردلکد ص وصح هنال وا سرف بکا ر نام ی تعب ردلمعتس ۵ هرز وا م وع سراف و روا وا یعجج
 ] ضب و رول وا هرز وا بیلغتوب سپ رفاح یذ لکی لع و لغب یلع سراف رم لاقیفرونل وا لامعتسا هدنع وم كرانال وا
 | رونل وا قالطا هلاسموق دمت هدانهد هل يس هين . مجسراوفو رونل وا قالطا هن السراس راف و رایدلبا صیصخ هنآ

 | كن هلدبق رب و ردیعما نادابآ هر زج ر هدنع ارګ هلیسهین هش (ناسرف# یدنل وا نایهدنسهدام رج (سرفلاةعی ر# |

 3 ۱۳ ادا | ندنس هلسق بلغت هکلب رلهلوا شلوابضعنم ند کردیم كنىرلەدل او هو كن ر اردن هن هکردیبقل

 ٠ _ ]€ شال و هدننزو روبص (سورفلا) ردندرلتآ "۲ هسک مان یناسرفلا د دبع رلیدلیا بیقلت هرایدنکی قلوب هدنر اب

 روید ءزاکش ییدلبا دیص كنالسرا هدننژ و هنیفس (تسبرفلا) راوتل وا قالطا هن السرا ییک لیزاف هدننزو داش |
 .[ ردهنسانعم كلبا درخ بوریقنیزسکلیا عطق ینویب هلی وکس كنار و یصفكناف (سرفلا) ردذوحأم ندبتآ سرف
 ] هس رف لاق یدنل وا لامعتسا هدکلنالنق اقلطم هلا هسب المو اهقنعقداذا یناثلا بابلا نماسرف هتسیرف دسالا سرف لاقت
 ۰ | قاواردبا لکاامرخیرکه.دسا رفام اد سرفونرددآ هدلب ر دوخاب عضومرپ هدندروب یم هدبقلیذهس فو هلتق اذا
 ۲ رد هنسانعم قمالتوا تابن یراک دید سرف یعهثراوطو سارفل | لک | ىلع ماداذا عبا رلا بابل ا نم لج رلا سرف لاشرد هنسانعم

 رولکی سرف یعج هلبنقیا هسیرفوه لاقب روند هلوتقم هدنن ز و ریما (سیرفل ال سرفلا یعراذا اسرف رام سرف لاقت
 ۱ ] ون دربنچ هدیسرافهکرونید هب هقلحت ندا نال وإ هدنراجنوا كرات مش و كل را یمهلوقم نالوف و یکی تق و لمتق

 أ ندناصصاو ردیس هک كن السراو ردیس هک عاش مان قدزرف هدننز و باتک (سارف و ار دندنیعبات هبلعتن سبرفو

 | سراف) ردتاتکومالم العم نعي بتکمو ثدحرب لصالا "نوک ینادم#ا ین سارفو ردیسهنک بعک ن ةع ر

 : (ةسرفلاز ردي ر زعم ی سراب هکر رد جزم هراوندهن رهکلواغ مد دنکلامو دالب لوقیع هنلها سرق هل رسک كنار

 ] كناف (سرفلا )دنا وا الا نوید سن دز ال ادم جو هکر ایل رزم
 وا (سا رف ردنابن یراکدید قوربدوخابنیحد وخاب صاقصق لوق یلعردذآ تابتعونرب هلی دیک

 ۱ نظویأر هکر دیتا ندنس رفت هدنزو هتک فسا رفثاردلکد امرخیرلکه ید شو و زول وا قتمارف كن هکر دامرخ
 إً رظن هناف نمولا ةسارف اوقتا ل ثیدا هنم و حراشلا لاق روند هغل وا بیصم كرهدنا رظن تقد هدکارداو

 | لاوحا نولعیف هایل وا بولق ی یلاعت هل هعق و ام وه و هیلع ثید ا اذهرهاظ "لدام امهدحانیسنعع لاق چ لار ون

 [ قالخالاو قللناو براصلاو لئالدلاب می عون ینثلاو سدحاو ناظلا ةباصا و تامرکلا نم عونب سانا نیم آ
 كلب هلا هد دشم یاب (ةیس ورفلا لو هدننز و هم وع(فس ورفل )و هدننزو هما رک (فسارفلا  سانلا لا وحا هب فرعیف |

 ةيسورفوة ورف و ةسارف لجرلا شرف لاقت زدهنسانعم قلوا رهامو قذاح هدلاوحا ص وصخ هنعس# تآ و هدننف

 [] هلراوط ر ی كنج د هدننزوو چ زب € قسرا )اها هاو لیلا و کوب قذخناذا نسالنا بابلانم
 | یاد کی یوکر ونندهننسهدرکس قك راناقهذ هدننز و ساطرق (سانرفلا) ردهداز یو ردننومو و ردهدنرب یغثرط

 راو رواک هسنارف یعج یکی رایشابهج وق كن رایاعر یی موز و ی راج كانبراحالف بع ویکی رایکب یو و



 هدنل و هر ولت دیک بزولکالاح ردهدنآ یربق كصحمماب لاغر ییا نالوا لیلد كندهربا ندا دورو هلدصت مدهآ |

 نالواثیبخ هلکن و نونا ريناد دصحم نالوا ؛یزجو تیبخ هد زو سلع( شا )رر راکت ییرنق | |

 | ندنز زاغ و كنه ود شمیسا هدننز و ساط رق (سالملا» *"یرح تدبخ یا سلم بئذ لاق رونلتفص دروق |

 | هدننزو باص (ساوغلا) همه یا سال ةقشفش لاق روند هثن ال وا یربا یک هغوق تفج راغد لزق ناقبچ

 (سرغلا) عاشت و ةعزه هبف یا ساوغ موب لاقب روند هنوک یغیدنل وا تراغو یبس و مزهنم ندنمش ود لرکسع
 ناک اذا سّوفم ءاشا لا روند هنجاغآ امرخ هدرخ شفلوا حالصاو ربع بولیرق یرانکی هدننزو معما

 | بوخ یک یپس لا یتماق هکر هاو لوش هلبنوکس كنايو ىج كنيغ «یناسیغلا» والس هنع بذش دق ق

 تالت > A (îl غلا و (ناسیفلا) هتماق نسحیف نصغ هلاک لیجج یا یناسیغوه لاقن هلوا لدتمسو تو )1
 فنص و هتمن و هتدح و هل وا یا هتاسیغ و بابشلا ناسیغ یف هلعف لاقب ردماکنه یتوارط و تّلح هکر وند هنل وا
 رفاو و قوخ نالا مدهدنک مان زر سیل (سیفلا ) هب رض نم یا هن اسیغ نم سیل هلا لاق رد هنسانعم هن وکو |
 (سآلا) ج ءافلا لصف زج یلاعت هنوعب زحن ةجعان ةرفا و ةثيثا ىا سيغ م لاقت روند هتا هزات و رت قرهلوا |

 ماعلا سأف و رواکس وۇفوسۇفا ىج راراریق نود وا روند هب هتلاب هکر دف ورعم هل وکس كنهزمه و یصق كناف
 | هکیک هج مو نالوا فرشم هرزوا افق هدنسهسک | كشاب سأرلا ساف و رونل وا ریبعت یغامط مک هک یس هقلاب ناب وا |

 هلا هتلب و اهقش اذا ثلاثلا بابلا نماسأف ةبشلنا سأف لاقن هنمانعم قمراب رول وا ردضم آف روا یاللا
 قمروا :هکیک رو نم یکیدد سأف هدنسهسکا كانشاب و سلب 4 نم اذ) هاف لا رد ها 8
 سأفو هلکا اذا ماعطلا سأف لاقب رد هنسانعم كعب ماعط و هسأر سأفهباصا اذا هسأف لاقب رد هنسانعم قق وای 1

 هلن وکس كيج و یحق كناف (سجفا) رد شغل وا كرت یسهزمه هللامعتسا تک هکر ددآ فورعم رهشو هذ رقم
 | اس رد نسانعم تا رهقو مع کت اذا لوالا بابا یاس لا سل رد ناب تا

 .نوکیالوالعف دنا اذا لحرلا س لاق ردهنسانعم كليا ما عاتخاقویسا ةممرکو " رش و فصاخ و هرهق اذا هسي

 ۱( سافالا) مظعت و ربکت اذا هيلع شت لاق ردهنسانعم مظعت و ریکت جدو هدننز و لعفت (نصتلا) ارشالا

 (سها) لب اب رها اذا لجرا س دلا لاب زدهنسانعم كلتا راڪفا هلا هنسن نع و هد وېب هل رسک كنهزمش

ae ۳اس م یفلا سف لاق ردهن انعم قلا هلا لقا لا لد ی هنسن نالوا هدلا هدنزو سا لا  

 قلریآ یراق شم زآ یرلکدید یسه را زا ریغیبو هربغ و ءالا نم هغ وا هئاسلب هد نم هذخا اذا ثلاثلا بابلانم

 رطیدت («سحخت1) ءافسلا هنع علقت تح هکلد اذا تلسلا غ لاق ردهنسانعم قمردشوغ وا هدلا نوجما

 روند هکر وا هلی: كتاف (س)رصت اذا هتیشم ف سعت لاقت ردهنسانعم كع رو قرەنلاص تدا

 |نایلوا مولعهیغیدل وا بوسام ههل هدنن زو "یر "یسدغلا#) هدننز و هدرف رولک هسدف یعج هنسانعم توبکنع

 لاق "یسدفلاب فرعب الحد ءاصللناب تیر موحرم یرهزا ادتا ردشلنا تس E هدام یتفرح كنآ هلکلیا

 روقچر ف ورعم هلک د "یسدف هدلحم مان ءاصلخ ینعب یدیسشلنا له اخ بت یش یا لا 8 الو

 | هلجر یتسهلک لحد نالوا هدهرو نم ترابع ینافص یدلوا م ولعم سدف قج هل وا یهملا بوسنم نکلا درا

 تیل هرزوا موق ره هج وو ذخا هللا لیلج ر ظن جد فلؤم * یدلیا فی رحت هب هصوصخ "دام هدعب بودبآ فیت
 | یررفاسایرد دنت منهم لمف وپ راد چھا ردقاظم هح راش ربرقت یخد برعلا ناسل ردشللآ ل
 (سادفالا ردقج هل وا ناق وص نائل واریبعت هنحام هکر وند ه هریک« رج یراکدلیا ناحعتسا كن هنیفس لها نع 23

 ۱ دیلقت یییناغص هدابو فلوم ی د جزاش * بسن اذام ىلا فرعیال ناک اذا یسدفلا نالف لاس روند ةمدآ

 بکانعلا ۱4 انایف راص اذا لجرلا سدفا لاقت رد هنسانغم كلكم روا و تعشوا رلکر وا هناق هل رسک كنهزمه
 مان ییلغتلاثوخن ثابع فورعم ژل لطخا و زوند همدا زوأب و هنالسرا ز واب هدننز و لدن کار

 ینعی ردبا تابنا تاناب سنج ه هکر وند هن یداونلوش هل ۳ الا دو یرسمک ناف (سودرفل) ردیعسا یدح هلرغاش

 | یتلاذیدوالان م هده راس تاهما هلم باب ردطقاس یظفل نم هد زا هذ میچب هدا رو هلوا رولوا تبا تاناب تر

 ؛كناو رسو راصشانالوا تبان ەد رائاتس هری به هاب لوش سوذ فو نوا میت ` رمن ردتبثم هدننا وت

 تب مانور تبا ةيدوالا نم سود رفلا فلولا لاق هوا یخ یرهعصآ مزو هدنآو بولوا عماج یوم ۱

 | داكا تد هلبش رط لصو ی هينا هرقف فل قم هكر د ح راش + مرکلا هيف نوکی نیتاسبلا یف نوکیام لک مج ناتسبلاو

 | ردرک ذم سودرفو رارداقالطا سودرف هد هنغاب مزوا ةصاخو هناتسب نانلوازکذ رابع ای ردشلیا شیوشنا

 مچ ءانلا لصف ]وه



 هنتشم ف EE لاش ددماغ كرو نوفا قرهنلاص وب ضغت اداهل سرطغت لاق رد هنسانعم كليا ادن , قلنغراد

 كاما وأ لخ و قیرطلا فسعت اذا نالف سرطغت لاش ردهنسیاتعم كتکشنلو بوپاص ندلوب ورتعت اذا |
 رد هنسانعمقمردلاط هب وص هلین وکسكناط وی كزيغ < سطغل ) لخت اذا لج را سرطغت لاقب ردهنسانعمكلا 1
 لا رول وا مزال و یذعتم هلفل وا هنسانعم قلاط هبوصو هنس# اذا یناثلا بابلا نم اطسغ ءالاف هطسغ لاق
 هب سطع هلا هلمم نیع هکهتن ةننملا هت تبهذ یا ملا هب تبسطغ برملا لوقت هنمو سما اذا ءاملا ف سطغ
 لاق رد هنس انعم كیکا هلءغآ بولیکا یوص سطع و یدنل وا ناب هداروا یمهدام م طو راربد جد لا

 روند هږلد یجردلاص بولاط هکلاهمو تارطخ و ب ورح هدننزو روبس (سوطغلا) حر کاذا ءانالا یف سطغ

 EL a لفاغت هدننز و لعافت (سطاغتلا) ب ورا و تارمعلا ین مادةم یا سوطغ لج رلاقب

 راقام اذا اسطاغت لاقب ردهنسانعم قمردلاط هب وص ینب رب یر هسک یکیا و لفاغت اذا لج رلا سطاغت لاقب دشا

 هلن رک هلب رسک كو (سطانغل الو هللدم و رسک ك نوب (سیطینغل )و هلص كنون و ىرمدك كم (سیطنغلا)
  A Eeهديا وب هکر دب رعم ندیانو یعب رد رع موو ردنا بڏج یرومد هصاناب هکروند دیش یرلکدبد س ۰

 یکم هد هلبا سلطغلا وبا روندهدروق ندعابس هدننز و سلع (سلطغلا) ردکعد شاط یحاق رومد شطانغم 1

 بهد لاش ردقح هل وا یغلوک ارق حابص هکرونډ هغل وک ارق نالوا وا كهك هلن :رتعف (شلغلا) رول وا 1

 ردهنسانعم كمریک هغلوک ارق نالواهدنرخآ تان هک لب رسک همه (سالغالا) لیلا رخنآ ةلظ یا سلغلا ف

 | ردهنسانعمقمرا وه وص بودیکه دنر خآ ك ن هک هدننز ولیعفت <«سیلغتل » سلغلایفا ولخد اذا م وغلا سلغا لاب

 | (سیلغل )رد هنسانعم قم وط شبا ر هدروکذ متقواقلطمسالغت هکر د ح راش*سلغب | ودر و وا وراساذااوسلغ لاقي

 ۱ دا یک كالبتو بش هل رسک كنهددشم مالو هژنیتص (سلعن) ردندنم العا نزونف راج هدننز و ریما

 فرصت و كيبست ندرو نه یانعم هلغل وا هدنغل وک ارق حابص نعضاب لصالاق رونل وا قالطا ه هیهاد کمو

 .تدح (سلغملا] ةرکنم ةبهاد قیا سلغت یدا ویف عق ولاقینوجمالعفنز و و تیک ردف صنمربغو و یدنل وا

 لاق ردهنسانعم قمردلاط هب وص هدننزو سل سما ل ردیف وکٹ دحر سلغلا نب ةرابچ ردنداعسا هدننز و

 [ هدننز وروبص (سوملا) باغ ادا لس لاق رد هنسانعم قعاب زدلپ و هلقم اذایناثلا بابلا نماسغءامل اف هغ

 3 راتهدعب ههانک ینبحاصیدل وا فص و هم نال وا هرب قحا نورم هدصقل ر هل هلتتسانم و روند هئبشیحم ردلاط

 حراشلا لاق * رونل وا قالطاهنع نالي نالوا نوح ا لاطباو عطف نقوقح لربغ لوق ىلع نوه*بد ردلاط هفهج

 ۱ ريغ اما عطقت لاوارالا ف مث مال فام بح اص سمت تلا ی ھو هک عقالب رایدلارذت سومغا نیلا 9۶ ثیدلا هنمو

 قالطا ہد دش ها یح ردلاط هنو و شوعو دو ال ` سالا ناب Ul اہحاص رعت قلا ةيذاكلا یهو

 ۲ aaa نایل وا ولت یکلهبک ر دق دی دیا ترش : یسمغ وط و دف ایف سماغ it یا سوم صا لاه رونل وا

 ۱ نابتسال تناک ادا سوغ دقاب لام نوهکیدایا مک هدننطب یدل و دوخان نوید ردلاط هب هش رونلوا قالطا

 روثل وا قالطا هب هقان ناسل وا هابتشا و كش وید ردیعشت روق هسخو شمل وا یمهابت بو را یکیلباو اهلج

 بول وادل و هچرک هدننطب هکرونل وا قالطا ه هقان لوش و دیصق ما رب را اه یف "كشت تناک اذا سوم ةقان لاقت

 سوغ ةقا لا رد راغم هل وا یانعم و و هيل وا وللب یکل هبک هلغا وا نمردلاق یغیر وق هرز واقلوا یتمالع نکل

 ةدفانىا سوم ةنعط لاقت رولوا فص و ه هنعط نایلشیا 4 ورجا و نیسیف لوشتال یهو دلو اهنطب یف ناک اذا

 هب هک نم و ریغ یا سیم تاب لاق روند هوا هزاتنالوا روتسم هدنګا قلتوا یروف هدننزو ریما (نییعلا»

 سین یش لاق رونل وا قالطا ه هنسن شمالوافورعم سانلادنع و جرح هرهاظزونه ورونل واقالطا هتل و

 اقلطم ورونل واقالطا هکو و هفلزاسقیص و هنامروا و سی ةديصف هنعو دعبفرعی مو سانلل رهظب مل ناک اذا

 تانابن وتا ورسو هل وا رونل واافتخا و لوخد هنجما هکرونل وا قد هننوت ى ىل زایمان لات اشک راقبص

 u هدهفاسم لیمزوقط هب هنبلعت هدننرو ربز (سیملا) رونل وا قالطا هنقرخ وص كچ وک نالوا هدنغلارا
 ( ا یداو) ردف ورعمهدنرتیب سیما م و هلغل و | یراهعقورپهداز وال لب ص رد را وربصق ها رخ رب هدنآ هکر دیعما

 | یسنجمجج روند هنشوفوص نانل وا ریبعتقات هرق هل دن دشت كی” ویب ف كغ (فساملا ر رددا ور هدنز و هنیهج

 لاعتفا (ساقغالا» هللق اذابرمشلا س لاق رد هنس انعم قفا ا یش هدننز و لیعفت < سیمتلا  ردساع

 ۱ اباضخ اهدب تعا ةأرملا تسقخا لاش ردهنسانعم قمل ەنق یالبق زسر وصت و شقن ئىلا نوناح هدنزاو

 یی هبعک هکر دعض وم رب هدنلوب فئاط هدننز و ار (سغهلا) و هدنز و مظخم (سملا) ر وصت ريغ نم ا وتسم

 (مده) ۱ :

 ۳ دند و



+ 

 دیگ ۷۹۷ ریس بیتا ا

 ردېکو کمان یدجدا رم ندسیبغلوق ىلع و یدنل وا هیبشت هدر وق یثان ندنزارضاو ودعم راز وات ردنامز دارم

 هدننزو سبح (سغلا) رد هنسانعم یخ هکر دهنسانعم یغابغو ردشه وا ات هدروق هلتهج رسو افخ

 لیلا سبغ لاقب ردهنسانعم قلوا لظم هم ههک هدننزو رازبهنا (نیاسیبغالا) ورو زا رجا (ساسبغالاا و
 (سادیفلاوبا) ردمولعم یراانعم هغلابم ظا اذا اساسیبغا سابغاو اساسبغا سبغاو لّوالا بابلا نم اسبغ
 ناد هوس هکر دیدآ ءدلب رب هد رغم هلیماعا تالاذ و یصق و یعض كنیغ (سماذغ ) ردیس هنک سانت تل اهلی ك نيغ |

 کمکی هد جاغا هر دوو كنارو یصق كنيغ (سرفلا) ردا روک نداروا هیسادغ دولج رشود هنتعم یدالب ۱

 هنادف شماکید هکر ول وا هنسانعم سو رغم س غو ض رالا ین اذایناثلا بابل نماس غرصشلا س غ لاق رد هاتف

 هکردبدآ ويقر هد هنده (س ضب ل هنیع سض وه لاق هنمو هل منکكنيغ رولک شا غو سارغا یعجب روند |
 | رهاسظ ةا نويع نم سض ثيدا هنم و یدنل وا لسغ هلب وص كنآ مال لاو ةولصلا هيلع ماع رف

 كەز( ساغلا ] رددآ یدا ور هدننرف دف (سرغلا یداوژ) راد رود تراشا هنب رس یراقج هنل وا لغ

 دولوم هل رسک كایغ (سرغلا)) هس ض نعم ر رشا سا لاق ردهنسانعم ث كيگيد جافا هر دو 4
 هود هکر تند هکګرد یکراز هتفو لوشلوق ىلع روند هب هنس ظىلغ هدنزرط كوع“ ناقیچ هج هلی هدن

 س غور واکس ا شا یعج رولوا لاله بواکو  هسبازغل وا هلازاهدنتعاسرکا راقیج شاراصهدنز و هدقدغوط یس 3
 هب رک ك نیغ( سا رغلا )ر ون د هنتعسبط “لصف كمدآ ندا ل وانت لاه سم هدنن زو باض( سار غلا )روند 4 ء را

 قلنقشراق ( ةس ورغم اإ روند هادف شهید و هس تفو یا سارغلا نهزاذه لاق روند هننقو یمکید

 هننادفامرخ نالوا شع زونه هدننزو هنیفس (ةسیرغلا طالتخایف یاةسوع مو ةس ورغم ىف مه لاق رد

 روند هوبف یثیدهدنن زوریمآ (سیرغلا ردق هفتوط بوشکی هدنرب ر ون دهننادفامرخ شهلکید ز ونه لوق

 (سفلا ) ردص وصخ عه رل راج هدننز و هنیفس(هسیرغ)) ردندنالک قجهغاچ نوجا ق غاص ینویق س,
 بابلا نماسغ دالبلا ین "سغ لاش رد هنسانعم كم بوبا رغ وا هنابصق و دالب رفاسم هل د دشت كنيس و (

 ةبطحلا "سغلاه رد هنسانعم كلما بيعت و لخ د هلقلزادنا فرح هنلعف ولوق كمدا رب و یضمو امف لخد اذ

 قارازا وید"سغ یعسق یدک و هيف هطغاذا ءاملاف انالف "سغ لاقب ردهنسانعم قمردلاط هب وص وا
 لاقب رد هنسانعم قلاط ه وص هدننز و لاعفنا (ساسغنالا) "سغ لاقق هرجز اذا طقلا "سغ لاقت رد,

 هدزغاسل هکر دیس هباکح رازآو رجز ص وصخ هنعق یدک هل وکس كنيس و یصق كنیغ (سخ)ل"فناف
 هرجز اذا طقلا سفسغ لاقي ردهنسانعم قلرازآ ود سغ سخ مق یدک دن زو زز(

 ةسوسغم ةلخ لاق هلوا زلوا یتوالح نکل بور و امرخ هکردیجاغا امرخ لوش (ةس وسل ال سغ

 بول واذ ذل هکر ون دهماعطلوش هدننزوروبص(سوسغلا ) یبک ره روند ه یدکو اهل: والحال و بطرت
 یا قدص سوسغ ماعطلا اذه لا ردندنسانعم قمردلاط ه وص هلوا رولیدو نیزسکشچ یک موقلطاو

 قسا و "سغاانا لوقت رد هنسانعم كم ردب ندهبطا نال وا سوسغ هل رنک كنهزمه (ساسغالا و قدص

 هنتلع ساسغ (سوسفلا) رددآ ضرر صوص هم ود هدننزو بارغ (ساسعلا 9 س وغلا قع

 (ناسغ) رک ذیساکروند هبامرخ شم واهابت و دساف و ساغلا هناصااذا نساو نغم زیعب لاق روند هله ود شم

 دزا رددآ وصر هدنناب دز احمر هدنم و ردندران 3 ناسغغل ولم ردیمسا كن رد هلق هدنع هدننز ون

 كع( سغلاإ نالوا ڻانطا شوت بول وا یعسم هلا ناسغ تعاجی ندا شوو شو ر

 لاق اک ردموس رخ قرهلوا فص و هفیعض حل هتناهما"یاشوهدشاشآ روند N فرعض

 مظعم (سسغملاا و هدنزو ساسخ (سیسغلا) ےئللا فیعضلا وهو ساسغا موق نم ٌسع نالف لات

 دنییاف یا ضسغم و ساوسخم واننا زاغ روس آق وات لوا هاتو دساف یک س نشر

 ردنابن یرلکدید ین ویک نامرق هکر ديما اب ورک دوختای تابنرب هدنتفل نم هلبصف كن دغم داض و كنبغ €

 ۱ ۱ سراطغ یعجج روند هصخریکتو رجعو ماظهدنزو تیرفع (سیرطفلا) و هدنز و جرز 6 س
 بجو كل دوخ هدننزو هج رح د (ةسرطغلا ریکتم ملاظ یا سیرطغو سرطغ وه لاق رولک سیر

 هلاوح هلقلش ورف هرفط و قلزا وری الاب هلاثما و نارقا و هفت بحب یا سرطهب نالفلاه رد هنسانعم ث

 هيلع سرطغ لاق ردهنسانعم كا غامد ورکو نارقالا لع لواطت یا سرطغب وه لاق رد هنس

 | بونجوک همدآرپ هدننزو حرحدن (سرطغتلا) هبضغا اذا راش لاق Eoin ققلراد یدآربو :

۰ 



 دیدم نيفلا لصف له

 يج ۷# ۱ > ۲۰۲ تس

 ۱ روشلوا قالطا هککرا شمالا لهأت بولاق ع نکرا ماد ردکرشم فص وسلامو هل كن رولک سونع و هد زو

 (سانعل لرد هسناعیبن قمر ون ده هود كکرانال وا "مات یساضعاو مادنا وز وع” س ااعو ردلیلقوت هروک ناي كحراش

 هلدتحف( سنعلارةآر لا یا سانعلا ىلا رظتاهتآ رلاق روت ده هنيا سانع ویدنل وا رک ذ هکردردصم هدننزوباتک

 | هعاس لک ارلایا سانعلا یف رظ یا عار بابلا نم اسنع سلعب وه لاق ردهنس انعم ققاب ه هندنآ تعاس رها

 | یتیرادضس لجر حراش» رد,دآ قلموف فورعهر هدننز وریصق (سینع)زدیلکكاجر زر هدننزو دادش (سانع)
 باشیشعا (سانینع الا لردندارعش هکردناعلس نا هدننز و لضفا (سذعالا) ردشلنا بیوصتیغل وا لمرو هئطخت

 اذا ةقانلا بنذسنونعا لاق رد هنسانعمقل وا نا وارف و لب وط یرملاض و یرافاص كنغير وق كنهقا هدننزو

 ریصق مثل یا سفنع لحر لاق روند هرودو نالوا هام ورفو ےئل ہدننزو ج رب ز (سفنعلاز) لاطو هبلهرف و

 (سکنع) ثیبخ هاد یا سعنعوهلاه روند هب هسکناتف و یهادوثیبخ یک تفآ هدننزو رفعح هلفاق (سقنعلاژ

 قعش وط an هلن وکس كوا و و یحصف كنيع (سوعلا]) ردیعا كرهنرب هدنزورفج

 ناریکج كم بوشلاج هد اب هراداییلابع مدآرب و لب الا فاط اذا اناس وعو اسوع س وعي لج رلا سام لاق 3 ۱

 مات اذا سام لاق ردهنس انعم قمردنل هقفن یتلایع و حدک و اع "دک اذا هلابع یلعسام لاق رد هنس انعم

۱ 
۱ 

 ۱ ساملاش ددان كز وک و روک یش وخ بودا ديف ی EES ام یک هدننزز و انک سا ابعوسوعو

 أ بلطاذا بئذلا سام لاقب رد هنسانعمكمزک هل.بلط همعط ی سا هبلع مایقلا نیسحا ادا ةسابع و اسوع هلام

 یرلیوتهروک هنناب ثكحراش+"یسوع شیک و ه لا و رددانویفساجر هلع كنسع (س وعل ۱ لیللاب هلک ای ایش

 ۱ سوعلاق رد هنسانعقلوا كج یرجمایرادروآن کردا ماکت و لک او كح هلن رف (سوعل ا)ردینالوا ضای كم
| 
1 

 | ندروک ذمسوع هدننزو رجا («سوعالا) ات نا هاقدشلخدبناک اذا عبارلا بابلانم اسوع لجراا ۱

 ۱ | رو هنسانعم لقص روند همدآ نرب و الج دنسه وقم هنيا و ف سوعا و یک ءارج روند ءاسوع هدن قم ردتفص

 دوش رون دەت رش ثح ها هدننز و همام (تساوعلا روند هم هنگ هاش كنکح و نافروص وا هدننز وءک ارب
aS 2 ۰ ۰۱۱  

 [] سیع و رارید رداتاق ےس ینو هنسانعم لحما ءام روند هنسینم لروغوب هدنزوسیل (سیعلا» نوسل وا یراسو

 ۱ دم (سیملا) اب N زم نما ةقانلا لا "اب لاق اار هقان روغوب رول وا ردصم

ekٍفاربعمسا هل رنک )یخ رو رو و  eكني تگ نونیع هدنعچ نا  

 ۱ بس هدیکیا وب نیسبعلابتررعو نیسیعلا تیر ونوسیعلا ی ءاح لوقت ر دبل وقنویفوک کردا هدهلبعص و هرعف

 | یک یهلمو یعرمهلرسمک كنيس و ینذحكنای روند "یسیع هدنتبسن و رارداروسکم یني رانیس نویفوکو ردهلیص#
 ۱ حیا یسیع هدفالسا بثکه کر د د میرم × ردشلوا تلقنم هوا و ءاب هک رسک ك واوو كع روند "یوسبعو

 1 | ریس بحاص و ردبهاذ هنتیناربع یواضب ین نگو NT قمل وا ی ّرعم ینایرس

 ] سیعا لاقت رد هنسانعمقع ر وق په ب ویلاقیشای كن را هلبنسنیک | هلی رسک نه زمه (سایعالا )ردح وج رم فرص

 "لبالاتسیعت لاق ردهنسانعم قلوا قآ قتمارف یمسق هود هدننز و لعفت (سیعتلا ل بطر هیف نکی م اذا عرزلا

 ك علا نیفلالصف لبس رد یصعطا نالسنب نج رلادبع ندنیئدح «سیعالاوا)ل داوسیف اضایب تراص اذا
 هکر وند هغلفانالوا هدنکن ر لوک ل وق یلع ردهنسانعمتلط هلیعط كنبغ (ةسبغلا )و هلیصف كناب و كنیغ (سبغلا)
 عاش مان یاطلا رذنلا نب ةلمرحسبغ و دامر ةردک هيف ضاب وا ةلظ یا ةسبغ وسیغ ه لاق ردقجهلوا زو

 بغ هيف ناک اذا سبغا بئذ لا روند هدروق زو ردفص و ند هغو سبغ (سبغالا) ردیعما یسهقان
 "یه اریشپ نب دا (سبغالانا) هتسانعم دنع" روند هتآ هلوق (سبغالادرولا ) هلیعص كنیغ ردسبغ یعج |

 ناو عقاو هدنم الک سیبغ ابخ ام كيتآ ال وبشا راب رعو ردریغصت ی هکهدنزوریپ ز (سیبغلا) ردتدح مان
 ریغصت اجرم روند هدروق زوب هکن دنظفل سبغا هدندنع رضعب یدلوا مولعم یلصا كنو ردرسغم هلیلوق

 .هلدروق رول وا كعد ملک هدل وا ردبا موجه قلارا قلار را هران وبق یم دروق اکسن روک ذم مالک سپ یدنلوا

 كنابرول وا بغ یبصا كنس هلک ابغ هروک هک رولواشل وا هبانکندما ود و دی أت هلفمال وا یعاطقنا ندموجه هن وبق

 ندسیبغ هروک هننای كن سشخز نکل ردشفل وا ےہ بئذ هدنروصوت هکرد جرم + ردشملوا لدبم های یسیرب

 ( دارم )

 ا | نکل رلیدل وا بهاذ هنت رع ندن راهدام سیعو سوع راضعب و رد هلا هم نیش هکردلئاق یتسلوا ی زعم یشیع



 لاه ردهنسانعءقل وا دوانووح ETE و

 لهاح و هافخا اذا * یثلاسع لاق دین لاک سن رو سرد در و

 یتهج دو هدننز و روبص( سوم ا) هفرعب وه و هفرعیال هلا یرا اذا رمالایف نالفسع لاقت ودهنسانعم

 هدننز و هساج (فسامل )لها اک هایش الا فسعت ناک اذ|سوعلجر لاش هل وا شبا زسلو و بویلپ وس

 قلوا دیدش و هایس نوک هلنیتحف (سمعلا لو یدنل وارک د هکهدنن زوسل (سم او هدننز وس ولج( سوما
 عبارلا و سنا بابلا نماسعو اسوع و ةساعسع و انمو سعل وقت نوسل وایونعم رکو مح كرد رد

 لاعرضف هکر دیعما یداورب هدنلوب ردب نیمرطا نیب هدشز و املا سیفن )معاملا سیع)ل لظاو دوساو "دتسش
 هکر دم نیا اعم زنا هدنزو ریز (یتیتع)ل زنا كالزانم یرافدروب لوزن هدنرتع نع هنسا رد مالسلا

 هافخا ادا ؛یشلاسعا لاق ردهننسانعم كلرک ئیش ۳ دو هل سس کک كنءزمه (ساعالا# ردم

 یلع فلح لاق رونل وا قالطا هنیع نایلواهرز وا قح هما هددشم یاب (ةیسیمل) و هدننز و هنیفس (ةسب
 اذا هنع سماعت لاق ردهنسانعم لفاغت هدننزو لعافت (سماعتلا) قخريغ نيم لع یا ةيسیملا و 2

 "لع یعاعت یا "لع ساعت لوقت رد هنس انعم قموق هدههش یسان هلفلف ولتروا ۍشاب العف وا الوق یشب
 ردهنسانعم قفلوق هدافخ "هدرب رب ز بویلجآ یتوادع هدننزو هلعافم (فتسماعل۱) هرعا نم همش

 هراس اذا هسماع لاقت ردهنسانعم كمهدلسف هنغالوق كنهسکر و ةوادعلاب هرهاح مو هرتاس ادا ان الف

 هیلوا نورپب هدرب بود ا تست هک لس هنس هبناسفت یاوه هکر وند ه یراق لوش هلیس هين لعاب 9

 ندننت و مچ هلیس هی لعاف مسا ندنسیمت .(تاسملار) كنهتت الو اهتیبش فرست تناک ادا ةسما

 اهو نع دوم نظم ین اتانسم** روماب انءاح لوقت رونل واقالطا هروما هبنشم و لکشم ناغلوب

 اہ اروند ىد مۈغىكۇ مومسکو قنوشضطخ 6تا اچار ۆ دەکا 6

 نانا هدن ورو تسح نالوا اناو و "یوق تیاغب هدنص وضخ كع رو هلبقف كن هدد دشم مالو ت

 سلمعلاب هداص لاق رونل واریبعت یزات هکر وند ه یراکش بلکو روند هد روق ثیبخ ندعابسو رون
 هدف مش ج هدنسهفرآیتح یدنا ردنا تاعا رم تیاغ دوو كنسءهدلا وأكرم لجر رو و ديفا

 قوابولوا ددشو "یوق هکرونید هاب لوش هلی كنيع (فس وللا * سلمملا نم یا * لئلا هنموو ئا
 عرسا اذاریسلایق ساع لاقت رد هنسانعم كلتا تعرس هدننزو هجرحد (ةسلعل ا هل وا ردیک بوق

 کا ندنراتاع ور نهو یشاوم هکیدبا نصر ص وصخ هنسسهلیبق نالوخ هب زممک ك نوو یم كنيع
 یس هلکس نع و روند هنالسرا هدننز و طبالع (سبانعل او هدننزو رفعج (سبنعلا) یدنا رار

 ردندیمااسا سنع و رد سنج ع یک هماسا روند هسبنع قروهلوا فرصنمریغ هدقدنل وا ق

 (سپانعلا ردیعبات لوق ىلع یابصع "هلا ةعیر نب ةسبنعو راردندیاععا دلاخ ولع وا و هبلع
 رح ٩ ردرلن و هکرونل وا قالطا هال وا رفن لآ كنهسک مان سعشادبع نم ةيما ندنس هلمبق ش

 یحصف كنيع(سنعلا رلیدنل واقالطا هلصهلت برق رداهم رد ورع ويا ٩ ورج 6 نايس وا. ع نایفس ۳,
 # وچ هنسرت بوک | یحاغا رول وا ردصمو روند هنشوق لش وط و روب ده هقان نیتم و بلص هل
 ۱ د وان تالامنیدیز نال وایردب هل بقرب ندنم سذع و هبلق و هفطعاذا ىناثلا بابلانماسنع د وعلا سذع

 د رق ەد زو باث هک« سانعلا و هدا زو سولح(سونعل از ردفاضم کا سنع فال هدنع رد

 قلاق بونلک | هدنناب یردامو رد هدنسهج رد ج ورخ ندنادع راکبا تويم راو ءرا الصا ه رکو

 اهلهایف اهثكم لاط اذا یناثلا و لوالاو عبارلا بابلا نم اسانع و اشونع تسنع و ةيرافتا تسنع لاقت

 < سینعتلالو هلسمک كن هزم (سانغالا) شناعیهو طق ج و تن مو راکب الادادع نم تجرخ یتح

 | تسنع ییعع وها ىلع تسنع و تسنع و ةي را ا تسنعا لاق رد هن ساتغم سوتع هدرانوب هدش

 دهن اتم قعشرآف ی هنا شن تال رب ۵ هرهج و هربغ اذا هسنعا لاق ردهنشانعم كنیاریبغت نان 2

 قموقیلآ ردق هج وا نزریپ بویمر و هرا یردام و رذب یزق سینعت و هطلاخ اذا ههج و بیسشلا ن
 هرا الصا ردتفص ندروک ذم سونغ (سناغلا]) مولا نعاهوتسبح اذا اهلها اهسنع ل

 کد رواک ذع و هی 9 : زواکس نع و نا وع نیم وین نالوا زوج هدنس هناغ یر

(E) A 

 | بودا فسعت یکن ادات هدص وصخ ره هکر وند ه هسک لوشو روند هنالسرا زواب و روند هشیا راوشد ن



 1 سوگ ۲۸6 =,

 ۲ PPT ارم زوم( هیکبلژ رویا وات بودا دمی ریزه

 یشیورو كن الب لر کتا هدننززو لعفت (سکتلا) ةریثکی ا ةسیکع لبا لاق روند هراءود قوچ و ۱
 هنالا)یفالا یش یشماذا هدف لجرلا س Xa لاق ردیشي وزو شوخ رس نیک دارم رنک رد نام |

 لقنا اذا سکتعا و *"یشلا سکعنا لاق ردهنسانعم قا وا بولقم هدننز و لاعتفا «ساکتعالا) و هدنن و لاعفنا

 | روفصم (سومکلا) نا اذا لیلا سمگ۶ لاسقب ردهنسسانعم قلوا طه صک هدننزو هجرحد (ةسمکملا)
 ۱  لوقیع ا یر ر ا و اوال (شماکملا و هدننز و طبلع سم کعلا ل هنسانعم راج روند هکشا هدنز و

 | روند هبهج نیو تبراق وةربثک یا سماکع و سمکع لبا لاق روند هزل ود بيرق هددع كي
 [ ناف زی ترسم یوم روند هه ود دیدش و بلص هدننز و لدنعم (سدن ملا ) لظم یا سیماکع لیل لاقي

 | هکر ونیدهبادغب عون رب و هنسانعم دارف روند هکج و نانل واریپعت هڪ رقص و هنک هلذیتص# (یلعلا روند هنالسرا

 5 | رونید هکج رمو ردص وضخ هاروا ی مد زدیمایعط كن رهشاعنص هدنع رول وا یمهناد رشیکیا هددحا و شف

 | لچرلام روند 4 یثک ددشو 7 یوف هلنیتحف (یتلعلا )رد عاشر نیلع بر وییممو نوبد هب هیر عور و

 كنوراد ae تابنو رولوا هیبش هنکچچ نسوس یکچج هکر دبهما تابن عونرب و دیدش یا یتسلع
 كمحا و روند ههنسن قجلل وا برشو لکا هلیلوکبس كمالو یصف كنبع «سلعلا) رد وا یا
 1 قجهنللوا ترشو لد روبص (سولعلا هب رشاذا ییاثلا بابلانم اسلع ءاملا سلع لا سان

 ] لوقت ردهنسانماعط هدننز وبا رغ(سالمل))لیشادقذام یا اس ولعانیلع اب بیرهل لوقت هنمو رونید هنسن فرج
 ریز (سیلع) ردیعما هعلقر صوصخت هنس هفاط دارکا هدنزو رونت (سولع) امایعط یا اسالع تلک اام

 1 | اش هومطاامیا اسزلعت هوسلعام لاقت رد هنسانعم كمرد هنس هدننز و لیعفت (سیلعتلا )رددآ لجرر هدننزو

 6 | يص اذا لج را س علاقي , ردهنسانعم تا دایرفو حب ۳تا اذاءادلا نسلع لا ردهنسانعم قلوادتثم ضرمو

 ۳ ۱ ((تسلعلا)مب رج یا سلعم لج ر لاقبرونبدههاک ] د رم قوبسم یسه رع هلاع لاوحا هدننز و مظعم (سلعلا)

 4 ر قوجەد راناباب و ز وافم ةرک ذمیاةسلعمدقات لاق روند ه هقان نال و اانا وت و د دش یک ه ود اکر اهدننز ودمظعم

 ) 2 ز(سیبطلملا) رول وا :rel رو لوب یکه ود تاک را نیغل وا یبحاص هب رح هک ای وک هلکلتا

 لاق ARD 0 رحد(ذیطلملا )زون ده یک نوززاوروب دز هقالءدنورو
 | زرد هان نالوا كسکو و لیبح ز (سیمطلعلا) فشعت یفادع اذا لجرلا سطلع

 قولط هننا وءاعلص ةمصض یاسیمطلعةماهلاقب یکی ید ناغ زاغ ر ودمر وت د هشابیرب نال وازملیق و نسیوت و

 | نامل , كى كى ىعاعط و م اولا ةنسح هرات ةب راج یا اسیمطلع تبار وقت روند «رقات زۇ نوامبر بوش ادا و

 ند بلاها نم هدننزو رفعج (سكلع)ل علبلا ديدشلا لک الاربثکلا یا سیمطلع وه لا روند همدآ لوک |
 1. ا روند ا یروق نوا عمره یا .!(ننکتلعلا) رد دآ لجررپ ۱

 | فشکلا دا ولا دیدسشلا یا سکللعم رعش لا روند هچاص نالوا ماس تیافب بول وا قیص و روکو روند
 1 ] سکتلعم هلیسهین لعاف مس | هنن . و زیضون (سکلعلا) روند همدآ نالوا ردا هطل وا ییعیددرت هل و ایر اعادو

 | دس رام ادا * le لاق زد هتسانعم لعتر ود هلندش هب هنس ون هدننزو هجرحد (تسهلعلا) ردن رلانعم |

 یعق ناوبحو دندش یا سّرع لجر لاقب روند ه یثک د نمرو زو دیدشو "یوق هدننزو سلع (س ريا ةد شب

 1 | دی دشیا س رع ریس لاق رد هنسانعهدیدش ریسو عیرمس یا س رعد و لاق روند هکلک كياچ هدا وص نوچ اك مچ ا وص ۱

 | ناسنا اناوت و یوق یدوجوبول وا ولیوخ نینچو دیدش یا سر مو لاق روند هل وک ددشو تخم ولتنحمو
 9 ۱ روید« یزوق هدننز و روفصع(سورمل 2 ی وغلا قالا سرمشلا یاس رع ةباد و لجر لاق رون دهناویح و
 7  رداج یا سورع مالغ لاش روند هنالغ وا زانقط ولناح ولتا و روکش راع قرهلوا ذاشو ردسیراع یعجج
 |( شامعلا» ردد ران كنج ضعي لامعسا هلی ےف كع ردد یکلاملا س ورع ن دجان هل ادیبع "۷ دیو

 با یمهرو و یتهج و تع” و دیدش برح یا ساع مهندس عقو لاش روند هدیدش رج هنوز

 | لاپ روند هب هک لظم تیاغب و ههجول یدتمالو هل ماقال یا ساعزما لاق روند 4ب هدام لکشم كشر
 16 نیما ) روند منالسرا,ز واناو هلس وکی كيث رولكس ع و هیت روک یعجج دید لا یا س اع لہل

 ۱ وثم نایف و سوا یدو هدنزو سکش سما ردفدا رم هدل وا یانعم یکیا هلا سامع هدننز ورپما



 سگ ۲٩۳ زی ز

 لنز نو بارش( ساطعلا) و((سطاعلا )ل فن الا یا سطعلاو سلطعلا ما وهلاق ر ونلو!قالطا هن هن ورب هدننز و

 هکرونلوا قالطا 4 وهآ ندا روهظ ند وشرفو ج لأ یا ساطعلاو سطاعل القا ءاج لوقترونل وا قالطا هننفورم

 لوقت رون ده هسک شل وا ریقحو لیلذت بولپروسهرب یورپ هدننزو یو (سطعلا) رار دباریطت هلکن ربع

 ناپ هكدتنرونل وا قالطا همول وا هدنز و روبص ودر ص( شوظفلا ملا )اغ م عي فنالا تا ریا اسطعم هتد در

 نوب ريح 6 سومطیملا )ر ون د هثیشنوز وا كب هدننز و سل (سلطعل )تامیا مجلل اه تسطع مهل وق هنم ویدنل وا
 | ولطهنناو دنلبالاب بول والزوك لوق ىلع هنوناخ بلد و بوخ وروند هنوتاخ و نالوا ماکو مات یسهین هدننزو

 ۱ ه هقان هج وق كو رفاعلاةراتلا لب وطلا ةنسا وا ةلبمبا اذك و قلا ةاتلا یا سومطیعةأ مها لاقب ر ون د هنوتاخ ریسق

 هدل وایان ہم یکی با سو مطیع ہدننز ور وفض ع( س ومطعلا )رز واذ ون شز سا رد ماظعور دسیماطع یوی ر وند

 . (سورفعلا )و هدننزوساط رة( سارفعلا )و هدنزوتیرفع(سنرفعل الو هد زوج رب زهلباغ(سرفعلا ) ردفدا

 بلاغ هنصح هدننزو هجرحد ( ةسرفعلا) روند هنالسرا زولپ هدننزو لجرفس (سنرفلا و هدننز و روفصع

 هنرلسرا هدنزو قثرذخ «سارفعلا) هبلغ و هعرص اذا االف سرفع لاق ردهنسانع» قلاچ هرب بول

 یزوزنا دڅ نب دجا لهسوا هدننزو لیدنق (سيرفعلا نال روند هه ود نیلاق ینو و یدنل وا رکذ هکروش
 كنافو ىح كنيع(سفعل ال ر دشا راصتخا ندن لباتکتنيعفاش ماما ردسبحاص كاتم ان عما وا عج هکر د
 لذتبمو راوخۍهنسفر و هسبحاذا یاثلا بابلا نماسفع هسفع لاق رد هنسانعمقم وقيل ندنشیا یب هسک ر

 نیشیموا د دشاهقاساذا لب الا سفع لاقت رد هنسانعم كم ر وس هلتدش ی هودو هلذت | اذا هب و سفع لاقت رد هنس

 هسفع لاق رد هنسانعمقمر وا هنتوک« تكمدآ ر هلفایا و هکلداذا ع دالا سفع لاقت ردەنسانعم قغ وا یتسهلوم زا

 تمکچ یرغوط هرب قرهریدشقص بوریدصق هر رب هلئدش و روز ین هنن راب یمدآرب و هلجرب 4
 قان واو لا نالوا هدندب : هدننزو غ ار د طعص یف را ىلا ه ذج اذا هسفع

 هدننز ولاعفنا ( سافعن الا )روند همدا رودو هدننز و سفیح (سفیعل 2 لصفلا یاد

 هدننزو لعافت (سفاعتلا# رفعنا اذا تازلا ىف "یثلا سفعنا لاق ردهنسانعم كولب هعارط هلکعرر

 (تسفاعلا) عارصلایف اوطاعتاذا اوسفاعت لا ردهنسانعم قلابجبوشرود هدکشروک هی یو رای
 هيف لاقت ردهتسانعم داسق هدننزو باتک ( سافعلا و هام اذا هسفاع لاق ردهنسانعم كعشرود هد

 ردهنسانعم قلوا یشالتمو برطضم هدنز و لاعتفا (سافتعالا) ردیعمآ كن هقانرب سافع و ا یا ی
 مث و روند همدآولجا زم كشربچ ولیوخ نیتچ هدننزو لدنعم (سقنفعلا]ل او رطضا اذا مولا شفتعا

 | دار هدننزو هجرحد (ةسقفعل ا) مشلا اذکو یالخالا مسعلا یا سقنفع لجر لاقب روند هص هاب
 هدننز ولدنعم هلفاق (سینقعلا هنسح ناکنا دعب هقلخ ءاسا یش "یا یا هسقفعام لاق ردهنسانعم كلا

 | هدنم هدنرانزو حربزو رفعج (سرقع) روند هنافآ و یها ود هلص كع (ساقلا) روئند همدآ

 نقد یا هسفنقعام لاشه و ردیفدا مو هدنزو سقنفع هلیم دقت دقت كفاق (سفتقعلا) ردیدآ هربغص

 | روتید هراهودنال وابیرقهددع كی لوق یلع هرله ود قوج هدننزو طبالع(سباکعلا )و هدنن ز و طبع(

 | *یشلا سیکعتلاش ردهنسانعم قل واک ازم بولغ هنتس وا كن رب یرب ندنتژ که نسنرب هدنن زو ج رحدن#

 بلق یتسهلوعم مالک هلی و کس كفو یف كع (سکعلا)اضعب دضعب
 سکع لاق رد هنسانعم كلا

 ( هعید زا دهادم ابداع e فداصت ۹ ۷ رزوا ترا لضاف یه گردند هلچوب هلق ادارو ول

 یراکدلیا دنن هن رال وق بور هنغلهدنور نوچ اق غشا وب یهود هدننزو باتک (ساکعلا) هیف سیکعلا بس
 هعزانم هکهنسانعم قعشاغ وا بوت وطندنج رپ كل رب یر هسک یکیا رول واردصم ندهلعافم ساکعو ر

 (سیکعلا ) عابنا ساکلا و كتيصان ذخ أب و هتیصان ذخ ات نا وه و ساکم و ساكع مالا اذهن ودلاق هنم
 نوجا كع ندر رخآهکرون د هنغوبچ هعصا لوش ورود هماعط نالوا تت رع هلککو د دوس هنانروش ه

 هکهل وا شلک ود یاب شیورچ دیدن کر زندوف و هزانلوش ورونل وا یبعت ەز دلال اك ایدی یواو وا اط



 ۱ > ۲۱۲ زی

 :نکرولیغاصو ترد م تفوطتریبا اذ| سوسعةقان لاق هلواردنا نیلرا ردا هرکصندقدشالوط زارب هدقدلر دلاق |
 | 21 لاله هکر وند هب هقا لوش وبلط ادع قللخاذگیستناک اذا سوسعتقان لاق روند ه هقان ندناقلزسیوخ |
 [۳1 و هدنس دم واهع یوم اظعلا ناک اذا سوسع هقان لاشه واز دنا نینخ و تف هرات [بوشلوط شیزلکیکهود |

 | + یراقلوشو المانلامارازت تناک ذا سوسعةقان لاقزون د ه هقان شفلقو بونغص یسهعودردبقو ردیمرا و

 را لاق هلوا زا تالابم ندكلعا تطلاخمو تفلا هلبا ران آو ندقلوا بیرق هنعسق تاکرا هکر وند |

 | ا لیلقلا یا سوسعلجر لاق رونبد هب هسک تجفنشاو رخ عب زآ یریخ و لاجزلانموندتنا یلابتال تناکاذا
 راث رٹ (ساعسعل الو هدنن ز وناتک( سا سعلا )و هدننز وریما(سیسعلا روند هلا ويح وناسنا نالواهدنبلط راکش و

 كنظفل سع هدننز و باتک («ساسعلا) نوجما یقیدشلوط بوزکر هه رونل وا قالطا هدروق ندعابس هدننزو
 رول وادرفع ساسعو ماظعلا حادقالا یا ساسعلاپ او رش لا روند هحدق كوب ردهلیعص كنيع هکردیعج

 كنیع( "سعلا )ر ددا نطب ر ندب ص( ساسع ون لاه رکی ا اساسع ةقانلا تّرد لاقت روند هکمرب و دوس اه رک هقان ۱

 | لاق وند هرارجات راکعمط و صیرح هلنیتعع (سسعل ال روند هلسانتتلآو یدنل وا رکذ هکر ون دهحدق لوي هلرعص

 1 هده رض یاروو رد دآ عضومرپ هد 4 داب هدننز و عرع (سعسع)) رون د هرلباق لوپ و ءاصرح یا ننتسع راحت |

 | ردعضومر هدنس غ كن رهش اج (سعسعراد)) ردف ورعم ناوجرب همالسن سعسعو ردندآ كغاط نوزوارب

 | كندصک هدننزو هراز (ةسعسعلالرون ر وکی کو ص ندقارب !هدرللوچتهکر ود همارس هدننزو رار (ساعسعلا)ل

 ۱ زروال واهدلبلفرط هکردهنسانعم قلاب هکمک یغنلوک ارف دوخاب قلشاب هفلوک ارق یعب كلا لابقا و هجون یتملظ

 دلا سعسع لاقت ردهنسانعم قعش وط بوزک هک یعسق دروق ورب دا وا همالظ لبقااذا لیللا سعسع لاق |
 | اذا باصلا سمع لا ردهنسانعن قاچ هنزو رب:یبک نامط و,سیس باه ییالبقو لیللاب فاط اذآ |
 | قمالغرا لان زو هام و هسبل اذا رعالا سعضع لا ردهنسانعم كم زوک یلتروا تاب یشیارپو ضرالا نم

 ] سعسعت لاقت ردهنسانعم قلقوق یب هتسنرب هدننز و لزازت «سعسعتلا) هکرح اذا *یشلا سعسع لاقت ردهتساعم

 05 كنیع و كيم ( "سل لدیصلا بلط اذا بثذلا شعسعت لاق ردهنسانعم قمردشاراراکش و هم اذا “ىلا |

 . ] رواج نانلوا رببعت یپرک هلبعف كنيع (سعاسعل) بلطلا یا "سعلا بيرق وه لاقي ردهنسانعم بلطم ۱
 1 ۱ ردهددشم نیس لوق ىلع هدننز و نوزلح (س و طسعلا ) ردسعسع یدرفم ارهاظ نوحما یرلکدزک هصک روند

 | 6سرضعلا اروند هباراصنسب ر هدنناسلمور و رول وا هیبشهنجاغا نار ریح ر دیم جاغآرر ص وصخ ه هر زج
 4 | راوکشوخو درابو هنسانعهدر رون د هغ وغ وص وهنسانعم شح وراج رون د هنکشا ناب هدننز ورفعج هل ا هڅه داض

 | نالوا هدنجا وصلوقیلعروند هغاربب شغناب هچ هن رز واو روندهراقو رون ده ولط ناغاپندکو کو روند ه وص ۱
 | هکر ديما تاب عون رب ورولاقبوشپاب هلکلک ود هنتس وا هلنایرج هکر وندها رپب نال وا شهاب یک نوصو هدراشاط ۱
 ماخ یناب دارم روند هنجاغا یمطخ هکردهدننزو جربزو لوق ىلع ردلمح تیافب یتبوطر رولوا لشي قچآ

 عیج هللا سرضع هدننز و طبالع (سراضعلا راردا قالطا حرلا محش کا ءابطا هکر دتجهلوا یساغا كنکچچ
 اتش نکمدننژ و روفصع (سورطع) یک قلاوج و قلاوح هلرحف كنبع ردسراضع یعج ردفدارم ۳۳

 دابع نا هجرک ردشمافل وا ربسفت و ردعقا و هدنعارصم* سورطع ضبا رهظ فلاح ادا * وبشا كنه اش ما ۱

 | هفبرمسقآ ردعما هلن وکس كناط ویمحف كنيع((تسطعل )مدل وا بایرفظ هدناوندكتءهروب نم نکل شات لقنهعمروب ۱
 ۱ كنبع( ساطعل او و هل وكس كناط و یک كنىع( سطعلا ]الخ واقلخ همش یا فوز لاق ورونو

 |[ هتااذا لوالاو یناثلا بابلا نم اساطعو اسطع لجرا سطع لاق هتتسانعم قمرسقآ رذراردصم هلص
 1 ور هلیغمرپ هدنر وهظ ساطع هکړ د جزم # رول وای د مسا هدنتاع هسطع ساطع هک رد حراش + ةسطملا

 ٠ اذا جلا سطع لاق ردلیعتسم هنسانعم كکو س قفشساطعو هسطعو * یهتنا ردلیزمقعت وط ردق هل وا عطقنم ۱

 تام اذا ےل اهب تسطع لاق و تاماذا نالفسطع لا رد! سطع ی ورەکاب وکر دلهعتسم هتسانعم كل وا وقلفنا ۱

 نوچکیدلیا عنمندنجاح باهذ رولل واقالطا هیشنانل وا مأشت و ریطن هلیسیدنک ردیعجكماط هدننزودرص م

 بوداریطت هستشیا قبرسقآرب هدکد لیا ج ورخ ندنس هناخ هلمتبت تع زع هتم و الثمرار دنا ماشتندشسقآ راب عو
 هدننز و لیعفت(سیطعتلا )رار د جل اه تسطع هسلیا تاف ود وخاب هسلیا تباصاموشرب هب هسکر ب سپر اردنا تعجر ۱
 روند هسن یک د رق | یکی ت وانو ر (سوطاعلالاسط ام هل عج |ذا هریغ هسطع لاقت رد هنسانعم E از

 | <سطعلا زو هدننزو سا( سطح ا رار دب م اشن هلکنآ راب ص هکر د آر وناجرب و هنم سطعیام یا سوطاعلاب هسطع لاقن

yT(دمت)  



 (ءاسرعلا ) یهننا ردرک ڏه سرع نال وا هنسانعم مانور خان ناتو بک هدانعم و و رول وا صخا هکیدنل و ۱
 هسرعا لاق ردهنسانعم قل وا مزالم هن هنس رب یدو هلب مس كن هزم( سا یعالا لر دندآ عض ومر هدنن ز و ءادهش

 كلا فافز هنلها هسک رب و اسرع ذا اذا لجرلا سرع لا رد هنسانعم كطا بت رت یماعط هل وو همز اذا

 | ردهنسانعم قم وق هلحرب نوجا تخارتسا هدنرخآ كن هکر رفاسمو اهلع ینباذا هلهاب سرعا لاقت ردهتسانعم
 هکر وش دهنسیح روس رکسع و هلفاق لوشهدننز وربنم سرما هح اتسال لیلا رخآ اول اذا مولا س صا لاق
 بود رو هدکدلیا "سح طا شنوا قوش هد ماما :یراکدووتک فروم هلغل وا قذاخ هدر و نم نویلضم |

| Î 

| 
| 

 سرعم وه لاش ]۳ رغوي لک او مارآ بور دن وو دکدتا هدهاشم روتفو لسکو |

 , هلاه )سا ر ملا لو هدننزو تک (سد ر علا مسرعا و 1 نکا ذاو م راس اوطش ادا قابس |J قذاح قلا یا |

 (ینارماتد) ه وامى ۳۱۳ نیم یا هل رع و هسا رع ق سرعلانع عنمآ لاق ا 9 را نال وا یعاتنالسرا ۱
3 

 | ودهنسا نهم قع وف هلحرب نوا تارسا هاش رخنآ كن هه اسم یدو هد ز و لیعفت (سرع2۱) ردعض ومر ۱ 1 ۳

Eهل اوس عا یتعع موعلا سرعلاش روند سرمو سرعم هل لوا ردژیک ۱ یلامعتسا كنو نکل نک یا  
 و 4 او تچاوتا و و موها هللا لص ۳ ۳۹ فرد ید وا ی بد لوش (سیآ رب

  Eكليا تبح راهظا هنسهج وز جوز هدننز و لعفت و اذا  ESNسرعت لاق |

  1هل وا | او ی و لیلد ندفعساغ وا هامتعاج و موق هسک رب هدننز و هج رح د ( سط رعلا ) املا بیحت ادا هنآرمال

ef ا وانم نع "لذ و مولا نع یت اذا نالف سط غ لاق ردهنسانعم قل وا فرطر بودا تقرافم ندرنآ ۳ : 

  ۱روند هنالسرا و روند ه هقان نم و روبص تیاغب هدنن اب تالهدن ور هدنن ز و ساطرق هلباف(سافرعلا)مهتع زانم و

 زواب و یربا یسهثج هدننزو لب ز (سیسفرعلا) هلیعدقت كناف ردقل وا سا رفع نالوا باوص هدنو لوفیلع/

  ۷ 3ود هنسانعم تاج گیت هرز وایرب یر ی هنسلهدننز و دج رحد د( ةسکر علا روند هنوتاخ وه هقاننالواددش ودنت و

 تکی ر تاتتاتهرزوا |یربیرب هنسن رب هدنن زو ماج رحا( ساکن عالا )ضعب ىلع هع عج اذا ىلا ن لاق 2 7

 رعشلا سکنیعا لا رد هنسانعمقا واهایس كي لاقص و جاص ورالبق و کت را اذ! یشلا سکن ا لاق ردهتساتمم 4

 سلع( سمرعلا ل رون ده هقاننیتمو بلص و هنسانعمه رک روند هب اړو هدننز وچ ر ز(سمرعلا ]لهدا وس نشا اد

 هدنن ز و هجرحد (ةسمرعلا)) فیرظ ضام یا سمع لجر لاق روند همدآ رازکر اکو فی رظ و كشبا .دتاز و
 ءاخرتسا دعب هندب بلص اذا لج رلا سم ص لاق ردهنسانعم قلوا نیتمو بلص نکیا تسس و قلاص ید كعدآر

 هدککو ا هکیمج وا بوقلاق هلفغلا یلعندننلآكغابا رددآ شوق ر هببش هنج رکو که دننز و ساط رق هلن ون( سان رعلآ)

 دون قو ڈلرانوتاخ و ردیج وا یرویس ناقیچ ندنفرط رب هکر وند هتنور كغاطو نسزلب یتیدلوا شوق 8
 | قم وغ بوزک هک نم (ننتسها) و لذت كنيس و یضق كنیع (سملا) روند هعضوم یراکهگو
 لها و ند راکم هدننف و هصک ةصاخ و للاب فاط اذا لوالا بابلا نماسسع و اسع لج زا سع لاق رد هنسانم/

 | تاب لاق رد راک طباضو یشاب وص هکردهنسسانعم قعشاوط بوزک ییفرط ره نوجا هشفاحم یخ ندداف |
 | ذمدآربو ءاطبا اذا هربخ "سع لاقت ردهنسانعم كمك ريخ و ةب لا لها نم لیلا ضن یا نالف سم |

 | لس
 ۱ رد هنسانعم یقمالت وا <a زکلاب هقاب و الي ۳ اس اا اذا مولا "سع لاش رد هيام كيا ماعطا هند هح زا | .E رک

 لالاب ج لوقت یدنل وا ناب هدنسهدام "سح > یسلک كو كندو اه دفن ترا ةقانلا تسع لاق |

 | دك دو هدننزو لاعتفا (ساسنعالا لر ونک نامه نوس و ۱ دسرول وان ندهربن ید كح ی هعل كسب و تان ۶

 |* طب رز باک ن رهربخ س دعا بلک * لثلا هنم و لبثلاب فاط اذا لحرلا س دعا لا رد هنسانعم قعش وط بوزک

 لاق ردلهعمسم زام تاس کا ساسدعا و رونل وا ترض هدنلح اغا و قد وشت هنتهح یعسو بسک یمدآ رب 1

 یه شر ید رلهع نوا راردا یب و و ار ر

 یا ا ال برکه ارم اتفاق و درج ی دیرش

Eح زکلابام اد هدنز و روبط( سوس لاری چ و اجرک رنو a | 

 لاقت ا 7 رب REE ر RR هان نالوارالتوا

oan 



 ۱ هاو :یعی لا مدنا ن وكى مادار ودل وا قالطا روم و را هکر دتفص ر هدننز و روبص (سورعلا) |
 | یعجبكنانل وا قالطا هنیلکو هلنینمط رولکس رع یعجثسورع نانل وا قالطا هبوکیوکرونل وا قالطا ه وک وکو
 | ندنسانعم تمزالم هروک هنناب كحراش٭ سارع نه و سورع یهو شع مه و سورع وه لاش ر واک سارع ۱
 ثاهللا دبع تش ,ایما ندنس هلدبق ه رذع هکر دما كنيشک رب ندعو ردیدآ نضحر هدنع سورعو ردذوخأم

 ارو زم س ورع هکردو یلصا ردهلیا ماکت ءاعمآ هر ون نم ینلثم × شورع دعب رطعال * ید یسهدازعو یوز |

 ۱ یدنک هلکلیا ج وز هسکه رهچ تشز و لیخ یوي د یزغآ و یوخدب و جا نهد: رب یه روت نم هرکصخدک دلیا تافو

 | ناذیتسا هدننص كلها داشنا هیئرم هدنفح سرع نالوا لوا ج وز ءاعما هدکدلیا ترشابم هکعا لقن هنسه وا

 ءایشا عم* سابلادنع ادسا و هلها یفابلعنای » سارعالا سورعابكيکب#۱ هدکدلیا راهظااضری وز دل وا بودا |

 ۱ ةمهلا دنع ناک + داكا لاوس ندننومضم كنربخا "هرعف ینا ج وز یدلیا ه دن هلیسهزوج را * سانلا اهمال

 | » بیل | ره زالا "رغالا سورعاب + هرکصندکد یا لم نایب هلراء رف« سابا تاضبص فيلا لت علو بانی
 ا رایفتسا ندو اشا جوز هنن هدکدلیا زاغآ هب هرم هلی رقف × رکن ال ءایشا عم رضا مر کلا ج

 هنسدنک چ. وز هدکدلیا دام رز هلن رله ر قف * سممیعا ربع روا × رګ ا ریغ ةهكنا | تیط# رکنلا و ان فا

 1 وز هلفهارب هدنرب سونف رطع ,ایسا هدنرلت ردابم هتع نع بول وا راوس هدعب یدلیا لا ردا ی تکی دلیا ضد رعت

 | تیاور هدننا ونع* س ورع رطعل ًابعال٭ یروب رم لثم راضعب یدلیا ادا ربا یروب نعلثم هدک دید لآ هکناب یکر طع

 | یتس ههبرک هحار نوناخ هدفافز هلل بودا ج ور نوناخرب هییکیودب یدوج ور هکیدلبا ناب هيرو یتلصا و

 | ملکت یروب زم لثم هدک دنا باوج ود مدلقص جدا وا کیا راسفتسا ود ردیعو هل رطع هدک دليا مایننسا

 یسک سیف * یش روب نم لثم رداحان كليا ناهن یرطع ه رکصت دکد شور, عی یدلبا

 <سورعلایداو ژ رددآ خ نصح ر هدنش لق كنسع ناخ ملل رونل وا ترض هدنفح هننک قجهش وا اما

 | هسرع یه لاش زونلوا قالطا هنري ره ندهج وزو جوز هلک كنيع (سرعلاق ردعضومرپ هدن رق هندم
 ِ | کرد ون كچ وک رب (س ع نار ردساعا ییج رون دهن السا یشید واهج وریا اهسرعوه لاق وت رما یا
 | كنشۇمو رکذم ردسیع تان یعج رد راکدید تاک دي ر رول وا یلفالوق كيسک و ك رود یرلقابق كنبزوک

 . 3 ردل وقنم یریبعت سون و سرع تانن ندشفخاو ردشفل وا بیلغت ثنوم هدارو هکود حراش» رد هو یعج
 ؛ كنا روی كنیع (سرعلالردقج هل واه و نالوا هدننول سنا روند هنایون هن وکر ب هلی رسک ك نيع (یتسرعلا
 | هقنع دش اذا لوالا بابلانم انتصریعبلا سرع لاق ردهنسانعم قلاب هنل وق هللا بیا یتنوی كنه ود هليل وکس

 | نکرد تر وا تافج ال اوك ر داپ هرق سرع و ل دعى ا ینع سرع لوقت ردا هنسانعم كلی فارصنا ول ودع وهعا رز لا
  هناغروا و هبا سرعو حرفلایف من یا نالف سرعپ لاقب ردهنتسانعم قلوا هرز وا ترسم و حرف اعادو روند
 | هد هلم كنيع هدنوب هنسانعمریغص لیصف روند هنکش وک كنکشوک ءودو لبا یا سرعلاب هقثوا لاقب روند

 | مات یتج وار بولیکج هنغلارا یراوبدیکیا تان رو اشیف هکر وند ه را ود لوش سرعو رد ساعا یعجج ردزباج |
 | ماج هنیعب هلوا قصص هک ات رردا فتسم بوتر وا ارز وا هدعب رولاق یک زیلد رزلیا قاصلاو غالب ءراوبد

 | ریال RS نکغمجادوآ مد شیف رول وا هطو | ررقیچ Al نی هدر یبک یاکماج

۱ 

۱ 

 د اا و رب و كاچوک نیب سرع دزو e NS رعلا زا

 | سرعم اف ان لوقت روند هنسدط وا ش شاباپ ها را ود یراکد د سرع نان وا رک د هدننز ور یظعم.(نسرعلار)

 | ندیکەلوب ۳ نا نوین فتو اما لی یو هلال تيا طاع نب طاح وه و. نیزملاب بدت وه و
  لاقن ردهنساتعم نیا دانیم ( سرعلا ل رونید دعضومیراقدنوف نو چا تحازتسا یعاکنه رھ كن هسک
 هکردهنمانع قلوا داشلد و رورسم هلطارفا و نک ی شهداذا عبارلا بابلا نماسرع هنم لح رلا سرع

 هم زل اذا 4 سیع لاق ودهنساذعم قل وا م وادم هب هنسنرب و رط) طب ادا لجرلا سرع لاق هوا «o مس هح رد دلم داش

 فتک (سرعلا» عنتما اذا ۱ مدنعام ىلع سض لاش EEN كما عانتما و تنض بوبر و هرخآ یهدسار و ۱

 (سورءلاژزو هلص كنبع (سرعلا ]ا داو هن رلس را و شهد یا سع وه لاق ردعص و ندل "وا یاذعم هدنن زو

 سرعلا اا مضح ل وقت هلنیتمص ر واک ت اسرع و سا ا یعجرونل وا رببعتیشآ نوک و دهکر وند دنماعط هم و هلنیتمص



e ۲۵۵ زی 

 ج رخ لاش روند هنماکنه ادتا كار ةصاخ و اهنم ةعاس یا لپ نم ةسجم تضم لاتقب روید هتعاسر ۱

 رد هنسانعم كك بو رو ی هود قوچ ینعب ءاساح هدنز و سولج (سوحلا 2 رصس ی لیلا نم ةسح |
 جوآ رب نانل نوجا لکا ها چکر د هنسانعم لوح هدننز و صاولع(سوح ال تشماذا اس وج همتا ت غ لا
 | سین لغ لاقب روند هک رام هم نالوا زا کند نیما نرو نیس بلا ون ا

 | هتسهآ ضآ ضآ هدننزو ینیلخ ( یسیعلا ) .یدنلوا نایب هدنسهدام حس سی سهو ليال ن کاذا
 | شبا بوش ود هشدرآ كنهنسفرب هدننزو لعفت (یصتا) ةشطبلا ةیشلا یا یسیحلا یثع لاق روند هشبورو

 | لاش ردهنسانعم قاب رول یرخا دعب ةر هرب و هبقعتو هعیت ادا ها ست لاق ردهنسانعم قمردشارا | |

 ناف س ےھت لاق ردهنسانعم ك بوقیچ هدر یادت و ثیغ دعب ثیغ اهباصااذا ثوبغ ضرالا تك
 اندک رو شدی اقا ورا لاقت ردهنسانعم قموقیلآ ندنشیا یی هسکرب و ةرصس)یا لمللانم دارت ادا

 | وبا مت لا رد هنسانعم كم ل وړکو مھبأطبااذا مهب ست لاق رد هنسانعم تمرد وتو ندنتم نع | ۱ ۱

 کز را ىلع هرع اذا نالف سعت لاش رد هنشانعم كلطا عیرقن ورییعت هدننص هدامرب یدار و خا ا

 قع دل لاق ردبعشنم ندن رل انعم ااو سبح هکر رل عتسم دنتسانعم كا رضاق ندنتهح مراکم و دماح |

 ۱ لجر لاش روند هرادن تبحاص و نی دوخ و غمدم هل سهن , لعاق سا ( ستم ) مراکلانع هب صق اذا ءوس ۱ ۱ و

  تاکرا نالوا "یوقو نهم ال یدوج و و یربا یسهثج هدننزو سلع هلن ون ( سنا ) رشم یا تم
 ئاب( سپ دعلا ) روند هن راکجو ناغروص وا هکر دی ولقم سناعج هلبص# كنيع ( سناحلا ) روند ه هود ۱ 3

 | رون دلا ويح راسو هود نالوا اناوتو کو ولكنا د یتقلخ وه بول وا ددش ودنت هدننز و سلم هلا هد وو

 . ناسنا نیلاقو یربا یمهثجو روند هناوبح و ناسنا شکر س ولیوخ نیتجو لف كنيع ردسبادع یعج ۱

 نیم( سدعلا  ردیسهنک تناسب عبنم ندنیعبات ةاور سب دعلا وبا و ردسقل انکل جورو روند هنا 0

 | سدعو همدخ اذا یناثلا بابلا نم اسدع هسدع لاش ردهنسانعم كلنا تمدخ 4 هنسکرب هلن وكس تالادو یکف ۱
 | سدع لاق ردهنسانعم ضرالاف باهذ هدننزو سولج سودعو هدننزو تناعک نیل دزناصف ناسدع و

 | لالا سدع لاش ردهنسانعم قعالت وا یراوط سدعو تهذ اذا اس ودعو اسادع و اناسدع واسدع شضدالایف ۰

  سدطایا سدعلا لها وه لاق ردکتوسزوس هللا مهوت و نیم و "نظ هکردهنسانعم سدح سدعو هاعر اذا ]

 | رد هنسانعم كمکچ كما هدنتهج راک بسکو ادیدش هّطو اذا هسدع لاق ردهنسانعم كمهنکخ بو ضاب

 | هلتلق یا لغبلاب تسدع لوقت ردهنسانعم كل رازآ و رجز ود سدع یتسف رتاقو حدکی یا سدعب نالف لاق

 أ | رد هلنیتص مرادن هللا دبع نی دب زن سدعلوق ىلع ردیدا لجررب ردهلنبتعص دوخا هدننز و رفز (سدع) سدع

 سودع ةأ ما لا روند هنوتاخ یسهبحاص مادقاو تأرج هدننزو روبص (سودعلا) ردهدننز ورفزیسادعام |

 طو تدش رداناوتوریلد هدنناب كمك هلوب یتف و هصک ینعی هيلع "یوق یا یرسلا سودع لجر لاقبو ةئيرج یا
 هسدع و ردهسدع یدرفم ردهلغ فورعم وز هل یتصف (سدعلا ردذوخأم ندنسانعم باهذ دوخا | ۱

 هدن ر ره كند یکیردج هر وکه ناب كحل راش« رول وا یدّوم هکاله و راقیج هدنند كناسنا کرد هوس عونر

 (سودعلا) یدل وا لاله هلتلع و بهل وا ردندنسنجنوعاط راردا ریبعت هبصح راق هدنسیکرت همشط ردا ت
 (سدع) ةسدعل | هتناصا یا س ودعم وهف لوهحاءان ىلع لجرلا سدع لاق روند ةمدآ شما وا داغ هد | ۲ ِ 1

  نایلس هکر دیعما كنیجرتاقرب و ردیعما كرتاقرب ورد را زآورج زۀ ص وصخ هنج ات ندیاود هی وکس كني و هلن 1
 هلا ه6 یاح و لوق ىلع یدنا ردنا فدنعت و روز هرارتاق یعیدنللوق امتاد یدا هدننام مالتی ین

 یی ام نبدا نج رلادبع وهللادبع ردنداعما هدننزو ریز (سیدع) یدنل وار کد هدنسهداه هک ردسدح |

 أ | (سمادعلا ) ردراتعاج رر هدنر هلبق بلکو  "یط هلاک (هسدعون ) ردیعما لجرر هدننزو و
 حرز (سبرعلا ]ل سس رثک یا شمادع لک لاق روند هغلت وا یروق نالوا قوچ كى هدربرب هدنن زو طلا

Eهترمص نالوا عالمو راومش و لهسندرب ردمه و یرسکد وخاب هلل رسک البلق وین كیع تسر  | 
 ددشو دنت هدننزو لجرفس (سدنرعلاآ) راردنا مارآ و لوزت رایو وشرق هرس یتعب رونل وا سیرعت اکا هکر وند 3

 | روند ه السراورون دهن وص لیس ق وچو دندشیا ةسدن ع و سدن عقال و سدنع لج لا روش ده هودنال وا ۱۰ :
 هسیدا رع لاق روند هر یرافدشواق ل راکیک یکیا ره هدنرلهدوک كناویحو كناسنا هلبصف كنیع ( سدا رعلا 2 ِ

 Een اذا سرم لای ودام )یا اا هدننز و هحرحد (نسدرملا ) نیضع کت یهو



 ی

e ۲۵۸ - 
 هدنسهکلوادحنو ردیدآ كغاطرب سبعو رد رمسفم هلتابن یرلکدند هعصرام رینسیس و یراکد ىد ی هیفگتیتتما فوار وا

 سبع ن سباعو رد ردب هليبقرب تیر نب ضیغب نب سبع و ردیدآ هلحرب هد دف وکو رددآ وص ر هدنراید دساونب
 | ههج و سبع لاق ردهنسانعم نقشک | زو جدو هدننز و لیعفت ( سیبعلا ) ردییاعص سبام نب سبع دوخاب

 سبام و رونل وا قالطا هنالسرا سباع و ردیعما یحلق كنهنسک مان "یبلکلا لس نب نج را دبع (سباملا) مک ادا

 ردهب رق ر هدن رق فئاط سپاعو ردیاصص ردندنن ره هعب ر نب سباع و ردیعسا یل وک كنا رعلا دبع نن بطیوح

 شوخانو 4 رکو ددشسوبعو رونلوا قالطا هن الس را هد رانو هدننزو دا دش (سابعلا )لو هدننز و روبص (سوبعلا])

 اهب رک یا هک اسوبع امو یلاعت هلوق هنمو رول وا سبعتم راهرهچ ندنتهارکو تدش هکرونل وا قالطا هب هنسذ

 هلتبسن هنولوط نیدجا تن ةسابع ردهدلب ر هدرصمو رد هن رق رب هدنساضق كلارهن (یسابعلا  هوجولاهنم سبعت |

 هداضعا رولوا ردصمو روند هنسپ روق يشف نالق بوشپاب هنفیرب وق كنهود هلنیتحف (سبعلا) یدنلوا همست

 ردنداعما سبعو سس اذا عبارلا تابلانم اسبع هد ف ولا سبع لاق رد هنسانعم قلاق بو روق ساب ورک

 | نافگ اول و فلؤم هکر د حراش + ردیسیر رفن لآ ندا هیلوت یی رترضح ن رونلا یذ ناک س رع ن دمقلع

 | اونفدوا ورا و هذن ض كن هبيتقناو هدریصبت هکدنن ردف رحم ندنسهلک وزلو یظفلاول و نکل بودا مسر هلناونع

 ردندباحصا هسبع نب ورعو رولوا كعد ردیسپ رب كرفت یتلا ندا بارت نیفد ینافع ترضح هکر دتبثم هلت رابع
 ۱ ردهعیشلا جش ماشه ن سیبع و ردرلثدح نوم ن سیبع و سهب نسیبع ردندامما هدنزو رب ز (سیبع)

 | هدننزو لعفت (سبعلا) دو هریثک عج هدننزو لورج ( سوبعلا زا ردیدآ عصومرب هدننزو روت (سوبع)

 هدننزو روفصع (سوتبع) و هدنزو رفعج (سعبع) مهجاذا لجرلا سعت لاق رد هنسانعم كمرتسوک ورشرت
 | ید ولی و نوز واوقلمنا یسلا یا سقنبع لجر لا روند همدآیوخ دمدننز و لجرفس(یفنبعلا)ردیدآ كجور |

Eyیسهدلاو كن ردب ینعی یرلهدجیکیا هکروند هب هسک لوشو لیوط مات یا سعببع لجر لاق روند  | 

 | كنیع ( ىقبعلاإ) ناتمجا ه وبا لبق نع هاتدج یذلا م سقنبعوه لاق رلهلوا هما یسهدلا و كنسەدلاوو

 ۱ ولشبنج عبطل اب هله كنا و كنيع (یاسقنبمل)ردنوه*ییکشبع ردکع د بوسنم هنس هلق سیل دیع هلق كفاقو

 قلا ماعلا و بقع لبق كنيم ( ست )دلتا ءاسقنبع وهلاقن روند همدآ نشو خوش دنمطاشن

 ردنا یدااو دج كند مان ىلع ن نسح نب لیععما دوو ذادش لا هبق وف یات ساّتع یک لیاقع روند هایاش

 | باصعا بولوا میسج و دنمونتو قیصو یلکن رد ی ءاصعاهدننز و ر وذع ( س زعلا)ل و رن وج سا

 یرنای و لصافلا لبعلا سما ےظعلا قلما ردا ایا س عو سّنع لجر لاق روند همدآ نالوایربا یلصافمو

 |هدنزو ناوفنع (ناسزتعلا)) روند هسورخو روند هنالسرا و روند هب یاد نالوا زانقط قبصعصو ابق یرتجایو

 ۱ هنککرا كندناباب لوغو رون ددمدا | نابضغو رابج هدننز و تیرفع (سیّعلا هنسانعم كىدرون د هس ورخ ید و |

 هدننزو لاب ز (سیزنعلا) روند هیهاد و تفآ ورک ذ لا لوغلا اذکو نایضغراّبجیا نرل چر لاقن روند

 | یمادنا و ءاضعا و ظبلغ یسهثح و ةيهادلا یا سیزتنعلا و سب رعلاب هللا هامر لاق روند ۵ ,هیهاد و تفآ دوب

۱ 

 | ذخا هلتظاخو ءافج و تدش و فنع ی هکر ۳ قشر دنن و هج رخ د( سفال روند ه هقانر کو "یوق و دنوق

 | كيج و یالث تاکرح كنبع (سعا) ةظاغلاو فنعلاو ءافطا و ةدشلاب اجا اذا هسزیع لاش ردهنسانعم لا

  هرادقمر ندنرخآ لوقیلع ندنطس و كنهصک س و روند هنسهضبق كباب هدننزو سلحم (سلا) و هلو کن

 | سج هتجاح نع هس لاق دنسانعم قموقبلآ ندنشیا یهسک رپ رول وا ردصم هلبصف كنع سو روند

 | شبنج لاک هادو هّضبق اذا هسحم لاق ردهنسانعم كلتا ضبق هلح وآ یهنسار و اع هسح ادا ییاثلا تابلا نم

 | قیرطلان ع ه تیکناذا 2 ةقانلا ه تسح لا دان قهر نەلو شکار بود ارور اشنا

 ۳۳ ا ا تیک لی فو وا روا (سوها) ویزا سو اهطاشن نم

 ایا را هم لا روند هب هنسذ نالوا هووقو دش یلساوءدنزو لضف
| 
 | هب هعظع طق ندنلشو ندهجک تذکر وند هر دعظع ةعطق ندنسد روس هود هل صف و لم كفلا و یصق كنيع

 ایم و ددلبا هیت( حق ی یومرا کود حراش × روند ءاساحت ی ک یدرفم ووا ۱

 رددآ قلموق مظع رب ءاساحو اهعناوم تسبح یا كنع رومالا ءاساحم ننس لوقت روند هرلنل وا عنام

 | ندههک هدننزو دفرغ (فسحلا ل رولكس اا یعج هنسانعم زحم روند هنفر ط چ هد زو سد (سج)



 یلواه و هب هو هب همش ودا نانل وا ریبعت EPG 1 هل رسک ناق و یصتق كن و هلبصق كنافو

 مرم × رول وا هدنضع عارذرب هکز وند هربصح شار وا ندنزالاد امرخ و روند هن رل همش ود ماج و همارحاو

 روند هب هسک اب زانو مادنا یو تشزو " یدرهدنزو جز < سفنطلا و ردیپ عم یسراف ةا هنو هکرد

 هنسانعم رق رول وا قالطا هنآ هلی وکس 4 وا و و ی كن اود خا مچ ؛یدر یا سفنط لجر لا |

 لاق هنسانعم كمهنکج و قعصاب هلقایا رول وا ردصم و رم یا نیّوطلا علط لاقت ردندنسانعم تراضف و نسح |
 | اط لاقت ردهنسانغم قمل وا بات و بآرپ بونالزوک هرهچ ةلعلا دعب و هئط و اذا اسوط سوطب "یشلا ساط |

 | یا هل سوطال لاق روند هندادتما و ما ود كنهنسزپ هلی كناط ( سوطلا) ةلع دعب طن و نسح اذا ههحو

 | تربت نان فلات کردند نو وا رونل وا برش نوا هظفاح تّوف هکر دما ورادرب و ماودال

 وب ناسارخ هکر درهم فورعم دلب سوط و یدنلوا نایب نیس هام هک سوط» زذالا یا سوطلان ف

 وره كدا وضت 6 نناطلا 3روند چکر ندر هک قامت و نعشوم ز ناز ایم(
 نسح رد شوق فورعم هلعماو هدشز و توغاط (سوواطلا) روند ساط ید هدنکرت هکر ونید هب 4 غ

 | نمح سو واط و رواکس دوا وط و سا وطا یعج هلا دايز فذح روند سوط هدنرفص» رد هیهآ بپس نتراضو

 نع هرو هاب كح راش* روند هشم وکو لیج- یا سو واطا االف نا لاق رونل وا قالطا همدا یخا ۱

 | ایچ کی یا زادوا نانو اد [کرونل وا قالب لرش ون غنا یا واتا

 ۱ "یناهلا نایک ن س وواط و تبنلا نم برمض "لک اهیف ةرضخ یا سوواط ضرا لوقت هلوا لشی یک
 ۳ سا امدقم رذیمما ٹن ر هدننزو ربیز ( سیوط ) رده رقرب هدا راحت هلیس هين عج (سب وا وطرد

 | برط لوا لا هدمالسا یدیا معنلا دیعوبا یتمهینک اب هلیا ق ةاللطا شسیروط !ریفحت تنا دعب بول وا
 ۱ راصتا ناوست هلغل وا هدسفم و هم ام تباغپ یسهدلاو ردًاشنم كنلثم + سد وطنم مأشا» رد رؤ نم ند

 و هیلغ مانارحف نکیآ لابل ءدنراذک هززوا لاج لوا یدیاردیا شیرختو داسفا هلا هيو زغامناد

 تافو هنع هللا یطر قیدصلا رکب واو یدلادیل وتو عضو یروت نم هدنس هک یرلما عا هنالعا او

 ناقد ترضخو بول وا غلاب نوک یکیدلیا تافو هنع هللا یضر مظعا قورافو بولیسک ندد وس نوک ی
 هاند یدل ور نوکیراقدل وا دیهش ههجو هللا مرک لغ ماماو بودبا ج وز نوک ی غیدل وا دیهش هنع هللا

 هدننز و یظعم (س وطلال یدناردا یازمعا یغیدلوا هناکی هدقل رس روغوا لره د یلثمنف و لقت ىس

 (سیوطتلا) ردیعسا یار سّوطمو نسحیا سّوطم یش لاق روند ه هنسن ربلد و بوخ ولتفاطل

 بویقارب ی هنن نب زم اتداع بول وا هتسانعم كلا نیز یی هتسن رب لص الا یف رد هنسانعم كل هتم ر هدنب ر

 هدننز و لعفت (س و طتلا) ه بهذ نا یا ه سوط نا یرداام لوقت ردیبم هنس هظحالم یراکد روک
 ام و ءاه و كناط نن رهط )ټا ااا را تس وطن لاق رد هنسانعم كفاني ز ېک س ۹

 رب هلی وک تنور یک اط (سیدلا) ریزد ید نھ یھ نیما ندنیندح رده قاب

 نهج کوک بول وادیعب رکو قلوا تباثددن آلرکر د هنسانعم قل وا لخادءرکید ضرا بوقیچ ندنضر
 ۳ هلیفرح ءاب و الغاو وا انا بین لخد اذا ثلاثلا باسبلا نم ابتسهط را ین

 a N (سیطلا رجا :Ez 3 یو هلی دقت كمال نود
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 زد ندا كع هدننزو نون یر نوت لصف هه 0 19 هل

 (سپعلا) ردم اكن هقا ولد وسر .هدنلز و رهوج (سبوعا) اردل وتنم ېچ د یغیدل وا باز كنيس ردندس ۲

 ردهنسانعم كا | بوليرو زو ندقلر وضح: هدنن زو سولج (سوبعلا ز و هلن زوکیم كياب او, ئ :
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 دیک ۲۷۵۰ قبح

 ۳ لر لا روند نوا نرو اطا لج رءاح لاق ون دفا ره اس یکی شبح و حرق: مر
 وه لاقب نوجما یکیدزک هک دوخاب ارش هدروف رونل وا قالطا هی رغ واو ردا كبلکر و مح” ویا سلطا

 | (نادیطلا) و هدنز و لقبص (سایطلا) رونلوآ قالطا هباعا هدننزو تیکس (سیلطلا ) قراس یا ساطا
 ضرعت هنف رعت فل وم» رديت رغم ىسراف ناسلات زدلوقنم ندمالعاژ راس و ضایع یضاق هک هلئالث تاکر خ كمال
 یراکهت روا هزوماو هشاب ند هتسن راس و لاش ردهبشت ةادا ناسو روند ه یسن لو هدیسراف لات ردشماطیا

 هکر ون ده و نانلوا لامعتسا هب یراق و ندلبءادر زدقج هل وا یلاش نوب وشاب مز الاح ردشغل وا قالطا 4 و یک اج
 3 ر دنج هل وا لاشزیکیدتر وا هزعشاب الاخ هصاالخ ردا ذطاحا یرزوما و یشاب ناسلیط و ردنا هطاحا ی هقرآ و یزومآ
 هنحوا قراص یرلقدردنلاص راف وصو روند 4 همردن وصو هعاصص هرط رایدند ردب رغم ناس هر ط راضعب و

 ] زرد ناسلیطلا نا اب هدنعفوم منش رابع هلغل وا صوصح هع ناسلیط و × یهتنآ رد هلی رط هشت یراق الطا
 | ناسلیطو ردن و هچ "هلا زا نعد ڊ نوجا هچ یاه رد هسلابط یعج كناسلیط و راردنا همانک هنفیدل وا یھ

 اس ذا لاقت رو اش یا نانو رام (نیالطنالا دیتا اوایل ندنسیحاون لید هدناربا
 هم یسهلوقم ناشذ و ليم كجهر دلی لوب هدنآ هکر وند هضرا لوش هلیرسسک كناط (ءاس طلا نخ اذا ءرما
 6 ةناسلطا) هل ا یا هاسلطلا تاذ هليل لاق رد هنسانعم تملظو اعالو رانم ام سیل یا ءال ضرا لاق
 ا ءامال یا ةناسلط ضرا لاق روند ةر رس وضو لظم یا ةناتسلط ةلبل لاق روند هب هک تم هلن ریسک كناط
 | (سیهلطلا) ههجو نطقاذا لجرلا س اط لاق , رد هنشانعن ك مشک ا زون بودا سعتهدننزوهح رحد (ةسلطلا#

 | یجدو هدننزو لیدنق 6سیهلطلا) روند هنناف كندهکو روننکدرکمص قو هدا راو لج رت هل هتک یان

 یسلطا لاق ردهنسانعم ققآ ههدوک نوت ندتژکر هدتزو ءالنعفا (یاستلطالا) یو کف قو
 1 لحرلاش , روند هصخش یتد و ےئل و روند هب هک باذک هدننزو ج رز (سرمطلا  هکد سحا ىلع لاسادا قرعلا

 1 ا € فورخروند هب یژوف و روند ه هچاخوبهدننز و روفصع (سورمطل ) یند مب ل اذکو با ذک یا سرم
 ۱ لا ندا تحت زلوکه دننزو ءاسمر ط (ءاسرمطلا )لا ربخم فورخ ار طه ا انیعطال وقت
 E لاق رد هن دانعم قل وا صبقنم هدشز و هج رحد (ةسرمطلا ردقج هل وا باص” هج قف و دارم هکروند هرابغ

 وج a صكت اذا هنع سرم لا ردهنسانعم قملنیق بوق روق و ضبقنا اذا لجرلا سره
 ` سل (سمطلا)لاحا و سرداذا یناثلاول والا بابلا نم اسومط *یشلا سمط لا ردهنسانعمقل وازسرولب هنسنرپ

 را تلص ًاتسا اذا *یفلا تسمط لوقتو هتوح اذااسمط "یشلا تسمط لوقت ردهنسانعم كلا زسرولب هدننزو
 ام وما ىلع س4ط اان را یلاعتهلوف هنمو ردلمعتسم هنسانعم لالها و تس م وعلا اذا و یلاعتهلوق هنمو
 ] سمط لا ردنا هلازا یت سد رص اب هلبییس رظذ دعب هکا وک ردلهعتسم هتسانعم قاب هللا دعب رظن هب هنس رب واهکلهایا

 E ردا هلازا ییسفن هلبا دعب ندب رق هک ایوک ردلمعتسم هنسانعم قعشلفاربا وا دیعب ارظن رظن اذا هع
 ات س ربط ردهدننز و هتنفس دوخاب رد هدننزو هنهج هکر دهسمط دوخابهدننز و ریما (سیمط)) دعابت اذا لجن زا |

 ۱ 8 و دیعب یا سماط دلب لاقت رد سماوط یعچب رد هننسانعم دیعب ( سماطلا إل رد هدلب ر هدنسهکل وا

 د | دوخی ردهرز وا بسن رونل وا قالطا هلدهدرم و دیلب نالوا "یرب ندلعت و مهف و ظفح بول وا ب بلقلادماج بلقلا |

 سرت ا وهدننز وریما (سیمطلا لاثیش مهفنال و یعب ال عب هتیمیا بلقلا سماط لج ر لاقت ردهتسانغم سوم
 | لجر لا رداعا نالوا زود ود یک شغلی یرازوکدا رم هکرونل وا قالطا همدا شل والث از یرصب ندهرکص

 | ىلا نط لاق ردهتسانعم كلعوچل وا یت هنن رب هدننزو ةساج (ةسامطلا ) مصبلا بهاذ یا سومطو سیمط
 ] هتسنر هدنزو لعفت (سمطتلاو و هدننزو لاعفنا (سامطل الا هردق یا هرزح اذا یناتشلا بابلا نم ةتسامط

  هدننزو سلع (سامطلا) سردنا و ی اذا سمطتو *یشلا سمطثا لاقبردهنسانعم قلا دیدن و وح هیلکلاب |
 | (نسامطا » قیقر فیفخ وا فاح یا س ربط فیغر لاق اود عناب اوو لر لع هکغا ىرۈق

 ليلا فئاطل و ىعسلا ىف ب تآأد اذا لحراا سلم لاق رد هنسمانعم كلا یعس هلادهج و دج هد نازو هجرحد ۱

 لاق ردهنسانع» قعوط نیک هدنوردو سسدنو فطلت اذا هيف سلمط لاق رد هنسانعم كلا لاعا هسیسدو
 ا یزو دج رحد با تست اتد هب هدیدش تل ايف (سنللا) *لفلا یا دا اشا |
 | كيک هريثکب ابو نسحدمب هقلخ ءاساذا لج لا سفنط لاق ردهنسانعم قمل وا یوخد ندهر Ss نکیا یوکس وخ

  یرک او لب ثالث تاکرح كناف و كناط هسفنط و ةرثكلا باشا سبل اذا لجرلا سفط لاق ردهثنسناتقم
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 رد هنسانهم قوی داوص و ظا اذا لیلا نسفرط لاق  ردهسانعم قمل وام هک و2 نکلا باشا سبلاذا لجرا

 ژکا ذا ءالا سفرط لاش ردهنسانعم قلوا ریثک رلنلک هکمجماوص هداوصو رذکت اذا درولا سفرط لا |
 ید هسفنطم که :رونل وا:یاللفا هاوه شعرو یی التاق هلا” هل س هینب لعاف سا (تسفرطلا) هدازوا

 ةسف رطم ءاعسلا لاق رد هل راستعا فوص وم یراشأت ردر ذوخ ام ندنسانعم رنک سبل رده انعمو ۱ ۱

 ود من سماتعم تل کارت لوق ىلع تل هل رسک كيم و كناط (ءاسم رطلا ) باصسلا ین ةرهغتسم یا جنس
 | روفصع (سومر طلا ) روند هرابغ و هزوت و روند ها هج هقفوم و اهک ارت وا ةلللا یا ءاسم

 :(تسرطلا) ةللاربخ یاسومرطلا انا لوقت ردبراکدیدهچاغو هدرارایدوب روند هکمآ شعب هدلوک نوا
 .قچچاقوریک ب ويلن ندهنسنرب و ضبقنا اذا یشلا سم رط لاق ردهنسانعم قع رو بولیزو هدننز و هحرحد

 ست E رد هنسانعم كل اوم بوليس ی وزاب ند هفیحصو بره و نانا شفا ؟رط لا رد هنسانعم ۱

 ک ارق كیدصک هدننز وزا ولجا( سام ر طالا )سبعتو بطقاذا ههجو سم رطلاقن رد هنسانعم كقشک ازوب و اهاحاذآ
 | كناط (فسطل )و هل اه (فسطلا لو هل دشن كنيس و ىح كناط ( سطلا ژل وظا اد الیللا سم رطا لا رد هتننانعم شل وا

 هلل رسک تناط ر واکس اسط و س وسط یعج رون دتشطهدیس راف رداقنانل واریبعت نکل هکر د هنسانعم تسط هب میک

 (ةساسطلا) روند همدآ ناب نکل هدننزو دادش (ساسطلا)ل رواک ت اسط و یک نیئض و نأض ر واک

 كلیا مافا بول وا بلاغ هد هثحابم و همصاخم هب هکر رول وا ردصم "رو روند هنتفرح كلبځکل مد
 الا یف هسط لاق ردهنسانعم قمروتاب هیوص و دیبا و دصخ اذا لوالا بابلا نم اط هببط لا رد ۸
 نک یدو هدننزو لیعفت (سیسطنلا) بهذ یا ساع نا یزد ااه لوقت ی ددان کن
 هنف وج كن وعلطم هکر ول یا غی و تب هیج شا و نوش اف وش (ةّساطلا) بهذیاوه سط نبا لاقت رد
 نا: ہک (ناتطلا) فو ا ةشاح یادش اط ةنعط لا رد ذوخ أم ندنسانعم قم ردلاط هب وص هژ وا شا

 | كنيع و ىف كناط (سعطلا) روش نيج جا وهو ناّتنطلا راث لاق روند ههظع رابغ ندا ناروت

 | هجم نيغ (سومنطلا اهعماح اذا ثلاثلا بابلا ن NOTE لاق ردهنسانعم كلنا عاج هلينو

 | هدیکرت و هاو وزانادرمو یخ اسورون یخ لوغو هدراب نادي کد د | صع

 | نیطایش |١ نم دراملا یا سوم. هت ولخ سدنا و سویعد هل ولج سیلج نالف لاق هنمو رد راکدید

 :(سفطلال روند همدا زا عبطلا لهس و برشم عالم هدننزو جزز (سرغطلا )اه رغ و نالیفلا

 (سوفىلا) سا یناثلا بابلانم اسفط ةيراخا سفطلاش رد هنسانعم كالا عاج هلن وکسكناف و

 ۱ هدننز و هساحت (فسافطلا) تام اذا لوالا بابلا نم اسوفط نالف سفط لا ردهنسانعم كل وا هدنن ز و س

 | لاق رد هنسانعم قل وا كانط و و راد مام اهلیبسح قل وا هب هل وس بویلن|قوت و هزت ناسا هانی )قا
 ثۆلمورادرم ردتفص هدننز و فتك( سفطلا])هسفن دیتا ی رنقادا عبا را باھا م ان ا لا ۴

  ندهفیهص هان وکتس كمال و یحق كناط (سلطلا) رب رذق یا سفط لجر لاق روند هب هسک ولسا

 | ناسلیط سلط و هاح اذا ىناثلا بابلانم اسلط باتكلا سل لاج ود ةن تعا ا دیدات و وحم بولیس ی وزاپ
 *یشلاب سلط لاش ردهنسانعم كمروتک هنسوشرق لااف ییهنسنرب و رکذیس اک ردصاخ هکروند هدوسآ

 | لاق رد هتسانعم كفالي ؛و بهذ اذا همصب سلط لاش رد هنسانعم قلوا یعا ندهرکصو هاج اذا ههج و م

 افلا هنادنزو راردا فده یتاوسن ه هطرض ماد هل راستعا دحاو شارف راب ماب قبح اذا رب یا

 دوب هدننزو لیعفت (سیلطتلا ) هیر اذا ليها ءان . ىلع نما یف هب سلط لاق رد هنسمانعم ق
 | قجهزاب وزاب هل رك كناط (سلطلاإ) هاحتاذا باتکلا نیم لا ردهنسانعم كلتا دید باا ۱

 هو لس ولركو ة وحمل ا واةفیعصلا یاسللطلاب بتک لا روند هب هنیمص شفلیس یس وزاب لوق لک < |
 | روند هنسیرد كن راقلیوا هدنقو یعیدل واق پول کند ى كن ءودو ج” و بوث یا سلط هيلع لا رو

 هدننزو رجا (سلطالا) حول اب حس“ یتلاةقرلنا یا ةس الطلاب حول ام لاقي روند هنهرواجم كج رس | ند هفیعص هلد دشت كمال و ىحف كناط (ةنس ًالطلا ]هن سانعم طعما بثذ روند هدروق قال واق شاک ود د
 | تناکاذا سلطابئذلا روند هدروقنال وا زو قتمارف ینول و قلخ یا سلطا نوئ لاق روند هسابل رب
 | رد هلمیشت هب هڪ شفلیس یسوزاب رونل وا قالطا دیش نالوا هدروب نم نول اتام و دا وین 8

 ۱ یذلاوهو سلطا لجر لاق رونل وا قالطا هب هسک شلوا ردکمدوخای موبتم هلبا لعف و لوق یورو بت

۱ 
۱ 



 سی ءاطلا لصف زس

 2 سی ۲۵6 قیح

 ۱ امیر اور كتاب یرلکذدد یرکنکك شا رزق هب اد هلین وکس كناف و یصفدل !داض (سفطلا) صیرح مهن یا

 ۱ هاب ا همکلاق لح نم ۰ نم عج ادا یاثلا تابلا نم ا ریعبلآ سفص لاق رد هنسسانعم قمردنو تویلمات وط

 قاتلا بابلا نم اعط *یشلا سع لا ردهنمانعم كفيچ هجهثسهآ هدزغآ یهنسنر هدننزو سل (سعطلا»

 | كحراش# رون دهمدآنال وا میرمسیراسکنا و روتف بول وا نطبلا فیعض هدننز وج رب ز (سبنضلا) ایفخ هغضماذا
 | سدنص لجر لاق روند هب هسک هام یو مثل قروه وا تسس و كشوكو ردطلغ ىراس شطبلا هروک هنا |

 | 6 سوضلا) ردیفداررع و هدن ز و سینض ها ی مشللاوخ لا اذکو راسکنالا عیرمسلا نطبلا فیعضلا یا

 : | تاثاب رابلانم اسهض؟یشلا سهض لاق ی ا هب راج وا كن راشد لوا ییهنسنرب هلو فن

 كنا اوا قالطا هنا هدرخ و هحزآ لوش ردلعاف مس هرزوا بس (سهاضلا# همش مدقع هضعادا

 < هدنمتوم امد د ربع زاوا هدنفاکت عضم ندنغیدلوا ریحان بوبهرواق هل راج وا كن را شید كوا هلکمالک هنشید

he ilgi a 

 هزوچا تم" ینا یلاعتقح هاکشید هبوص قوغوص تیاغب سراق و راربداسراقالاهاقسال و اسهاض الا همطاال

 f [ 6 سیض)ا) ردکم دنوسلوپ هنسن كخ هی دار هک وسلا التبمهب وص قوغوص هدنسهجرد زا زتسمادا و نل و

 . | ردا اذااسیض سیضی تبنلا ساض لاق ردهنسانعم قلاب هفمرارص بولوص تابن هل وکسكنابو یف ءلداض
 3 روند هنا شلتاب هفع روف بورارص رارولوا تفص سئاضو هدننزو سیکسیضو سیضو چ # نا داراو

 | روند هص وکعوردو باذک هدننزو رفعج (سربطلا و هدننزو حرز (سربطلا) مچ[ ءاطلا لصف روح
 | (سبطلا) روند هدروق ندعابس هل رسک كناظ (سبطلا و روند هن هنس هايس اقلطم هدننزو سبح 6 سبطل 2

 | یهنسنرب هدننزو لیعفت (سیبطتلا) ردند هیچا تالک رددآ تیالو یکیا هدناسارخ هتاف (ناسبطل و هلنیتصتق
 .  هایردنآ وارف كب ی وص هدنن زو ریما (سیبطلا  هنیطاذا هبط لاق ردهنسانعم قعاوص هلاروماج و قلروماج

 3 . ست لا ردهتسانعم كما RE ARE ) ءالا رثک یا سیبط رع لاش رولوا فص و

 ۰ دانو لصا هلیوکس كند یاخو یرسک كناط («سخطلا اهعماج اذا ثلاثلا بابلا نم ۱ رال
 ت رداشنمو لصا كرش هک ابو کهف ياه یارمش نضط وه لاه هنمو لصالا یا سخع طلا عرک وه لاق ردهنسانعم

 | یعجروند ه هفیصص نالی زاب RE یسوزاب لوق ىلع هب هفیعص قحهزاب وزاب ہل رسک كناط (سرطلا

 8 یهنسنر هدننزوسرع «سرطل اف تبتک مت تیحمیلا وا ةفیصصا | یاسرطلایف بتک لا رولک سورط و سارطا

 .  ههایسیوبق هدننزو لیعفت (سیرطتلا هاح اذا لوالا بابلانم اسرط "یشلا سرط لا ردهنسانعم كلیاوحم

 ۳ ا ا تو A ا ع هفت دو هارت زت یا م € اذا هنع سو لاش دهیم

 ۱ ردهدلب ر A راد هلص كمالو كناب و یصق نال (سلیلرط ردندهبماش دال, هکر دب راکدید سومرط هلا

 | ردهنسانعم قء٥زاب NEE هب دفرهص شل ه رکصندقدلز اب و هداوس اذا بابلا سّرط ناش ردهنسانعم قسایوب

 برشو لکا سیفن و بیط اعاد هدننزو لعفت (سطتلا) بوتکلا له ةبانکلا داما اذا لجرلا سّرط لاش

  كمروتسوک انغتساو «" هرم ندهنسنر و ابیطالا بررشپ لو مطيال قا سّرطت نالف لاق رددنسانعم قلوا ردا

 وا ردا لاعتشاو رابتخا هریک اب و هنتتسلو هد لاتسل و هدب حک نو 9 تقد هدنص وصح لاا

 E 1 وو بصح تباغب اینا "هدلب ر هدننز و نوزلح ANE رات قثاتم یا سرطتم وه لاش

 اار نوکس الاح یدنلوا هداعا همال سا یدنا هدرصع و بول و هدنفرصت رلدنمرا امدقم ردنادابآ رهشر یعقوم

 ظافلا هرو زم هک راضعب و ردسلپارطا هللا هزم" یعمآ كنال وا هدماش ضعبلا دنع ردهدلپرب هدنرغم ثالذک

 | ردهنسسانعم قلق راوتساو مک ییهنسن رب هدننزو هجرحد هللاد (ةسدرطلا) ردکعد رهش چ وا ر

 | ەىراق هج وق قلاص اف تو نیش قوج هدننز و لمبی ز (سیبط رطلا) هوا اذا هسد رط لاش |

 ies ساطرف لاف (سافرطل ال روند هن هقان نالوا ربغیق نکرولیغاص یدوسو روند

EE oردهنسانعم تل ناسفرطو روند هنسهموک موق نالوا شلغی هن راناپ راجشا لوق یلع هنس هعطق  | 

 ءالظ یا ءاسفرط ةلبل لاقت روند هک کا رق هل منکكناط (ءاسفر طلا ) اهتلط یا ہللا ناف

 لاق رد هنس انعم كجا رظن بوسق یراز وک" لوق ىلع كاا رظذ رق رت هدننز و هح رحد ا

 "[ فرط لاق ردهنسانعم ۹ هر تاشو هيلع تک رظن وا رظنلا ددتعتن ادا لحرا سفرط ۱

 ( لجرا )
rSn aoa SDE ی a Ao EES و 

۶ 24 



eو ۲۵۳  

 هشید هی رمسک ك داض (سرضلا]) ةراخاباهاوط اذا ىناثلا تابا ارا زشت لا ی هسا

 روهظغولبلادمب هدن اهما صعب کرد ح راش * رولک س ارضا و سورض یعچج ردرکذ موو هنسنعمنس روند

 ریبعت یزآ هکندنشید كى وکون سپ رار د جد ی رلا سرضو خا سر ایت هلا شید ییا ندا |

 نساضعب رد رک سان رد هشدد قلطم هروک هنب ول ضعب لاضاو هفل وم ن کل روا وا هقشب روئوا | ۱

 قالب مش تک نم او کم ید و رولوا تن ۇل وات |
 "قلا را قلا راهکرونل واقالطا هرومخب هج زآو هنشخ ةک | یا سرضضرالا ین لا ردیشید كض را هک ابوک ر وتا وا ۱

 هدزامن و ق لا لیلقلا یارطلا نم سو ضرالا ىف تعقو لاق رولکس ورض یعج ردنا لوزن هدنک ار |

 لوطیا ةاللصلایف هسرض یتبحا لاق رول وا شروط بولیکید یک شید هکر ونل وا قالطا همایق یدازوا ن وز وا

 كنتاوناش وای و رونلوا قالطا هب هلیطتسم *هّرط نالوا هدنرارب زوک كناقن و ردشلتا هحتاسم هدارو فلوم» همایق |
 رولاق هدننیه شید هکرونلو وا قالطا هنناس.نالق هرکصندکدلیا عر هود ینیرلبطخ و خاش كنفلبا یو ۱

 یحق كنافق یذ نب ةمع (ربعبلا سرض ) رولک سورمض یعج رونلوا قالطا هشاط یرلکدزوا ويقول
 اان دف هکر دیسا یمق كرما مان ناعنک وذ ند ريج ءارا نالوا ریبعت ءاودا (سورضوذ) ردي”

 ! لابح هدنز و باتک سا سطل یدنا موس رم یترابع صتش مو هعمتنک نم تساب دوم و اداع تلتاق سوسن

 لوي یرویسیرویس یک یراشید بالکهدنآ هکرونل وا قالطا هغلشاط هرق لوش (ةسورضلا) رده

  هب یو شا روا هلشاط ينا | وز یک اب شا اک چایو تناک ادا دون ضرا لاق هلوا

 بونل وکن وک یراشید هلکع هنسن یشک | هلنیتحمف (سرمضلا)ةراحابةی وطمیا ةسورضم رب لا رول وا
 |( سارضالا ) ضماح لوانت نم تلك اذا عبارلا بابلانم اسربض هنانسا تسرض لاقت رد هنسانع»

 كعوک شید ه هن رب واهاکاذا ضماحا هنانسا سرضا لاق ردهنسانعم قمردشاه یشرد هل ریسک

 یمدآر و افا اا نسل لا ردلمعتسم هنسانعم كما رارقب و برطضمو زکذ یساک ردهنسانمم

 هدننزو فتک ( نبر لا دنکعا اذا مالکلاب هسرمضا لاق ردلمعتسم هتسانعم كلتا تاکیا و تاکسا هل

 نیتچو ع ولا نم بضغب ناکاذا سرض لجر لاق هلوا ردا ادب قلئغراط هدقدقجآ هکروند همدآ

 ۳ دیلع مرک | "ین هکردیعما سرف زبون لنت زا نبض لج لات رون وا الف

 | هب هقانوخد لوک دابتز زو (س ورضلا )رای دلیااعسهلبا بکس هلا ریبغت یم او انشا ند رازفرب یرات

 ب د رضلا # اهبلاح "ضعت قلمنا ةثیس تناك اذا س ورضةقان لاقت هوار صا یناغاص نیدوس زول قالطا

 رونل وا قالطا هنن رلکیک هغر وکو ا نالوا هدهقراو رونند هی وخ شلروا هلشاط"ینسیرصا یوو | ا

 عیاج یا سیرض لجر لاقب 0 ینازحو نیزح رولک یمارض یجب زونید بدا شک

 هر نامز عیاقو هدنزو لب (سیرضتلا) ردپلع ار هدننزوریز (سیرض)
 ها و هت رج اذا بورما هتسط لاقن ردلمعتسم هنسانعم كنا یآرلا مکحشو هب رجت لها یعدآ

 | سرضم دسالاقهلوازتوب نکل بوبنیچ ین كنم راکش و هم هکر وند هنالس را لوشهدننز و ثدحم سم مض
 مظعم (شرضلا) رد عاش "یعبر نب سضم و رد اڪ نایفس نب سرعضمو هعلت الو هتسیرف مل اه

 و لعاش (سراضللا رول وا یرلنامز و تروص شید شید احاح هکر دیس شفنم شاخ عو

 ۱ سراضت لاقي وا ی 7 هکر دانس دنیا قلا رام یر :

 (سییاغضلا) een ۷ انا دا لجن اش هرولوعابک او هدنز سزا( رضالا)
EAE ۳ 

 قالغا همدآ لاجمیب و تیمش روند هتک ۱ نکا ردیدآتابنرب هیبش هنت واز وق ش وق لوق ىلع زو
 هکروند هر نالوا قوج یروح هدنزو هبغسم (ةبغضلا) زونل وا قالطا هود نايل واول واط و ولشاب

 | هکدتنا ردندنلسق هلعثمو هرتع ضرا هبغطم وبشا ساغضلا ةرثکیا ةبغضم ضرا لاق ردتجهل وا یناتسب

 سرغضوه لاقب روند همدآزع وط خاص هرشو صرح تیافب هدن :زولورج (سرعضلا)یدنل وا نايب هدنلج



 ب دلمه داصل | لصف ی
 e اداضل | لصف ]3

 f ۲۵۲ روس

 | (ساشال  ردعض ومر هدنرق دادغب ةفاصرو ردهلحمرب هدماش قشمد (فیساعشا) ردیعما یدجكسيق نی تباث
 [ ءدننزو سولج سوم ) سعاذ راصاذا انمو سعت !لوقترد هنسانعمقلوا ولشنکز دن وک یدو هل مسکن هزمه |
 | ام ومش سرفلا سش لا رد هنسانعمقل وا نع ردن مدآهن رزوا هلغل واش کر نم یقه" اد هدشنزو باتکساعشا)و
  ندنو ءامم سش لکا ری سفت هلبترابع رقتسب داکیال یرمشخحمز هکر د حراش » هرهظ عنماذا لوالا بابل نم اساعث و
 | روند نا ویحوخ دب و شکر س نالوا زمرد مدا هنب رزواهدننزوروبص (سوعشل لو (سساشلا یه رولواذوخأم

 لاقب ر ونل وا قالطا هبهداب سوم" هلنیتع ر ولک سم و رواکس عش یعجج كس وم ر وذل وارببعت شوماچ هلف رحم هدیکرت
 1 ورع تن سوعت و تها رلا ورعدبع هرمام یا تن س وعش ردن دنا وڏ «یماشآسوعش و زج ایا سوشا

 نيد وسو قا * دج ن دنزب و كىرش ن دوسا سوغ وردوا اعض نامعنل اتن :سوع" و سيق ن تالام تب سوعو مازح

 دوعص)ا بعصتیاغب سوو ردیعت یرلسرف ردندنسانا نیش کما ارج نت بیبش ویشرفلا ماع ن هّلادبع و قا د ذح

 علا ین هطسباذا "یشلاسعش لاه رد هنسانعم كمرس هشنک ییهنسنر هدننز و لیعفت (سیعشلا)ردییما كل رابرب

 ۱ همدا ناو و د دش و یو هلیس هینن لعاف ےسا ( سش ا سل ادع ادا رفاکلا سم لاق رد هنسانعمقعاط دشنکو و

 | یک سیٹ کاب وک ی سهیطع رونل واقالطا هسک ان ولی تیاغب واد دش یوقیا سمشم لجر لاقت روئل وا قالطا
 قدما ( سات )ردیسا یر دل نیما سش و یا لیګ یا نيشن وه لاق نوچ غيدل و الد تان قفل واش رسد

 | ردهر زج رب ند هيا و ر ازج (سماش ةربزج لرد ه رقرب هدنساضق نب (ناتماش )رد دآلجرر هدنرانز وهاصم و

 رد دآعضوم ر هدس رافرح لحاسو ر دیم ےسا هلیحف كنهزمه (سانشا ر دل وقنمیعوق و هدنق وف كن هر زج ز ویچ وا

 | تویقیزوک لوق یلع ق قاب هلبغبر وق لزوکی شا ندبضغ و ظیغ ه هکر دوخاب ندنوخ ورک هلنیتعف («سوشلا)
 | نیعلارغص وااظیفت وا اریکتنیعل اروم :رظفاذا عبآ زا بابلانم اس وشلج لا سوشلاق رد هن نانععقفاب هلرهذلح وک
 [ هلی كنيش ردسوش یجب ردتفصندروک ذمیانعم(سوشال )فاع فاضک ساشب ساشلاق و رظنل نافجالا 7 عضو

 | سواشتلاق رد هنسانعم قاب هلیغب رب وقزوکن دېضغو ظیغد وخ اب ندغامدوریک ید و هدننزولعافت (سواشنلا)
 | سوشب لا وسلاب هافساشلاش رد هنسانعمكلکا وسمیزغآ هلن وکس لا و و ی ك نیش (سوشلا )سم تعم لجرلا

 _ هوصلوش نالواهرجا یبوقهدننز و رواج (سواشلا ردعضومرب هدننزوربز (سیوشوذلهصاش اذا اسوش
 . | وا ةلفْربلا یف هارت دکت ل لیلق یا سواشم ءام لاق هل وا هد هج رد كج هيم ر وک ندندءب دوخاب ندنتلف تیاغب هکروند

 ٢ هدلبرب هرزوا زکدهدنسهکل وا دیش رفا هلیعص كفاق و یصق ؛لداص € سقافص) هیچ ةلملا داصلا لصف زاس ادعب
 | ر هلنیتصف (سضلا) چ كلا داضلا لصف ورد صح هراب وق یراوص هلفمال وا ینویع و راسپنا رددآ

 | تسقل اذا عبارلا تابلانم اسلض هسف تسض لاق ردهنسانعمقل وا روز و دسفم سفنلاثیبخو یوخد مدآ

 د یا سبض لجر لا روند ه هسک ت رناوت و چازا اوان وج نوچ مدت ر قافتک (سبضلا) تشو

 ۱ بخ یا سی وه لا روند هعادخندا كنر و هراب ود بودادلا یسات اادو روند ه هیهاد و تفآ و نع

 ۱ سکش یا سیبض وه لاقب روند ه هسک برشم دب ولپ وخ زراپچ زسجا ما ج دوب هدننز و ریما (سیبضلا)

 سیبض لجر لاق روند همدآ چوکی معصم لیقث یناحو مسجو رک ذیس اک روند هب هسک دسفمو رب رش و رسع
 لاه روند همدآ زعغع و قجا فیح ید و فیعض یلععو روند همدآ نابح قفروفو ح وراو ندبلا لیقنلایا

 ر رش نالوا رول وا ریکرش هکر ه دوب هل رسک كداض (سبضلا) ندبلا فیعضلا قجالایا سیبض لجر
 (سبضلا) ردهلیهج و هغلابم دوخاب د رګ یتفاضا "رش هبحاصیا هسیبض و "رش سیض وه لاق روند همدآ

 | اذا لوالا بالا نم اسبض م رغلا ىلع سبض لاقب ردهنسانعم كل اضاقتو حاملا هبولجروب د روف ها
 سرض لا رد هنسانعم قمرصا كب یهنسذرپ هلا راشید لب کس او یصق ءاداض (سرضلا) هيلع “حلا

 هدرزآ بولوا ددش و تخ همدآ رب نامز و سارضالاب اددش هضع اذا یناثلا بابلا نم اسرمض قلا
 قمروط شوماخ ردق هماشخانوکرب و اع "دتشا اذا نامزلا مهسرض لا ردلهگتسم هنسانعم كلئا هدي رو

 هموب تعع اذا لج را سرض لاق رول وا شلوا زجام ندملکت هلقمرمصا یتناسل هکاب وک ردلعتسم هن_رسانعم

 ر د وجاي شیرک هتن ورب هر کصنادکدلیا حرج هلسشاط ین ورب نوجاقلوا لولذو مار هودشکر سو لیلا

 هب لل ذیل ادق و ارتو هلع عضو م ةورع هفنارتفا اذا ریعبلا سرض لاق ردلعتسم هنسانعم كمرک شياق

 سرض هدارو رولوا شید شید هکرونلوا قالطا هضرا نالوا هچراب و هچراب و لربس كريس یتاتاب سرضو

 كمروا هلشاط یتسی رجما كنببوق سرضو انههو انهه اهن راص اذا س رض ضرا لاق زدهنسانعم س ورم

 بت رشا وه

 ) هسانعم (



 ~ ۸ س |

 ماکت هصم اذا هبحلادم سرتفاقاق دنا ما كلا س هلاکزوس رکحو تشرد یهدارب و هس معاذ دل
 (سرشلا) ضر ۸ ادا لوهحا ءاش . ىلع سمشی۸ لج لاب ردهنسانعم كمت رکوا چ شاب ههود و ظیلغلا :

 قلزو وا هدنرفاد ود ( هسورشلا إل روند هغلزو وا نالوا داس هدن رقاد ود كنعسق هود هلیعص كنيش |

 هلعافم ( ةسراشملا إل برج یا سرش اهرفاشم ق یا ةس ورشم لبا لاش روند هراء ود شلیا |

 هسزاش لاق رد هنس انعم كلتا هلماعم هلن رمسع و تام همدآرب هدشزو لاو 4 ساربشلا, دو هفت زوا

 تموصخ بونلنیتج فو یررب ةديشناوو لعاب (سراتشت) دده همم دا
 كلوش هد دشت كنو صف كش قلا )دودا زا سراشت لاش رد هنساتعم كعشدا

e 
 ۰ هم

 سوسشو هل ممک كنیش رولک ساسش یعجج هلوا تخ کو هراسپکی ندزخرب هکابوک یجرج کن وند ۸

 ۹ س یمن نخی ابن هو را ی یک نیتضو نأض رر ن و 5

 هب iE سطشود لحر لاق ردهنسانعم قلوا تفقاو و 2 ia بول وا وب تداعب و

 كنيش 6 "یسطشلا ) هیف ب تهدادا لرالا بابلام نه اسطس ضرالاف سطش لاق  ردهنسانعم تاک هم

 (سطشلا) و (فسطشلا) یک تیرفع روند هب هسک نالوا هیهاد و تدبخ و درام و کنن اوت 2

 ( سوطشل ۱ دانعلا و فاللنا یا سطشلاو ةدطتلا هدهام لوقت 2 رد هنسانعم دانع و فالخ هلیمط 1

 فلاحیا سوطش لجر لاش روند همدآ نال وا هرز وا تفلاخحم ودانع اع اد هد هدام یغبدل وا روا

 كنيش (سکشل ال ةیحان یف بهاذیا سوطش وه لاق روندهمدآنال واریک هرانک ندنمدمه و قیفر اا

 تاب هتک نه هکر وند هل وک نالوا مدقم نوک یکیا اب نوکر ب ندرهش "د  ییعب ندل اله هلن وکس كف

 ردهلیص تالاد هکینز و سدن هن و فتک هکهدننزو سدن (سکشلا) ردقح,

 سکش سرف و لجر لا هلبعص كنبش رولکس کش یعج روند هناوبحو ناسنا تعیبط شک س ولپ

 نیدجح هدننزو همارک (فساکْشلا  رونل وا قالطا هسک ان و لیګ هدنزو فتک سن کشو قلمنا بعصلا یا

 هنر یر (سک اشتمل ا اسکسش ناک اذا نسما تابلا نم ةساکش لجرلا نسکش لاه رد هنیسانعم قلا
 ( سک اشتلا )نورسعنوفلتحمیا نوسک اشتم مه لاق روند هصاضا ندا ترشاعم ءوس هلفالتخا

 (ةسكاشملا) اوفلاخ اذا او کاشت لاقت رد هنسانعم كع دا تفلاخم بودا ثالنیتج هن رب یر هدشنز

 هدښ زو سما (سع مثلا هرسساع اذا هسک اش لاق ندا | قلزرایجو كالنیتچ هب هسکرب هدنن ژ

 علاط نوک رم دوخاب سم رپ یوزجرره هكا وکر ولکس وعش یعجج ردشنموبو ردنشور 4 هل هکر و هش

 ردیدآ مدقینصرپ هدفلس ورددآ ناوسن *ود زلف عوارب روند هعا رط هنوکرب نچ و زین قا رانتعا سکر

 یدنل وا همست هلتفاضا کا نطب یراکدید ی دن ندشیرف ر دیت كن رد نطبر ندعو ردیدآ

 رد شما صیصت یفارصنا مدع بم هنن راثلع كدت اتو فی رعت كش هدنظفل سم دبع هدنتس م رک
 هکس عنع ام | ردن و هکر وند یک 8 هدننش یدل وا فاضم ابا دبع ل زالوا ردنا تداسبع هاع# ن

 هک ردهلدبم نداح نبع ردکعد سه ءایص هکهنسانعمن جم جرو بع ییصا كنو ردقانمدز ی و

 یدیاسع بع یصا دوخای زونل وا فیفخت هجهاکو رارب در بع رونیده ول ناغی ندکو کهن
 فرعم و تّلعو ثبنأت یظفل سش دبع هروک هناب كحابصم هکر ید حراش + ردکع د سم ربظن ک

 تبنم كناسلب نيش هکر دیدآ.مضومرپ مد دن رطم 43 ساصم زر نیعو»*یهتنا ردق مصنم ربع هل رلیپس لدع ,

 یا و لوألا بابلا نم اسمعو انموب سش لوقت هنسانعمقلوا ولشنک زدنوک رولوا ردصمسعتو
 ةوادعلا هلیدبا اذا نالفل سعش لاش ردهنسانعم كلنا راهظا تموصخ هب هسکرب و سش اذ راص اذآ

 یراصن ةو دادش (ساعشا) رونل وا قالطا هب هجتاب یکیا هدنساذح كاب مات سودرف #

 یعججرارول وا هرز وا تمزالم هیاسیلک ام ادو رلردنا شارت یتیراهتروا كن راشاب هکرونل وا قالطا هن رب ۱

 باب و ردهدنرب بهذم بحاص و دهتح ردي عم كیرتاب هکقب رب هدنسهفناط یراصن هک لا مولعم»# رد

 چ
1 

 نداڪعا س ایم "و ردهدن رپ ندوب ساعت "و ماما قیلئاچ و یرقم سيس و یتفم فقسا و یضاق نا رطمو زده

 | رونل وا قالطا هبوص كچ وکی کیا هدنفوج لبج “لمان ضب رع هدنف رط لج عقا و هدندروبهمضاغوب (ن



 چو ةا نیشلا لصف و

 is 2 لاقب ردهنسانعم ققارب هه وص نوجما ققلصا یییردو مام زاب امذج اذا لوالا بابلا نم اتسسش ةبادلا

 ه گی ا

Eرا تابلانم یار ات اس اس لاق رد هنسانعم كل مو خدو لنت  

 | سيس ز ساه فلۇم × رددآ هدلبرپ هدننلل سوس رط لب هک اطنا هلباه و یرسسک نیم (دینیب)سوپملا دف عف و یا ۱

 | نانتس و ردندنیعبات سیس ن ةرعس ودندیماسا ساه( نسیس) ردف راعتم هل! سپس الاح رد شیطان ندکمد ۱
 ملا كاللا نوعي نیتسلازج زدندنبهبات هک رد یکلا ليقع وا سيس نا لس و ردن دنسعدات عابا سیس ن ۱

Bmیشلا سش لا ردهنسانعم قلووا ك هنسنرپ , هلیصف كنهزمه و كنيش (سآشلا) چ ة4 نیلا لوف * | 
 | ۵ هنن كي ردرافص و هدننز و سکش (سأشلا) و هدنزو فتك (سئشلا) ب بلص اذا عیار ب تالا اجرا

 ۱ ردهدننزورپما کیک نیضو نأض رواکسیئش یعجب كنظفل سأشو بلصیا سأاشو سش ناکم لاق روند
 | ردبقلم هلبا قزم هکردعاش ندنسهلسق دیبعلا ون راهن نن سأشوو ردیعسا كق رط رب هدننیب هندم هلباریخ ۳
 | نوتز هکر درسا رص رب هلن وکس كول یاو یعف كنيش 6سصا) ردبردارب هل اش مان هدیع نب مقلع
 | ىف كنيش (سضيشلا) زف غل وا ذاا یاب ندنآ هلغلوا كشخ تیاغب و بولوا نوزوا ندنآو نکلا هیبش هب یلبج

 res یرب راوفهان یک قلاچ هکر د هنسانعم قمل وا فلتحو برطضم ه وا یرب لینوکس كنه یاخ و
 ا كيا زسا ىف شا و فلتخا و برطضا اذا ثلاشلا بابلا نم اص عش لجرلا سم لاش ردنرابع
 دوب هدننزو لعاسفت (سخاسشتلا) بو اثتلادنع هاف حة اذا راسا سضش لاق ردهنسانع قمربآ بوچا
 قبرا یھک كن رشید كمدآ ربو سضش یتعم راملا ںیخاشت لاق ردهنسانعم قجنآ یتیغآ نکیارتسا كشا
 E لاقي ردن دنسانعم فالتخاو تارطضارول واهدنماکنهتلرب ردهنسانعمقلوا ماظن ی و را ومهات هلکش ود لیکو

 ا نزار یرازووماو ابن كتعاجرب و امر ۵ اهضعب طقس و اهضعب لام و تفلتخا اذا هنانسا تسخاشت

 ۱ ترو قرفاو مهم دف اذا مولا بام سخاشت لا ردهنسانعمقل واهات ودساقی رله ایم هل وا هدنک از

 3 aly هدننز و ریما (سیخشلا إل نیتقرف قت رفا اذا ییرمض نم هسأر نسخاشت ل لوقت ر ردهنسانعم قلربا یکیا
 ۱ هل سک كنهزمه سا الا 9 توافتم یا نسیه* قطنم لاش و رقم یا نیم صا لاق روند هب هنأ

 | كا تبیغ و لصف نهسکرب و می ادا قطنلایف سا لاقب ردهنسانعم كلوس زوسس شوخان و دب
 ۱  هناحر قغیراب كقییدلیا دنک ی.دنک هدننزو هلعافم (هسخاشلا) هباتغا اذا االف سما لاق رد هنسانعم

 | قبف هلام اذا عدصلا باعشلا سخاش لاق رولاق راومهان ب ویعئشلب ل والان اک هکر دهنسانعم كلدنک لئام

 ] عازز امناد هلا سانو حا نهد ولی وخ نیتچ هدننز و ریما (سیرمشلا )و (فسارمشلا و هلنیتصف 6 سرلا ےہ متلم ربغ

 ۱ قاحلا یس ناک اذاعبارلا نابل ا نم اسد رش و هسارشو اس رش لجرلا سرش لاش رد هنسانعم قلواهرزو ات

 ۱ روند یاد سرش رد ردص) اب هيم زونل واریبعت یلاچ هکروند ننالوا فصل راجانآلنکت سرش وفالذناد دش و

 ا ات را رک ذامادیشاوم ارش و و شلا ره نمرغصامیا سرنشلاو سرمشلا لالا عرب لاق هر رسک ك نیش
 ار سرتقلا یعرت قله ماد اذا زو ولا تابا نم اشرش لاما میش لاق قدهتسانعم قمالتزا
 | رد هنسانعم كلا لک | هلتدش لع یشاوم هسارشو سانلایلا ببع اذا نالف سرش لاشه ردهنسانعم كمروتسوک

 هدننزو فتک «سشلا) و هدننزورجحا (سرشالا]) ادیدش لكا اذا ل والا بابلا نم ةسارش ةيشاملا تس بش لاق
 اروند همذآ وکن وا ترمشم دب و جام دن ولی وخ نیتج ردرلفص و ندل وا یانعم هدننز وربما (سدرشل ا و

 ] رولوا تفص و ردصم ىسەلک سیرمش فالمخا ددشو قاتل ید یاسیرشو سرشو سرشا لجر لاق

 | روند همدآ ریلد و * یرح هدلاتف و برح سمئا و رهدلا ةدشپ علطا یا * رهدلا سرمشاب رنع»* لاشمالانم و

 | ردنداعصا یدنکلا ةرضاف نن سرشاو رونل وا قالطا هنالسرا و لاستقلاف "یرج یا سرنشا لجر لاش

 ۱ | هن لس را ید سرش و ةددشیا لک الا نسرزهآ لاق روند هناوبح نالوا لک الاددشهدننز و نزمکیایزفو

 ۱19 هدنزو نا ر( ہال الو هدننزو یا < ییا ملا و هدننزو مارچ «مابشربشلا) رونل وا قالطا

 | ضاب و هتف و ءانسرشو ةد دش یا ارش و سازش و ءاسرمش ضرا لاق رول وا فص و هضرا ددشو تم و
 ۱ شیا رایج وبا ورک كنج (بانشا) ءایتتقر یا ءاسرمث ةباص« لا رول وا فص و هب هلاصم
 | هلفبرح هدیکرت هلیسدایز هروسکم "هزه .رلرید سارشا اکا برعءابطا هکر دیلضفا كل رهن قدا
 | سرش د لاقت IDEA NE کس كبار ویصتق كنيش 6 سرمشلا)زدتج هل وا یراکذدشیرچ

 ) دللا 16



 ی

 مور هدننز و سوعلس تروم عرسا اذا لحرا سلنس لاق ردا كلنا ی تع رس هدننزو هح رح

 یتکمهلبا "یروصلا عبصالاوا سنس د ردندږیماسا هد زور ز (نشینس) ردعضومرب هدنب رق ه ودنع* هدن رابد ۱

 برعم كنو روند هاب د لات و فیطل و هجا لوق ىلع هسلطا هلزان و هجا عونرب هدننزو ذفنق (سدنسلا) ردندحم |

 هدع رکن أرق كنه زعم ظافلا یعفاش ماما اص وصخ ردفلت یصوصخ یی رعت هکر د حا راش × ردق و فالخ هدنسلوا |

 قیقر نمب رض وا نو لا نم بسط وه واسدنس سبل لاق رد را قلوا ندناغل قفاوت هلغل وا فا یتعوق و |

 رد هنشانعم داینب و لنصاو هتعیبط یا هسوس نم مرکلا لاو هنسادعل تنا هلی كد ( نوا )|

 هدیکر ت رول واترارم هدنع ورف و توالحهدنق ورع هکر دیم ما فورعم رجشر سوس و لصالا یا سولا رک لاق |
 هکر وند هکج و نانلواریبعت هوک سوسو راراب تب رش ندن آ هدراراید مب روئل واریبعت کوک نابم هنکوکو ن
 هدننلایا زاوها سوسو رونل وا قالطا ځد هند روق شیدو هنت لو رشود هوا ئنهلوقم لاش و فو

 كن رهش ریت ہل رهسش كنآ ردهدنآ یدق رم كن رلتمضح مالسلا هيلع و انس لع زغيب لاپاد ردیدآ ت

 یدلیا ان مالسلاهیلع حوت نب ماس نب سوس یروبنم رهش ردیمدقا كرلروس نانل وات کدو یرارو

 وا دو E ۳ یکیا یر رونلو آری دفا سوس کردیا كنب ر ر, ىد زن

 ر تا هیف عقواذا لاک سلب وب میم و و شافت رش ناس اشا اس ا
 كنه زمه (ةساسالا]) اهلغ ترک اذا فاح : فاش اسوس ةاشلا تساس لاق رد هنسانعم قوا هلهک نم

 دام یتعم هالا تماشا لاش و انن ییعع ماعطلا ساتسا لاش رد دن رلان اعم سوس ىدا 1 تا

 یهنسنر و ساس ینعم ماعطلا س وتس. لاقن ردهنتسانعم كل وکه ندر دوب هدننز و لیعفت €

 نت زو هلل وس لوقت اک ه بکر فارما هل س وس لا رد هنسانعم كمر وتس وک اب ز و ب وخ نوما بدبو تيغ ره
 (ةسوسلا اکلمریص اذا لوعفم ا ءاثب ىلع سانلا را نالف سوس لاق رد هنسانعم قلوا کاح و یا و هرزوا سا

 ۱ یسهکل وا نا وربق هلا هر زج هر وکه کر ددا ر هش ر هرزوا ایرد هدب رغمو ردیعما یس رف لرذنم نی نام هلک ی

 و هدنتلایا ند را هلیعص كنيس ( هيس وس )لرد هدلب ر هدن رايد م ور هل رسک ك نیس (ساویس) ردلصاف حب
 یک جافا یئآبودا روهظ هدنرازاغوب و هدنراث ویب كنهقتآ هکر دیدآ تلعر هدننزو بارغ (ساوسلا)

 ۱ یا رابع هکردیدآ رش ربو رددآ عض ومړ دوخاب لبجر هدننزو باصم (ساوس) ردا لاله
 | قمل وا کاحو یلاو هدننزو هسارح (ةسایسلا) هلاهزد هسا وس یدرفم ردیلضفا لراصتا 1

 | یحالص و دیقت هب هنسف رب هسایس لصالا ی هکر د ح راش » ابتیمنو اهترما یا ةسایس ةيعرلا تسس لوقت رد
 هدنسانعم قلوا رکاحو نلاو هلا هظفاح هتیعر روما هدعب بولوا اسس تار ری

 سیاس همونغ یاح ندناراسع هنعقتآ رونل وا قالطا سیا هک احو یلاو هرزوا انعمو یدنل وا لا

 هب هبن وک ت ابلقتو هت رهد میاق و هلغلوا ب دوم و بد ومو م وکحمو ېک احنالف و *یهتنا ردیتبم هب سالم
 بدا رار د هيلع سيس و ساسدق ب رح نالف هدر كج هد ردعالط ا بحاص و فوق و لها شّعا قبس یس

 ودع نرش ندا ردا لعف ندنسایس هکابوک هلیعط كنیس ( سس هنس مب

 کد ه ادر ول واردصم سوسو رول وا ثداحهدن اتم ییسب رغص كنعق ه اد هکر ددا تلع ر هلنیتصف (س

 | رجا (سوسالا سوسلاامماصا اذا عبارلا بابلا نم اسوس ةبادلا تسوس لاق ردهنسانعمقما غوا هتلع

 یرسک(ناساسو ا) ردندهیمجآ ءاعسا (نانساسإ) روند هناویح شما غوا هنتلع سوس ردفص

 | هکردكناب نیا رغصالا ناساسو ردرابدنفسا ن نم ناربک الا ناساسو ردیسهبنک كدابق ن نأ

 | ۳ قو ERE Re (ساتس ۱7 رولا ب

 دغروک وا E هل رسک كنيس (انپسلا) زد هاساهتس دن سد یش "ریس رخ هلعفا ا 5

 روند هنترص كلکشا راجا تو روند هنشاب یکروکكتآ | شسرفلا اتو روند هر ییدلزی

E E 



 f ۷4۸ زی

 | روند هنسوستوت یاب 3 یکیدلیا وستون كنهسک نس ک لعن هندب کر دهنشانعم جای هلص كنیس(سودسلا)

 روبص («سودس)رددآ لجر رب ندنسهلربق یط( س اودس زو ردراج هدهلمصف كن يسه دنوب روند هناسایطلشی و

 ]| ٹکرا 9 یزکی کود هلن ندنرع سودس نب ثراعنو ردیعا كندا رب ندن را هلسق متو نابیشهدننزو

 | 6 سدسلا ردهدلبرب ربطنارشکو بصح ردبدا | هدللب رپ مده كاوا ان وليك كن يس( ناسودس )لر دشملوایدالوا ۱

 اذا ل والا بابلا نم اسد س موقلا سدس لاق رد هنسانعم 0 ییلامر هدشآآ كموق هل. وکس تلاد و ف كنيس

 ۱ هل ناک اذا یتاثلا بابلا نم اسدس مولا سدس لا ردهنسانعم قلوا نیس 1 كتعاج رب و معلام ۱۹۹ ۱

 ۰ كنکیدحماوص رکی وکی هد بوناکا هداع رم نوک ترد یس هود كمدآرب هلن رمسک كنهزمه(سادسالا) اسداس |

 نالوا هن وا ندهیعابریعسق هود واسدس هلا تدرو اذا لجرلا سدسا لاق ردهنسانعم تک ه وص ردین وکی صتلآ

 نسلا لا ادا ربعبلاسدسا لاق ردشید ترد نالوا هدنرلناب هل رشید كل وا هیعابر و ردهنسانعمقارب نیاید

 رک د هدنلصف تس رکن یدنا سدس یلصا روند هددع یل آ هد دشت كنان و یرسک ك نیس(تسلا) 2 هاب رلادعپ

 | ردق و یسیراح DEA هدناسازخب هلن نکنم تنه یاخ و هل رت نسخ رسا) یدنلوا |

 دوخاب هب ال وارلیا تار هاوس رلصا لوو ىلع همدآ نینع هدننز وریما (سیرسلارلو هدننزو فتک(سرسلا# ا

 لح رلاش رولوا ندن الاح یسهلوقم تیظ وظح مدع دوخاب ندتلعرب یب رقت مدع هناوسف روند هنال وا زل وا یدلوا

 لا هلوا زلف هبک یتغیدشآ هکروند هرغیآ لوشو هلدلو ال نموا ءاسنلا یایال یذلاوا نینعیا سیرسو سس
 | لوشو فبعض یا سرمسوس رس لجر لاقت روند همدآ ناوتان و فیعض و ملیال ناک !ذا سرس و سرس لغ

 3 ا هل رسک كنیسرولکس ارس یعجج هل وا را فلت نودا ظفح یلام نال وا هدنلا هکر وند همدآ دنعوه و كرب زا

 1 |مذآ را هلی (سرسلاژ هد ی ال ظفاح سیکیا سپس و سرس لجر لاش هدننز وءامرک رواک ءاسرسو

 | ردهنبشانعم قلوا یوخد و اید رس ناک ادا عبارلا تابلانم اسرس لج را سرس لا د رد هنسانعمقلوا سیم

 ] مزح و لقع ادا لحرلا شرس لان ردهنسانعم قل وا مزاحو لقاع لهطا دعب و هقلخ ءاس اذا لجراا سرسلاق

 ۱ 1 | رویص (سورس)) زّرشمیا سرسم فعلا روند هاتک شم هزاریش هدننزو مظعم (سّرسلا)لهح دمب

 ۱ هلنددشت كنهيناث و یعض ؛لرانیس < هوس ردهدنبهذم هیضابا هلا یسیلاها ردهدلبرب هدن رق هیقن رفا.هدننزو

۱ 
3 
۱ 
ِ 

۱ 
۱ 
۱ 
 | .دنزو دمنا هلاف(سفسا ) ردندنیندح "یرخطصالا ةیوسس نب داشم نب رع نب دجا نب د رصن وبا ردندیماسا 1

 ر هدر نا "هریزجو ردندنآ "یصضسالا نلهدلا مهاربا نب داقر ن دلاخ ندنبندح ردهبرف رب هدنساضق ورم

 ارت و رود هيا لوشن وکم کالو ی بس( سل زدلقتم ین نسب ۱ ردیدآ
 فتک (سلسلاز روند 4 هب وک لوق ىلع رار دا هدالق بوزد قو ۱

٤ ۱ E 0s 

 9 ۱ م (تسالسل الو هلنیتصف (سلسلا) داقنم نیل لهسیا سلسوه لاق نوسل وا هنس راسو ناویخ و ناسنا |

 #ط e ةسالسو سلس هيف لاش روایت قاری و تازکک هکروند هتعالمو دایقنا ردرلعما هل همت
 ۱.۵ اع اسالسلجرا سلس لاقب روند هنونحم6 سولسل زد هنسانعمقل وا لئاز لقع هلیعض كنی(سالسلا)
 | ىد قادبنالق یکی اب ز رنا كنج عام رخ طف (یسلسلا) نوعا وهف اتع بهذیا سول وهف لوهملا
 ] بو رب جافا و هتضو اهبرکبهذ اذا عبازا بابلانم اسلس طلا تسلملاق رد هنشانعمقلوا زودد بودیک |
 ٠ _ هدلآوا یانعم هللا سلس هل رسک كنهزمش (سالسالا) تیلب فا ةا تبان لاقت رددنسانعم كمر وچ |

 ۰ ۱۵٩ا ةقالا تسلسا لاق ردهنسانعم قم غوط كسک | هقان و تسلس عم ةلصلا تسلسا لاق ردف دارم

 | زوما نالق هدنرلبد قادب هکر ونیدهنحاغا امرخ لوش هدننز و بارح (سالسلا)) مایالا مامت لبقدل ولا تخندخا

 ] هدنزو هلبخ (ذسلسلا) برکلا ةبهاذیا سالیم ةلخت لاقت هلوا شاوا زود ود بودیکیراهچم وا یکی شاب
 | روند هب هقات نارغوط كسک لوا نیکوکاری 4 شلسلا) رددآ قلتوار هیبش هنن رکتک كشا |

 ۱ هدننبزنالوا ندقصو ردهنسانعم كليا نایت و تیکر ت هلا ره وج تی د رل هب ارپ ران وتاخ هدنن ز و لیعفت ( سیلسنل

 | داقنم ولهس هدننزو فتک < سلسلا) رزلنایوس رهوماب هتفلاو هتعض ر اذا "یلیخا تسلس لا زفل وا لامعتسا

 لاق رونل واقالطا لوبلا سلس همدا ندا نالیس زانتخ ایام اد بویمهتوط نل وب هلتبسانمو روند هئیش نالوا

 | سالم رددآ هدلب و هدنسار و سوس رطب هلیصف كمال و كنيس 6(سوعلس) هک الا لوبلا سلاش نالف
 | ندنسلسق "یط هکردلورج ن ةيواعم نیا هدننزو جربز ( سبنس ردیدآ هدلب رب هدننلایا ناب رذآ هلنیتصف
 (تسینسلا روند هناویحوناسنا لالاح و تسج سبنسو رد ماش یسبنسلا نالارن رباخو رد رد كتعاجر



 هی TEV تی

 | شنود (سورال ردرشاذنرق مال رارو زم هکر دیم | یراهدلا و كل رذنم نب نامعن و ل صاش مان ییلکر ذنم هلن وکسآ :
 یکاشاخ وراخ ی وص لیسو ارح یشماذا اسور سور: لجرلا ساز لاقت رد هنسانعم كع روب قرهنلاصهدننزو | ۱

 نالفسا رقم رد هنسانعم كم ماعطقوچ هناکز ان و هلقحا اذا ءاثغلا لیسلا سار لاقب رد هنمانعمكقکب روت وک
 كنار TT وتس ورا هنا لاق رونل وا لامعتیسا هدنماقم لجر سورو دّوجو اتکا اذا

 ۱ | یر ات سرا یسهرفکول وتسمالاح ردشادرونس هل هکل وا كرتو هبلاتصیرا هکلوا هکر د هفن اطرب هلیص

 | یننضلبا قحا ن بوقعب هدننزو ریب ز <(سی ورر) یلاعت هللا مهرهق راربد حد ول هیس ور رد رابو بشم فا

 | كمەنكچ بوصابك یی هنسنرب هلقایا هلن وکسكناه و یصق كنار( سه را ردببقل یراقلا لکو تملا ند یسی وار

 a لوک | هدننزو لورج (سوهراژ ادددش هئطو اذا ثلاثلا بابلا نم اسهر "یشلا سهر لاق رده 

 | یداولاسپترا لا ردهنسانعم قلوط هل اوص هرد هدننزو لاعتفا(ساهترالا)) لوک ایاسوهر وهلاقیر وند
 ردهنسانعم قلاحقویط را وط نکررو واوجدزا اداموقلا سیترالاش رد هنسانعم قل وا جدنمسات و "التما اذا

 سهنرا لاق ردهنسانعم قلب هنرزوا كن رب یرب ندنتژک هکرکحو اتکطصا اذا ةبادلاالجر تسہترا لاق

 یشلا سهرت لا رد هنسانعمقمنالغرا بونقلاج هت وا یر هدننز ولعفت یهّملا) اضعب هضعب بکر اذا دارا ۱

 | هجرحد (فسم را برطضا اذا "یشلا سهرت لاق ردهنسانعم قل وا برطضم بوبا وا و لر و ضخ اذا

 | لاق ردهنسانعم كلتا ضیرعت هلا هی رکو رش همدآ ر و هراس اذا هسمهر لاقت رد هنسانعم كمهدلسف هدنوو |[

 سم ر ما لاقت ردهنسانعم روتسم هکر دیفدا رمو هدننزو نسهدم (سمه رلا)لرتشلاب هل ضع اذا یک

 | لاق ردهنسانعم كم روب قرهنلاص هلناصف (ناسیرالو هل وکسكناب و ىح كنار سرلا )ر وتس مىا سم.
 | سار لا ردهنسانعم كلا طبض بولوا بلاغ 4 هنسن ر و ازم یشم اذا اناسیرو اسلر سیر لجرلاس

 کم ملعیلتعا اذا مولا سار لا رد هنسانعمیلوا کج بحاص و راکسس ه هفت اطر و هبلغ و هطبضاذا “یش

 1 سباس هیچ لم هلا نیلا لصف ا رد دآ هبرقرب هدنساضقنورا هدننزون وهج(نوسی ر ]لة زما سأر

 | بونالوب وص هلي كيج و كنیس (سه ال ردفاضم | سباس رہن کرده رفرب هدنساضق طسا و هدننزو باک
 فتك ( سجا ل رذكو ريغت اذا عبارلا بابلا نم احس ءالا سج * لاقي رددنسانعم قلوا ریفتم

 دهم و یلابللا سيج“ كيت لوقت هنمو روند ه وص شم وا ریغتمبونالوب ردرافص و هدنښز وریما (سیج لو
 درز سیح هرزوا روک ذم هجو یعب اد یا سی سیم و میل مضب سج والا سیم" و رملجا مت

 | انعم لصاح یدنل وا لامعتسا هدنلح یعادو یداو هشيم هم هلکع د ه وص شل وا ریغتم هلقمروطقوج

 چه دن سپ ردقو ES ءلردصکر دکمد مراو اکسن هقدل وا دوحوم رهدو راه

 ص وصخ دنس هلق بلغتوس(یسجاسلا) رول وا دیک أت هلغل وا هنسانعم رخآ یلظف سیح و رول واكمد

 هنلوا هد رور نوچ ا قلا یل ود بول وای وص و ضاب تیاغب هکروند هن ویقج وق لوشوورونل وا قالطا هنویق
 هل رسک ك يجو كنيس( ناتج )ر دک ا ذا ءاملا سج“ لاق ردهنسانعمقمردنالوب یی وصهدننز ولیعفت( سيج لا

 هدننز و باتک (ساج )رون د یدیناتسصهو روند یزحه*هدنتبسن رد هف ورعم "هدلب هدنا ر ا هکر دیرعم ناتسیس
 یامنشقنم ص وصح هل راد مور هلبااط عض ومال د دشت و هلندت رسک (سطالصم رد هدلب رب هدننب رماها نا

 هلنیترسک ( هسا ج" )ردشغمل وا بیرعت بول وا هيم ور هرو ملک و ېک یر هم! ویراتبچزقاسو هلردیعما هدر و

 نادابآ و رومعم لقشم ییهرف و راجما و هرثکر ابنا ردیعسا كرهش نالوا یللا ةدعاق كتالور هدنمز ب
 هلیعط كنيس (سدسلا) اردا لکا هرکصندقدنل وان بویلسب یک اشیا نوبق یم بالک یسیلاها ردت الو
 حرطلاقرونل وا ریبعترپ هدیتلا هکر وند هب هصحرپ خار اتن اب (سیدسلا )و هلنیتعص(سدسلا)

 غلاب هنشاد زوقط ىع ود نانو روید هشدنب مدقم ندل زاب سزدس و ةتس نم |ءزجیا هسلدس و هسدس و هسدس

 هن وبقشمراو هنشابیلا وردیعا كعون رب ندنعاونا كچل وا نانل وا ریبعت وکمسیدسو روند هنشید ناقیچ هل
 سیدسرازالاقرون ده : هطوف و هرازانالوا عارذیتلایوط وّةسداسلا ةنسلا اهلج تت :ا اذا سیدساشلاه روش

 ۱ هکرون د هنساک هب وصنوکی صش)بویلک ه وصنوک ترد كنهود هل رسک كنیس(سدسلا ]ع ر ذا ذتسهلوط

 عطقنت ناوه و اسدس لبالا تدرو لاق ردهحیوب جد سجخ و رشغ هکهتن رول وا بوسح نوک یکیدجتا دوص
 یعجروند هشید نتب مدقم ندلزاب هکر دفدا رم هديا یانعمهلما سدس هلنبتصف(سدسلا زسمانایفدرت و ةعبرآ
 روند هرازا عارذ یتلا یلوط دو هلع كنيس( یمادسل ۱) هلنیتعض رولکس دسو هلی كنيس رواکس دس

 را

1 

ê 

 دام نب ىلا لصف



 هیچ ۲۷ =

 | «سعرلا) هريس ىف برطضلا وه وا هج ریلا هد تدشدق راض اذا سیعرریعب لاق هلوا راومها و برطضم

 | سعر لجر لاق هلوا رروشود یسهطاقس بابوبح ندرهلبز هکر وند ایصضت سیسخ لوش هدننز وربنم

 || (ساعترالا) ردهنسانعم كمترتد یمدآرب هلل رسک كنهزمه «ساعرالا) لبازلانم ماعطلاطقتلی سیسخ یا |
 زا ولطاشنو قوش (ةسعارلا) شعتراف هشعرا یا سعتراف هسعرا لاق ردهنسانعم كمرتد هدننزو لاعتفا |

 ] روند هتم لینوکس كن هم نیغو یعف كنار (سخرل) ةطيشن یاةسعار ان لاقت روند ۵ هقان نالوا

 | ردصمسغروأمنو ةکر  وریخ اذکو نیا سغر هب لاق رد هن سانعم ترک وءامن و تکرب وخ وود ساغ یعج

 | «سوخرلا) هيف كرابو هلژنکا یاالام هللا هسغر لا ردهنسانعم كلا قوچ بوردنلتکرب یتمعثو لام رول وا

 | ریشناربثک اذک و كلرابمیا سوغمم *یشوسوخ مع لج و لاق رون 7 دمدآریطناریثکو ردهتسانعم دوعسمو كرابم

 [ ة وجم یا ةسوغ رم یف مه لاق رد ەن انعم سابتلا و طالتخا هکر دیفدا رمو هدننزو ةسوج رم (ةسوغرلا)

 رادا# و ناوارف لو لام هل سسک كن هزم (شاغرالارلدول و یا ةسوغرمةأرما لاق روند هن واخ ناغرغوط و

 ۱ ] ندا منم نسف یدنک هدشزو نسح (سخرلا)) هيف هك راب و هلژنکا یا الام ااا لاش رد هتشمانعم قلق

 : (ساف تسالار ردز اج هد هله كنیغ هدنوب روند هکلرید د عسا وو هسف من یا سغرم لجر لاقب روند همدا |

 4 ی كناف و نف كنار( سرلا )ل هنالتسایا هسغ شا لا ردهنسانعم كلنا دع نیل و لیهس ی هنس رب

 1 ضکر اذا یناثلا و لوألا بابلا نم اسافرو اسفر هبضر لاق رد هننانعم كوت هلا هی هدنن زو باتک (سافرلا لو

 ضابا هي رسک كنار (سافرلا سافراب هدش اذا ریعبلا سفر لاق ردهنسانعم نواب هلا سافر یهودو هج رب

 ۱ هه نالیروا هسکو ک هلقابا هدننز و هر (هسف را روند هبا كد دن هئلوق ىل گنموذ کر ذاتساتس

 [] ون یدا نجترادبع یعسا ردستلهلرعاشرب ندنس هلن "یط هدننز و دعقم هلفاق (نسقرع) رب دکل هدیسراف رونید
 ٩ اکو ثلا س کر لاش ردهنسانعم كمر وچ هنسرت یدین رمو ن ء (سک را) ردیسیر كد وتع ن نعم

 1 أ هرخآ یلع هل وا بلق اذا هکر لاقت ردهنسانعم كمرد ود هن رخآ ین ]وا كئیشر وابولقم هدراذا لوالا بابلام

 1 ۱2 ز و باتک یک را )ساکر ان هدشادازعبلا س 7 دا هد ان قلا هلنابیا یراکدندساکر یهودو

 1 رولاقهدقلعم رک بورک بویلغاهنکلی رهعبص ییجوا ردو اورا ڭنەود یتجوار هکرونىد هبا

 | (کر ا )رار دادن هراء ود شکرس یبا ور ی رک ندا دل وابوکج ندرالو نیک ار ارو
 سانلانم سکر ءاج لاق روند 4 یتاسنا تعاج قوچو روند هراد رم ASE نینچ د کتار

 ٩ رزوکوا رب ت یواش ناب کو د هکر وند هزوکوا لوش وردي كنهردرب (سکا را )رشک یا

 E نیئیاص هلا یراصت یراتلمهکر دذشاطرب هع كنار (ةیسوکر ال ردهسک ار ینومرردیارود هدنسهروج كنآ

 | كنایویدم كنءزمه هبخآو روند هئي ش نالبقوص هرب یک هیخآ هلرسکو ىج كنار (ةساکرلا) رول وا هدننب
 | لوق هنم و ردهنسانعم سکر دو ەرىك ڭنەزم®( س اكر الا روند ها هلوط وله زاق فرط یکیا هاب د دشت

 | ردهنسانعمقلساب هکتار ومظیراهملریق و مهرفکیف مهد رو مهسکن یا هب الا هعاویسکام مييسکر ال و یلاعت

EESهدنزو لاعتفا (ساکترالاال رارید هيرا لا تدېن هسلوا یلهم چ روت هک هت اد علط ادا  [ 
 سکترا لاق ردهنسانعم كش ود ه هثداحرب و سکتنا اذا "یشلاسکترا لا رد هنسانعم ساکتنا قلوا نوکن

 [ هللا هلم" یاح «سحامرلال جدزا اذا "یثلا سکترا لاقت ردهنشانعم قلوا جدزعو ماف عقواذا لج 

 | سحامرن یزعلادبعننسحامر وروند هنالسرا و روند یدنماحر هکهتن روند هردامو ریلد هدننزو طبالع
 یربخر لوکس كيو مت كنار (سرا) دیا لکؤم هرزوآ یرلیشابوض دم نب نا ورم نده وما ءا نما
 ] كلبا نفد هغاربطو هق 5 اذا لوالا تابلانم اه رر لا سمر لاق ردیعشنم ندب یان رد هنیسانعم كلبا تک

 ۱ نفی مل ناك سمرایلا ادغ لاقب هنم و رونل وا قاللبا هرازمورف نمرو ةف اذا یشلا سمر لاق رد هنسمانعم |

 [ هارتوهو سمرلا هسمر ىلع یثح لاق روندهنغاربط هلرفسمرورولکس ومرو سامرا یعجربقلا وه و سمالاب ۱

 | دوندهرازمورق هدرلنوب (سومارلالو هدننز و دعتم (سمرم ال ههامر اذا رج هسمر لاقت ردهنسانعم قم و
 ۱ تاسما لا و سما ورلا بهت مویلا لاق رون دهرالب ناصب بوتر وا یراز ا بور واص یتا ربط( تاسما رلا و(سماورلا)

 | ددا جورخ و زور هدننف و هک اقلطم لوق ىلع هراشوق ناچ وا هدنتف وهصک سا ورو راثالل نفاودلا حایرلایا
 (سامترالا) ردیعما یدا ور هدندروب دساینب هدننزوبصنت (سمرت) رونلوا قالطا هراروناجو هراهاد نالوا
 | كنو و یعض كنار( سنام ورال سقعا ادا ءالایف سرا لا ردهنسانعم كقک بولاط هه وص هدننزو لاعتفا

 ( هلیوکس )

 e ہک



 سار وتو اله سادرحوررها باو مزه سکو دهی راكض رو او هلن روانی

 (سودرلا لو هدننز و تیکس سید را یدبا ع کو عیش وعاش ردن داڪصا “سلا ساد صن سابعو هنسانعم |

 هی وهامافم (تسداولا) عود یا سودرو سیدر لجر لاق روند همدآ ىج آ شاط تیاغب هدننزو روبص

 ردنا كی ود بونلراوب هب یعاشا هدنزو لعفت (سدّرلا) هاما ر اذا هسدار لاق ردهنسانعم قعشلشاط | ۱

 هر زجرب هدنساذح هن ردنکتناددنو ر نخ ملزم کادو یک كنار سدور) یدرت اذا هناکدنزم لاش |

 e کتا ردهرون نم "درب زج هکر دی عم كنظفل سد ور هلبرمسک ك ندم لاذو یعض كنار (سذورال ردیدآ

 :اهسیسرو یملا "سر هنمو روند هتسادتاو لا كن هنیشر املطم زورور 6سیسرارلو هلبس هد 8 یصت كار ر( سرلا ) ردشلنا شیوشت هدارو فلوم»ردشلنا انغاکا هن واعم ترضح ردهلح مو و هدنساذح م

 هان سما یی ردقج هل وا یتلاح قمرابقیرلیوت و بون رک ادا كن همس تعب "دتسشبنا لبق اهوادتبا

 .دومنهکردیعما یی وقرب صوصخ ست روةراحاب تیوط یتلا بلا یا "سرا عقو لاق روند «ییوق شمل روا

 رایدر وا هلشاط یتیزغآو اقلا هنجماكنآ یربغیپ نالوا ثوعبم هرلیدنک یدیاراردا لامعتسا ینا یراهیق كنموق ق
 لاق هنسانعم كلا حالصا هلعا زن عفر یسان ةنایمرولوا ردصم "سرو هالا سرلا باعا وچ یلاعتهلوق هنمو

 ند دادضا هلغل وا هنسانعم كلعأ داسفا هلیساقلا هنتف هسان ةنايمو te اذا لوالا بابلانم ار موقلا

 ردرا و رهش ردق كيب هدرز وا هکرددآ یداورب هدنس هکل وا ناب ؛رذآ ست رو دسفا اذا مین 7 سر

 | ردهنسانعم كلبا ناهن ییهنسنرپ هدنتلآ قاریطو اهرفح اذا بلا "سر لاق رد هتسانعم قمزاق یوق س

 االت یف سرو هنفد اذا تیملاس ر لاق ردهنسانعم كليا نفد یتیمو هسد اذا "یشلا نب س

 | دوخاب د کو كفرح نالوا مدقم EE تلا لوټ زمرک ر ر نا ما مرکساه ا

 هشیداو رکف و لاؤسو بلط یک یرک هنیرابخا و روما كم وقرب سرو روند ه هک نالوا مدقم ن
 یاز هکر دهنسانعم "زر سرو فرعتاذا مهربخ و موعلاروما نالفشر لا ردهنسانعمقل وا علطم *

 ردندنوتولع یس نا لیععما نب د ردکم د بوسنم هروب نه عض وم مان ست ر هلتبسن یاب (یس را ) یدنل وا ناب
 :نالوا ضرام ادتا كناج ةصاخ و یدنل وا رکذ هکهتنروند هنسادتا كنهنسنره هدننزو ز زر ,

 همدا لر زو انادو لقاعو تباثیا سیسر “یش لاق روند هب هنسن نالوا رادان و تباث هدنر و ر

 كنبحم و قشع و حح: ماذا سیسر رخ لاق روند هربخ نابل وا یتعع و لقاع نطفیا سپسر لج
 رول وا فص و هنوتس شهید رکحهد رب ( دسر هادی 11 سیسر ه لاق رونل وا قالطاهنس

 هنسانعمه وسنلق ر ون د هنت وسک ش ایهدنز و هزوجر ا( ةسوس رالا )و هلبعص كن كنار( هس لا )تیک ئا ةي ةي 1

 سراسر نب سحامر ردنداما هدننز و طبالع (سراسرا) روند هغاط دهصبو قچلآ ءدنزو یج ی

 لاق رد هنسانعم فيكي بون ر دوب وق هر نیرازپدنوجما قلا ءودهدننز و هل راز( ةسرسرلا )ردن هنانک
 ریلنانوس ازای لاق رد هنسانعم كعشدلسف هدننزو لعافت لصالایف ( سا ژلا) ضوپنلا نکمت اذاریعبلا

 ربلنا "سترا لاق رد هن انعم قمل وا عیاشو شاف هرچا سان رخ رب هدننزو لاعتفا (ساسرالا) نور
 (سط راز هحناف اذا هسار لا رد هنسانعم هحافم هدن ز و هلعافم لصالای (فسارلا) اشف ویرج اذا

 هبیرمط اذا یناثلا بابلانم اسطر هسطر لاق ردهنسانعم قمروا هلیحما كنسانآ لا هلن وکس كناط و یم

 ِ لاق ردهتسانعم قغابق هنرزوا كنرب یرب راهنسن ضعب هرزوا هنسنرب هدنن زو لالعفا(ساسط رالا ) هفک
 | ردهنسانعم كمهرتد هلو کس كنع و یصق كنار (سعرلا ال ضعب قوف اهضعب قباطت اذا ةراخعاهب

 كعرو نوز نو ز هتسهآ هتسهآ ندقلنوغرو و ضفتا و شعترا اذا ثلاثلا بابلا نم اسعر لج را

 كم هرتد شاب یشان ندکل رب كن هلناصف «ناسع رلا# ءابعا نم افیعض یثع یا نالف سعر لاق

 یشاب هلمسیس قلتو وا هدنزو روبص (سوع ربا ربکلانم هل رب یا اناسعر هتسأر سعر لاق ر
 یشاب نانا هنو شنی اسامت ها فجر یا سوعروه لا روند همدآ ندا تک رحم

 ییرالا نکررو و اطاشن اهسآر فجر یا سوعر ةقان لاق روند ه هقان نالوا رون هر د ب ودان وا هت
 هلغمال وا درس یسیغر فو نیدیلا عجر ةعبرسیا سوعر ٌةقان لا روند هب هقان نالوا كماچ یسلآ ب

 نانلوا رکذ جدو هدننز و هاد شا( سام راو یم ندل یا ننوهار چپ لاق روند هخارنم ن

 | یثی ودو لوق یلع هل وا شیلا دنغایا یرللا هلپا هکر وند هود لود ربا ااف



 سی VEE زح

 REE رددیفم هدنص وصخ رظن دیدم ؟ لاک |یتسهراصعو عفان هنوعاطو هکح و هب هبصح ردف ورعم

 | قلوا زانقطو قیصعم دنسنر و طلتخا اذا "یثلا سرا لاق : رد هنمانعم قلوا طلتخم و هدروش ءدننزو لاعتفا

 | "سبرالاش ردهنسانعم تاک ورق هتر هدننزو لالعفا (ساسبرالا) هربغ و ملا سن درا لاق ردهنسانعم |

 ۱۹ EBS اذا مھ رما سبرا رد هنسانعم قمل وا فیعض و تسس یثبا كمدآربو ضرالا یف بهذ اذا لحرا

 هد ها کد ندنباب لاعفا ردقل وا سابرا نالوا باوص هدانعمو هکر د ح راش # رد هنسانعم لیل ذنو هغا رهو اوق رفت

 ا رداد خلا ورکو فرصت یا هرمایف سبر لاقن ر د هنسانعم فرصت ساسب را و ردم وسم هع" روب

 دوف و ههانبثلاسسر هاکرد هکر دیثاطلا رام نا هدننزو رفعج هلا هیقوف یان (سشرالرخأتسا اذا هرما برا
 یصتكنا ر (سج را ) ردشلنا تل هدهلیناونع سیر فلم افن یدنل واربرح تداعس همان نوا یدنکب ودا

  لوالا بابلا نم اسجر ءاعسلا تسجر لاقي رد هن سانعم كمهدلروک كب لوک بونرپد راتولب هلی وکس كيج و

 ۱ كلبا رب دقتوص هلا ساحو ردهادا ریعبلاسچر لاق ردهنسانعم كىەركو کد وداو تضحم و اددش تدعر اذا

 ای نا رد هنسانعم لا رخأتو قوع ندنشیا یمدار و ساجرلاب ءاملا ردق اذا نالف سجر لاق زداهتنلانعم

 لا ر دقت وصلا شاب رم دوب هلبسسک كن هزه (ساحرالا) هقاعاذا یناسلاو لوالا بابلا نم مالا نع
 رک هدر وک كب هدننزو دادش «ساحت رو و (سجارلا) ساح راب ءاملا ردق اذا لجرلا سجرا لاق_ردهنسانعم

 | سج مو هدننز و رویص سوجر و ساجر و توصلاددشیا ساحت رو سجار باص" لا رول وا فص و هبا

 | قالطا هنایردساحرو تاوصیا سج مو سوجروساح رریعب لاق رول وا فص و 4 هود ناغزغاج هدننز وریثم

 ریعت قلنقشرف هکردهنسانعم قلوا شرومشراق هلغل وا ضراع طالتخاو شروش هشيارب (ةسوجرلا) رونل وا
 ا هدننزو بارع( ساح رمل ا سالا و طالتخایا ةسوج رم ف مهلاش رد 4 ردصم ءات هر وکه نایب كحراش + رونلوا

 ۱ | یکی کر کی وص قثالو نالوا هدنید كن وق هلکنآ و راردق راص 4 وق بویلغاب همیار هکروند هشاط لوش

 1 | کلن رد تن وص كني وق هل وص RY ی وف هلغمراتیچ تی وص قنالوب لوا هدعب راراقلاج
 1 نوچ ا كليب یتغیدلوا بول وا كى وص هرجا یی وق یر یلعو روند هشاط نالبقارب هرجا یی وق نوجما كل
 ۱ | كنار (سجرلا روند همدا نان "آیفاط یراکدد سحر نانلوا رک ذ هن یوق ( سجارلا  زونید هشاط یرافدنا 1

 ۱ رد هنسانع» مامو هانکو ردتغل لب ربک كيج و یه*كنارو هلنیتص و هنسانعمر رذقروند هراد رمو سج هل رسک ۱

 | یاذعو روند هلعوراکءورکمو نجیهتسم و را در اقلطمو مام یا سجر هیف و رذقیا كب , اتت سجروه لا
 ِ | ردهتسانعم تاقع و رونکشاو رد هنسانعم ناکو كشو باذعلا یا دّومیاسجر هلعلاش روند دنیانال زایدوم

 ۱ هدرباصب كل وم* تضغلا اذک و باقعلا ىا سجرلایلعوه و ڭشئا سجر هب دف لاقت دی خو خو

 | سخت رول وا عبطلا ةهج نمرول وا هرزواهج و ترد لوا و ردع وضوم هنسانعمراد رمو سجن سجر هروک هننای
 ۱ | نمو یک زخ مو سلم و رج رول واعرمشلا ههج نو یکن اکو تشو لرش رول وا لقعلا ةهج نمو ا

 | نمارب هدننزو هساجن (فساحرلا) سابقه رانو یرار اس ردرادرم اعربشو الفع و اعبط هکیک هتیمرول وا لکلا ةهج

 | اهبفالع لعاذا سمایناو عبارلا بابلانم ةساح ر سجر و لجرلا سجر لاق ردهنسانعم كلشيا شيا نیکرچو |

 ۳ ۱ ۱۳ وا ثدام ندندورب یعاعشسا رونل واریبعت نب رز هکردهفوکش فورعم هلیصف و یرسک كنون (سجرزلا)
 1 ۱ ۱ هسذل وا الط هرکذ ادعام ناسا ز بودنا قم ۴ رکصندکد لیا عقن هرچا نل دج "یا ناتو و عفا هعادص و

 ` | یکیثج کاو * ردي رعد یس راف سکر اوب رد عفأنلا بيض هدننا را بیګ لعفو بوروتک هماوق ییینع تل |

 | اذا ءانبلا سح را لاق رد هنسانعم یل راص هدنن زو لاعتفا (ساح رالا)ل +رظن هبف و یدیدرلندیشیا*رزکب مدد ۱

 | هدننز و طب الع هلا هم یا (سماح راال تدعر اذا ءا ا تست را لاقت رد هنسانعم كمدل روك لوک, و فجرا

 1 ج رکن هدننزو سالفا هل همت یاخ (ساخرالا) عاص يرجیاسماحر لج لاقب روند داود
 هبتع ردندیماسا هدنزو سح <سخر)) هصخرا اذا رعسلا سخرا لاق ردهنسانعم قم زوج وا یتساج وا

 نم موقلا سدر لاقت رد هنسانعمقمت 1 شاط همدآرب هدنززو سدک (سدرلا) زدند سخر ن دیعس ن ۱

 دو نوه | فلز ود یراب یراوید هلا یف یک ېا ډزو و ورک مهامر اذا لوالا تابلا نم

 | بورق یه یون اد را نیلا لا یھب ب هکداذا ضرالاو طاحا سدر لاق رد هنسانعم كلتا هزب ر

 كقلیا یی ەنسنرب و هرسک اذا یناثلاو لوالا بابلا نم اسد ر رحاب را سدر لاقب ردهنسانعم قمتافوا هاب هراب

 | یصب هکردتلآر هدننز و حایصم ساد رمل ااو هدنزورنم ( سدرلا) ه بهذ اذا *یفلاب سدر لاق رد هتسانعم

 ( نیتمو )



 سگ ۲۳ ی

 نالوا ددشو زودت شا 9 ردندننت دحم دعس نب نششز یدک نرو هر صق كالا ءدنرخآو ید

 رون د هراشاب نالوا دیدشو یوفهدنن زو مکر (س ورا ر ولکس نا رع یعجج كصم یاس ًارمسأر لاق ر روند هشاب |
 (نیعسأرا)رونل وا تب ذر اک ار دعضومرب هدنسهکلواماش (سأر تیب )ككا صم یاس ۇر وس ئارم سۇر لاق

 (نانالاسار )ردە رقربهدنع (لکالا سآر)یب کی مشاعر وند ینعسر هدنتبسن هکر د ح راش» ردهبصق رب هدهرب زح ۱

 دوو هد رق تومیطح (راملا س ار ردغاطر هدند رود یسهلسبف سود (ناضسآرال ردغاتطرپ نم

 وی ندرضم رابد هده رب زج( نیک سأر إل ردیدآ هبقعر و رده رقرب هدنساضق نفرق( با ناي

 درب رل هسک مان مشج ن ةيمأ و یال نب نیشخ ( نیسأرلا وذآل ردسقا لاش مات هبطع نر رج (سأراوذ) |

 بلق هکرونلوا قالطا هوضع ترد (ةسان را ءاضعالا هلصایا لام سر یلام لوقت ر وند ه هنامرس (لاملا سار
 a روند همدآ ندا تسایر قوچ هدننز و تیکس (س را )لر دترابع ند هاخو رکجو غامدو

 | هلواررصا یت هراشاب هلرات ندیکه دنر ارب نکر دیک ه یشوق هکر وند هت لوش هدننزو بارم (سآر لا ) سۇرا
 | یذلاوا ةاراح ایلیا سور "ضعب ناک اذا سا رم سرف لاق هل وارول وا یرلسد ر هادنهج مدفت و قبسلوق ىلع /

 نو داد( رک دیس اکر وند هب هود شمام اق یتّوقو حش هدر یربع ندنشاب و هقبس و همدقت یف سءرب

 "سا ورلا "یناتسهدلا ع رکلادبعن رهندلناضل دنا یماور هماعروند همدآ ناتص یراشاب یک و نوبف

 قالطا مود لوش هدننزو روبص (سژرا)لو هدننزو حابصم (سآرلا و هدننزو مع سرا ردندتهم
 لا قرط ہل قب مل اذا سّور و سارو سم ریعب لاق هلوا شمالاق ت وق و حش هدنوضعیریغ ندنشاب هکر

 هدوا"یلاعا رونل و !قالطاهن زافرطتسوالراهرد (سشا وال روند هنالسزا هدننزو تدع( نارا
 رد راما كنون وقرب و كعاطرب سا "را لروند هن رلهعطق نالوا یرلدایرلبا ندرلباص" و رددرفمسئار هدسان

 یا سو موهو لا ویا سئاروهلا رونلواقالطا هناتسدرب ز و تیعر (سورلا )ر ونل وا قالطا هک احو یل
 همدآ لوی یشابوریغال هسأر ین هت وېش تناک اذا سۇم لجر لاق روند همدآ نال وا هدنشاب ناه ق وېش و
 موقلانالف س ار لاقت ردهنسانعمقل وا راکرسو رورس و قلوا غوبشاب هتعاجبرب هدننزو همانک (تسایرلا) ر

 ۱ ریبکی اس الج رللاق روند هب یثکلشاب وی هدننزو لضفا (سآرالاال اسیر راصاذایناثلابابلا نم
  هضبقم یا فیسلا سان ر مکحا 9 روند هنسهنوا زارب لوق ىلع ننب هضبق جت هدننز و باتک سا. راا) سر

 یزویویشبهدنزومارج داسآرا)4 وا یارمالا سر ذخا لقب رونلوا قالطا هنل وا كشیارب سمالا سر و تقوا
 باغ (سأ و رونال هج ولاو سآرا ءاد وس تناک اذاءاسآر ةن لاق روند هن ویق نالوا ضا یسهدوکو ها
 | نويسا ورا دیجن نجرلادبع نب دیجو جاا ما کوو هب واعم دز دآ ود وبا ندننثدح ردتعاج رب هدننز

 | غوبشاب یمدآرب هدننز و لیعفت (سزلا) روند هناویح و ناسنا لوس یشاب هدننزو ییا غ (یماژرا) ردندرات

 لاق ردهنسانعم قمل وا سیر هدننزو لاعتفا (ساثترالا) اسب ر هلعج اذا هسأر لاق رد هنسانعم كلنا راد

 |لصالا یف هلغشا اذا ادز ساقا لاق ردلمعتسم هنسانعم قلف لوغشم یهسکر و اسر راص اذا لجرلا سأت

 (سأزلا) یدنل وا لامعتسا هدنسانعم لاغشا هلتیسانموب بول وا هنسانعم كک اهرب یتشاب بوت وط ندنن وب كن هسک و

 | برح هدننزو لداحب «سارلا) استر راص اذا لجزلا سأرت لاق راو هنسانعم قلوا سر دو هد زو لب
 هلا لا هدننزو سبح ( سب رلا) لاتقا یف فلم یا سارع لجر لاقب روند همدآ نالوا دبا فلت هد
 هی رقلا سپر لاق ردهتسانعم قمردل وط و ام هب رض اذا لوالا تابلانم اسبر هدي هسبر لاق ردهنسانعم قمر

 ةيهاد لاق رونلوا فصو ه هیهاد نالوا دیدش هدنز و ءارج (ءاسبرلا ) روند دیهادو تفآ سپر و اه اب

 | سایر لجر لاق روند هرداه هدننزورپما (سدبرلاال رد دآ قارصق رب هدننز و یرکس (یسب ر)ل ةد دشیآ

 | بورضمو زتکم یا سس ر شیک لاق روند هچوق زانقط و روند هنمقلانس مزوا قیص یراهنادو عات یآ
 | تفآ و هریغوآ لام باصمیا سیر وه لاقت روند ه هسک شما رغ وا ةبیصم هلتهج راس دوخاب لام و رد هنس

 | دیسک ناب ةا رکا هدننز وریبز (سیب زا E EE ور ريش قوچو رود ه هیهاد

 ةو دي یا ت ةسبر ةًأرما یخ نوا هتروع نالوا انضم وو لیکم نسو هلج (نسرا) نو
 | برش ساب رراراپ تب مث ندنا رار د نوا هدینسراف ردناب فورعم هلعماوب هلل رسک كنار (ساب زلا)



 ب علا لاذلا لصف مس

 ب ةلمعلا ءارلا لصف زي

a EY = 

 SET دف ڭجەر والج هنس هلوقم ج هدب زورم (سودلا) روت دهرايګ ر ولقيص هکر دیعج

 ۱ ماعطلاساد لاق یکی مة صنهرخ و نکو دروند هتل كج هکو د نمرخو ةلتصل ایا سودلاب فسا ساد لاق

 هدنز و باع( ساد ا ردهنسانعم سودم هدننزو بارح سا ودلا) ه سادام وهو سودلاب هطنطا یا

 ] هدننزودادش ( سا ودلالروند هرب كج هک د نمرخ هدننزو هرانم (ةسادلا) ردباققایا فورعم هکر وند هش واب

 اذکو عاش یا سا ود لجر لاق روند همدارهامو قذاح هدنس هشب وراکو روند همدآ رداهب ورود الساوا

 ۰ (فسب ودلا) و هدنز و هباص (ةساودلا) هنسانع«فنارونل وا قالطا هل ورب هدننز و هساسح ( هسا ودلا) رهام |

 ۱ سیدی عج رون دهکو و هنامروا روک و قیص هدننزو هسیک (ةسیدلا) روند هیناسنا تعا هدننزو هنیفس

 ردهرز وا بسذر ون د هنمرخ هل رسک كناب («سیادلال ردیسنج عج هکهدننز و سم رولک سیدو هدننزوبنعرولک

 لیطنا مهتتا لاق هنمو رونل وا قالطا هتعاج نالوا ناور "لر هبنکچ یی رازا هدرا كن ر یرب سیا ودلا)

 ٣ بلاق ثالشد هننول هکروند هنا لوش هلو کیم كناه و یعف تلاد (سهدلا ا اصعب اهضعب عن یا سا ود

 باه (ساهدلا)روندهر مالم یغاربط وز ودنابل وا لاسموق و یروماچورول وا هدنکنر لات وفوکه کل وا

 ح 1 | رکذ هل رنک كنهزمه (ساهدالا و رک ذیساک روندهتروع كوب یتوک و ردفدا هديا یانعم هللا سهد هدننزو

 ا (سهدلا) هبف اوراس یا ساهدلا اوکلس اذا موقلا سهدا لاق ردهنسانعم كم هدرب یراکدند سهد نانلوا
 1 عبارلا بابلانم اسهد ناکلا سهد لاق ردهنسانعم قلوا المو زود بویل وا لاسموق و یلروماجرب هلن رق

 : ا 2 روت د اغا نالواغالموزودمدنزوزجا (سهدالا )لح ویا بارت الو لمر سیل راهسناک ادا

 | هفلوا عالمو لهس یب وخ كمدآر رد راما هدننز و هساج ( ةساهدلا) وهدنز و هف رغ (فسهدل | سهدلا نیب یا
 ] ءدنزوداذش( ساهدلا) قلا ةلوهس ئاةساهد وة هد هل لاق رونل وا ریبعت قلولب وخ شا و هکرونل وا قالطا

 واخ ولبوخ مالم هدننزو ءارج (ءاسهدلا) قلنا لهس یا ساه دوه لاق روند همدآ ولی وخ مالم
 ۱ | هیچ لوشو زحملا دهظع یا ساهدو ءابسهد ةَأرما لاق یک ساهد روند هنوتاخ كوي توکو روند

 | هدام لاقبرولوا هجزآ ندنآ یلزق كنو نکل یکءا ءدص هلوا قتمارق رالچ لزق ینول هکرونلوا قالطا

 انار كر هدننزو زازیمشا (ساسیهدالا) ۳ ر یوا ا)ةرج لا الا ءاءدصلاک |
 ۱ | تمدن و رج (سرهدلا)ل نوللا ءاسهدتراصاذا ضرالا تساهدالاق ردهنسانعم قل وا قتمارق ئام هلرق
  طاشت وهفخیا سرهدتاذ ةقا لاق ردهنسانعم طاشت و شبنج و تفخ و رواک س راهد یعج روند هب هیهاد و

 هس دلاش ردهنسانعم كلا هر واشم و «راساذا هسمهد لاق ردهتسانعم كمهدلسفهدنز و هجرحد €( دیس دلا)

 [ ناهن هدنزو حرحدم (سمدلا) هشطباذا هسعهد لاقت رد هنسانعم قعوط بوشپاب هلتدش و هرواشاذا

 روند هنسهع نوناخ هدنزو سیل «سیدلا) روتسم یا سم4 و سمهدم نما لاقت رد هنسانعم روتسمو

 ۲ ۱ رددآ 4 رقر هدنساضف ةاره رهش هدننزو ناسنا (ناسید# ردلکد هب رع رددنقا رم تغل و و هتسانعم ید

 : ردب رعم ندهیمورهروب نم هک رددآ ورا درب نده ودا هل رسک كن هزم ۵ (سوطبرذا) ی علا لاذلا لصف زوج

 فلات مدقا ندسونیلاح نام زیره راکدد رکا سوطب ردابث جرابا هر وکه ناي كجاهنم بحاص هکر دح رابش |
  ییرکی رداوفا ندرلجرابا راس رو نم چراپا ردشلوا اسم هلا نور دات نالوا یهاشداب لرصع لواو

 لاق رد هنسانعم كليا عياض ینلام 6 , هکر دیفدارم و هدننز و هسطفد (تسطفذل ) رونل وا ب تک ؛نازجا شب ۱

 ااا, ه و صف كنار (سأ ارا هی ةلمهأاءا را لصف زج هلاممیضاذا لج رلا سطفذ | |
 ۱ یکیشاب كنهدوک رونل وا ٍقالطا هنف رطشاب نع هنسالعا و هنس رقوت كثي شره و رار درس هدیس راف نومد هنشاب

 یجب مه دیسیا موقلا ناو لاق رونل وا قالطا هنسهدرکسسو دیسكموقرب و هرلعا یا لیطتسم زیر لا |

 لاقیرونل وا قالطا یتاسنا شال نالومس ماتی ارگ ارو هلنیتع رولکس رو هدنز وسلفارولکس ورا ۱

 1 ار هسآر لا رد هنسانعم ا وطاب قمروا.هنشاب گكنهسکر رول وا ردصم شا زر نع رثک موف یا سار ےھ ۱

 كج هد یدل وا انفو دب كریبدتو یار نالوا راکر دهدمتح ےب هب هسکرب راب عو هسأر باصا اذا ثلاثلا بابلانم

0 

٠ 
۱ 
1 

 اا د ا

۳ 

Abt u e ea 

 هلغل وا كاندرد و برمطضم تیاغب هسکنانل وا برض هنشاب ارب ز هرز وا لوهحءان راربد سرلا ف كنمتیمر هدرب

 رورسو هنغوبشاب كموقرب هدننزوریما (سجرا) و هدننزو سیک «سب را) زل وا یتردق هغم ردلاق یرقو یتشاب

 | هدنشابدوخاب ش شل ر وا هنشاب سیرو سا مس رو مهسی روه لاقي یکباتکلا سسر رون د هنس هدرکر سو

 , كنره وی كنار ر واک سا ار ی اهن ار بیصادقتراص اذا سیر اش لاقب رونیدهنویق شل وا ثداح تاع رب
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e ۲۱ قم 

 ییکتسوب و اهعماح اذا ةأرلا سمد لاقت ردلهعتسم هنسانعم تای ماجو هک اداربطنا یلع نسد لاق ردلهعتسم ا

 سەد لاق ردلعتس هنسانعم كعوک هغارطدوخاب كم روب بوتروا هلا هنسرب نوجا قفلوب ران وت ۱

 لیعفت (سیمدنلا ) اصف یا اسد تیأر لوقت ردهنسانعم حش و صخعث سمدو هرعش ط ريل ءاطغ اذا باهالا

 لوث هدننزو روبص (سومدلا) هنقد اذا ضرالاق هد لاق رد هنسانعم كليا نفد ی هتسارب جدو هدننزو

 شلوتروا یرزوا بونلجر کد وخاب شفل وا نفد هرب رب نوجا قفلوب ناسآ یی وت بویشسو هکر وند هب یکتس و
 هب هنس كج هدا ظفحت و ست بوالر یکه ل سسکو  یصق كللاد (شاعدلا ) هلنیتمط روند سمد هدنعج هلو

 هنیمزرب ز یکم او هادرسو نکلا یا ساعدلاف لخد لاق یکرار وت وقوه ولوقو ه زاو هدر روند و

 ساع دلاب لاق هلا لیدبت هی” یاب رولک سیمامدو رواک سیماد یعج روند هماج و هنسانعم ترس ر

 هدانازو لانصتنا ( نساتدالا) یدا لظم كب و هدنتلآرب هکر دیعما ینادنزرب كلاظ جا ساعدو ماجاب یا س
 هژنیتصف (سمدلا) سام دلا ف لغداذا لج زا ید لا ردلماش ه هروک ذم*یتاعم ی ۱

 یحوآ (سومادل ال یطقمیا سیمدو سمد"یشلاق روند هنسن شم روب بولیتروا هدننزوربما (سلمدلا) و |
 (سمدودلا) روند هئیش كص؛رو بوتوا یهنسنر هدننزو باتک (سامدلا) هنسانعههزف روند

 هلیسفت بول وا نکشیش یبکلروک ی زاغوب هکر دیم نالبی ع ونرب هب رسک ك یو یصق كن هات و ى2 ك نالو
 (سم دل )هل انا ز فذح ر ولک س یما ود ور و لکت اسم دود ی جج ردنا قا رحا یک ر دنا تباص ا شت آی رب ی
 هلن زو لعقت (لیمدنلا) سف دم یا زج دم * یش لاق کی طولریکز ون دهب هنس زادرعو ولریکهدننزو

 كلعا زس ییبشرب ندهسکرب هدننزو هلعافم (تسمادلا )و تخطلت اذا اذکب ةأرملا تسمدت لاق رد هتسانعم ل

 هلع تلاد ( سمدل اردیدآ هیحات ر هدنساضتنا را هژبعص كلاد ( سمود) هارا و اذا ۹۳ لاق یھ

 روند هلالسرا هدننز و طبالع هلا هلم یاح (سحامدلا) ماظع یا سەد رومابات الاف روند ا

 د دش نیم یا "یسحد لجر لاش روند همدا دیدش و نیو روند ندا های هلص كلاد ( یس

 هنسانعم جاید روند هبا د د وخاپ هتسانعم زق روند ھا ماخلوق هومار ون ةا هدننزو رب زه (( س

 ج هلا ستمد هدننز و حرحدم (سقمدمل اال رد هنسانعم سقمد هدننز و ساطرف «ساقمدلا) روند

 سیلفت و هدلب رب , هدرصم هدننزو طبالع (سنامدلا ) سقمدلاب ج وسنم یا سقمدم بوثلا رون د هشاق

 دنموننال وا رکجو ددش یتا كن هد وک هدننز و رفعج هلا a اخ ( سحندلا) رد رادآ هب رفرب هد

 ةساندو اسد هقلخ و هضرعو ه و سد لاقت د ردعا ند ونعم و قیقح رارول وا ردم هنساتفم كارلا

 ساندا موقو سند لجر لقب روند دمدآ وا ولرک هدننز و فتک ( نضدلا]) سنا اذا عبارلا بابلان

 ضع كمدرب و هد و ادا هب : و سن د لا رد هنسانعم كاريك ی هنسنرب هدننز و لیعفت ( سندتلا سن

 سافندلا )هنیشیام هب لعف اا هک شوی دلاش ردا عتمه هتسانعم كلشا شبا كجهر و للخو ناش هنس

 سفاندلجر لاق روند همدا یوخد هدننزو طبالع (سفاندلا) ۍدنل وا رکذ هکردیفدا مو هدنژ

 هج رحد هلفاق (تسقندلا) ءافجیا سهدیه لاق روند هروعقجاهدننز وج ر ز (سفندلا) قلنا ی

 قلقورفرس هلتهج عضاوت و ل ذ همدآرب و دسفا اذا مهني سقند لاق رد هنسانعم كل داسفا یتنب سان
 رظناذا سقند لاش رد هتسانعم قفابقر هبفیزوک و اموضحو ال ذ هسار ًاطاط ادالج را سقند لاق ده

 قماغلو هدنرشباو نوجا كم روک ینیطاصمو روما كقلخ هکر هدنزو هجرحد (تسکدلا)

 موقلا ةجاخ زرب مو ىنتخا اذا لج را سکندلاق رد هنسانعم كلعا افتخا بویمقبچ هرشط ندنس ه
 یوا و یرللصا هک رسک ك رالاد( ةسایدلال و (سایدلا) و هل وكس لوا و و یصق كللاد ( شودلا) بیع

 سود"یثلا ساد لاقت رد هنسانعم كم هنکچ بوصاب هلقایا ه هنسنزب ردشل وا بلقنم هاب هرسکلالجال

 اذا ةأرملا ساد لاق: ردلمتسم دنسانعم كلا عاج هلیهج نی راب هئط واذا ةساند و اساب

 سودو ره هی هل بع ن ناندعنسودو هل داذا هساد لاق ا ا ۹

E 7 3 ۷ ۳ج ۳ 

 كليا حالصا ین ياد ساو سرداذا عضولا سمدلاَه رد هنسانعم قل وا لصضمو تاب لحر ناز و نا

 ٩ :هنتتتشانعم ڭا رک نزاو و ےل اذا اذا مهني سمد لاق رول وا شعا نفد یر قاقاچ را هنسانعم | |

 ون دوام و روند هساب و ربک هلنیتصف (سندلا) سلتا ملا دیدش یا سد لجر لاق ر رون



۱ 

 ۱ مالظلاسلد هنيا لوقت روند هنسهثراق قل وک ارف سلدو هنلظ یا هتسلد و لبللا سلدان انا لا روش د هغلوک ارق
 | رون د هنس دیس قلت وانالقیعرادعب لوق لع رون. دهن وانانلقاربب بورمشب هدنرخا و كنم" ومزاب و هطالتخا ف یا |
 | لوقت رد هنسانعم قما غوا هراقلت وا یراکدد ساد نانلوا رکذ هلن سک تان هزم* (سالد الا رولکسالدا یعج

 ۱ تّرضخا اذا ضرالا تسلدا لاقب ردهنسانعم كغالشي هلا راقلت وا نانلوا رک ذرب و سالدالایف انعق و یا انسلدا

 ۱ (سیلدتلال ةعیدخ یا سلدهبف لام لوقت رد هنسانعمهعدخ وكنر هلا وکس كمال و یف تلاد(سلدلا )سالدالاب
 کا ذا علا ف هل سد لاق رد هنسانعم كلا تک ندیرتشم یتبیع كنعاتمهدعب نیح بودا هلیح عیابهدننز و لیعفت
 ۱ منهش لنهشالثم ینیدح ییدلیا تیاور ثدح هکر دذ وخ ام ندن وب سیلدت هدش دح "نف و یمشلا نع ةعلسلا بيع
 | شءروک یرویم حس اذهعم ردا تیاور هطسا والب ندنا ایوک ر دا یط ینیعما كنحش ېدنک بودا دانسا |

 | ذخا ندندا قلت ندنا دوخاب ندنالوا رخت ندنآ هکلب ردشماا ثیدح ذخا ندنا بول وا شمر وک دوخای
 سیل دن هدئدح لوصا هکر د جیم * ردراشلبا ثیدح تیاور تعاجر ندناقث هرزوا دانیساو و ردشلنا

 . [ ردربتعم كلا تبا ور هلا هغیص نالوا لقح نابقل ید هدنتروص نخ لاسرا ار ز ردقبقد یراقرف یخ لاسرا و

 3 ندنالوا فورعم ینایقل سیلدن و ردت اث یخیدل واهطسا و هدننپ ثدح هلا یوار و یرانایقل مدع قاذا دنع نکل اطم
 ۱۳۳ و لود هوش کیا کوج دن ایر ندا دیتا ۇر نو ماعم نخل هی زده وضخح ها ور
 ا اه را نکل یدیللوا لق ايفل هکلپ ردكم فاك ترنصاعم در هديل دن ةن الب ندولنوا
 | موح میرزج وردک ادا ربا هب را هلک نع ولاق بويع د انربخا و اننذحالثم دغیصنالواربتعمینایقل و ردنا تیافک

 نیل هرز واروکذ هجو دانسالا سیل دت ردخ ویشلا سیلدتیرب و دانسالا سیل دت یرب ردشططا ےسقت هب یکیا یسیلدت

 غ ویشلا سیل دن وردک غا تیاور هبا هروب نم تاریبعت نال وا هوم عام" یئیدح نايل وا یعوعس تالاب ندنالوا لقحم

 | جد تروص یکیاوبشا ردکلا هیعسل هلبا فص وو مسانایل وا ف ورعم بوداّتسینعم ا كش یکیدلیا عامو ذخا
 | کت اذا لج رلا سل دت لاقس ردهنسانعم كهل ریک هلفلکتت هدننز و لعفت («سآدنلا) یپتنا ردرلهزنمو "یرب ندیذک

 اد هلفمالاق راج هدقالت وا و اللف الیلق هذخا اذا ماعطلا سادت لاقت ردهنسانعن قلآ هجزآ هجزآ یماعطو

 ۱ لالیعفا (ساسیلدالا عترلایف لیلقلا یشلا تسجل اذا بالا تسلدت لاق رد هنسانعم قعالی هلا هنسنرتک

 | تّسالدا لاق ردشملا ریست هلیمزال فلؤم ردهنسانعم قلاق هنسن زج یغج هلالی راوط هدقالتوا هدننزو

 | رد هنسانعم كل تنایخ و لظ هب هسکرب هدننزو هلعافم (ةسلادملا) سا دنف اليلق ائيش اهنم لالا باصا اذا ضرالا
 ! (سولدلا) و هدننزو رچضح (سعلدلا لو هدننز و رفعج( عل دلا )نو الو ظیال یا سلا والو سلا د الوه لاق

 هدنزو طبالع <«سعالدلال و هدبننزو ساطرق (ساعلدلاآ) و هدننزو لیطرب (سیعلدلاآ) و هدننزو سودرف |

  هدننزو نوزلح(سوعلد) وهدننزوسودرف سوعلد و روند ه هقاننالواقلاص و لوپلسقرهلوایریایدوجو
 | سوعل دو سوعلدیهلاش هلوا ینایصع هنجوز نکل بولوا یلدهدنلاصمو ر وما قلعتم هنسفن هکرون دهن تاخلوش
 زوج یدوج و و بول واریلد هدکع رو لوب هدنتق و هک کر وند هن هقان لوش و اهلهالدیصعاه رعایلع هب رجیا
 | طبالع سعالدو هدنزوساطرف ساعلد و هلواررو قرهنلاص هنفرط یکیا یک نیلکهدلاح یعیدل وا اناوت و نیتمو

 اف | هدنز و طبلع (سلدلاژ لولد یاسعالد و ساعلدلج-لاش روند هه ود ثاکرانال وا لولذ و مار هدننزو

 ۱ هدننز و طب الع(سمالدلا )رون د 4 هیهادیخدوب هدننز وجریز(سادلاالر وند هب هک لظم كوروندهب هیهادو

 | هدننز و زامرجا «ساندالا) ردیعما لجررپ هدننزو رفعج (سادا) روند هب هک اظ كب و هب هیهاد دوب |
 | ریلدو "یرج هدننزو لجرفس (سمهلدلا) هتل تا اذا لیلا سلدا لاق ردهنسانعم قوا لظم كب هصک

۱ 

 ۱ كلا نفد هنیمز ریز هدننز و سل( سمدلا)ړظم یا سومدا و سمادلیل لاقب روند هب هک لظم
 | اًح هتفد اذا لّوالا بابلا نم امد ضرالا ف هسمد لاق نوسلوا یولوا كرکو یربد كرک ردهتسانعم



  TTTنالوا زلکو بولیک االصا و ردیعما یسرف كنب راترضح هنع هلا |

 | عالم ب ودیکی لدرس هلکغانکچ قوچ کروند هلو كلشيا لوش و یتثن ال یا سامدم حر لاقت روند هغارزم
  | ۱سعدمو ساعدم قیرط لاق روند هلو نالوامالم لر رام هنکچ كسان جدو هدننز وربنس( دملا )هل وا شلوا

 | سعدمع رلام روند همدآنال وا تسدهریچهدقهگ "اسقار زعو روندهغارزمنالوارولیحاس ریت وةر الا هتنیلاذا

 | عمط كاذک هنن رب قجوهنل وا عل كن هنسفرب وا (سعدلا) نافط یا سعدم لجر لاق و هه سعد یا

 رول وا یه” ردصم هدنو سپ رد هنسانعم عاج و حب طم یا سعدع سیلوه لاق روند هب هنس كجەديا قلعت

 هنن رار كجهدنا نایرب تاوكجهموک هحاغو و كحهروشب كما كنب دابله اهدا رعص هی وا (صلا)ا

  ۱مهني لاق ردهنتسمانعم كعشتر ود قارزم هدننزو هلعافم (ةسعادلا) ردقج هل وارب یرلکدندا نورف هکر وند

 مادقمیا سوطعسوعد لجر لاق رون دهمدآ مادقم و" یرج هدنزو روبص (سوعدلا) ةنعاطمیا ةسعادم ق
 لوش هدننز و جرب ز «سفعدلا) قجا یا سوبعدوه لاق روند همدآ قچا هدننزو روفصع (سوبعدلاز

۱ 1 

 یی راهی هرکصذدکد جا یسهلجب هک رول وا رظتنم هنن راما هلراهود راس هدکدلک هب وص هکروند ههود

 "  هدیسراف اک | هکردآ بعلر صوصخت هنسهشاط سوح هلبصف كفاکو تلاد (نسکعدلا) هلوارحما یسیدنک

 | ندسوح و ردقجهلوا یصقر هرص راردا نارود یکر دا صقر قره وط ینیرالا كن رب یرب ررید دنبتسد

 | هدننز و جرحدت ( سکعدتلا ) ردهنسانعم قمان وا یصقر هرض رول وا ردصم هنکعد و ردعدق سرف دارم

 دعم نيغ (سغدلا) هلا هل نيع (سعدل) ةسکعدلا اوبعلاذا اوسکعدتو | وسكعد لاقت رد هنسانعم هسکعد

 روتسم یا س« و سه دمو سخدمو سغدمو سعدم ما لاق روند ه هنسن ولریک هدننزو جرحدم هلا

 هلام عیض اذا لجرلا سطفد لاق ردهنسانعم قلت عياض ییلام هسکر هدننزو هحرحد هلن اف (نسطفدلا

  ۳دوسا اذا لجرا سفدا لاق زدنا قفلهایس یسهرهج ةلع ربغنم كمدآرب هاب منک كن زمه (ساندالا)

  | 0لیقو روند دز دک ق جتاو یادو روند هنوتاخ زوغا و نیقشاش هدنزو حر ز (سنفدلا)) ةلعریغنم ههج و
  3روند دسک ان و لی و روند همدآ قجا و یند دو هدننزو ساطرق (سانفدلا) روند هوئاخ نار کو

 | ندنربالصاهدننز و جرحدم(سنفدلا)هلوا رات وا بیسم ره ود بوی وا یسیدنک ام ادهکر وند هنابوچ لبنت لوشو

  1 ۰هدننزو قیرافت هلفاق (سیراقدلا حربیال لیقث یاسنفدم لجر لا روند همدآ لیقثو لبنت نالوا زال

 نا سقد لاق ردهنسانعم كمك ه هدیهب راطقا هدننز و سولح (ننوفدلا) هنسانعم بلاغت روتند ەز

 ه بهذ و بهذ یا ه سقد ناو وه سقد نا یرداام لاق واف لغوا اذا لّوالا بابلانم اسوقد دالبلاق |

 كلا موجه و هلج ندنسهقرا نعشد و یضم اذا ضرالاف دتولا سقد لاق ردهنسانعم كك ب و هیمز قیزاقو
  0اه الم اذا بلا سةد لاق رد هنسانعم قمردلوط ین ویق و ةلج لج اذا ودعلا فلخ سقدا لاق رد هتسانعم

 |) لجلاش ولكى ميقا ى چپ روند هب هودتکر ادندش و دنن نالوا نهر دز وط یهسکءهدننب هدننزوربتس6 سقدلا

 ع ور هیلش هنسب راد تروص هدننزو هفض (فسقدلاژ ةعوفد بش یا نسیقادم لاو دیدش یا سقدم ق ۱

  1كالاد( س ویقد ]ر دقمل وا ح وتفم نالوا باوص دوخاب ردزراح هدهلیصت كلاد هدنو رددآ كجو ر و ردیقسا هلغ

 (سونابقدر ردشلیا ان دم هرزوا یرلدق رم كنتارمضح فهک باسععا هکر دیعما هاشدان ر هدقلس هلق

 ردن دن [یلثم»سونابقد ندیکه دنق رایدلیا اکا هفهکو را رفندن !فهک باعصا هکی دناهاشداب ر تالذک هبصق ثالاد

 هدننزو سکن (سکدلا) هلیم دقت روند ید سقدم هکهت هنسانعم مسیربا روند هکپا هدننزو رطق( سفال |

 | هنسمنرب هلنیتصف (سکدلا)ل اثح اذا لوالا بابلانماسکد هيلع بازنلا سکد لاق ردهنسانعم قجاص قارط
 بکا رتاذا عبا رلابابلانم اسد يملا یک اف رد هثننانعم قلوا بک ام بوبشک تا تار ژواک

  1ره وج( سکو دلال ساعنلا یاس کدلا ینذخا لوقت روند دن نما هدننز و باغ («ساکدلا) شعب ىلع هضعب

  0هنس هعطق قات وا شعت راض هنر یرب هاه هببک و دو نیکو دو نوند هب یشاوم قوجو روند هنالسرا هدننزو

 قوچ هدرلنو هدننزو رط# (س کیدلا) و هدننز و فیض (سکیدلا تام یا ةسکو دو سكود ةعمل لاق روند

 كفاک (سک ادلا) روند هنک ولب یثاوم نالوا 0 لف كناب و یرسسک كللاد (ء اسکیدلال روند هب یشا و

 ِ هد راهن س یهاو یسهلوقم قرسق 1 راب ع ردهنسد نالوا لاف ضارب هلړسيدنک هکر د هنسانعم سداک هل سا

  3هنفس (ةسيكدلا إل هوح و ساطعلان م هریطسام وه و سداکلا یا سک ادلابریطت وه لاق یک اف رکن
 ضرالا تسکدا لاق ردهنسانعم كلنا راهظا تانا ز هل مک ك نەز (ساكدالا) روند هتعاچ هدننزو | و ۱



 | هعض وم نانل وا تعارف نأ

 ا رایدلیا لیوخ هب هسردمیسا ردم مالسا لها ردلحیرلکد | تءارق ةارو هکر دذوخ ام ندنوب دوملا ساردم روند
 | فراتناک اذا ساردملجر لاق زدذوخًأمندنسانعبرج روند هب هسکنالوا هد ولآ هلنایصع وبونذ سا ردمو

 ۱ | یراقم یا ساردم وه لاق روند همدآنالوا ردنا تعءارق ءربغ دوخاب سفنلا هشيم و اهب عطلت و بونذلا

 1 ۵ءودنالوالولذ و مار بول وانیلاقیاوب و روند هبلک كل ویب یشابو رد دآكباکر هدنن زو ساطرق (سا وردلا)
 ثدح (سردلا) روند هن الس را دوب هل رسک تلاد (سایردلا روند هنالسرا و روند همدآ رداه و روند

 لا رونیدهب هک نالوا هرج لها هدننز ومظعم (سر دلا )روند ه هسک ن ديا رارکت بوبق واقوچیباتک هدننزو

 اول وتیل و ۴ یلاعت هلوق هنمو ردهنسانعم قموقوا هنن رب یرب هدننزو هلعافم (ةسرادملا) ب رح یا س ردم وه
 كن هثسنرب هدننز و لاغفنا(ساردنالا )ك یلعاوأرقو د ولا لع تءارق یاورع یاو ریثک ن ءا ةءارق یلع هب الا تسراد

 لزوک هدننزو بعطرق (سوعردلا])ل سمطنا یا سرلا سردلا لا ردهنسانعم قلوا زسرولب یرثاو سر
 | روند 4.۰ ود لکیهلا مع هدشزو رههح (سفردلا]) قلنا نسحیا سوعردریعپ لاق روند ه هود وايوخ |

 ِ هلا هم نیش ردي رعمشف رد | رهاظ هکر د جزنم + هنسانعهریبک ء روند رغاصس كوو روند همدا ول هنجیرا و

 |[ سفرد و«یبتنارلیدلیا لامعتسا هد ریبکړ ع قلطم هدعب رد راک دیدینای واکشف رد هکیدنایلک ك هاش ن ودى رف لص الاف |
 هج رحد (تسفردلال روند هنالسرایربا و همدآیربا و هه ود كوب هدننزو ساطرق (سافردلاآ) روند هر رح

 1 ملا لجوا سفردلا بکر اذا لج رلا فرد لاق رد هنسانعم كمکج قاصس هلویدوخاب كغ هود كوب هدننزو
 [  توکسبولافط هدننزو هجرحد (ةسمردلا) هنسانعم هیح روند هلالی هدنزو سکو دف («سموردلا)ریبکلا

 3 ۲ سنا ردلا) واذا قلا سم رد لاق رده سانعم كطارتس و تکس اذالج را سمرد لاقت ردهنسانعم كلغا
 | سودرف(سوهردلا) روند هنالسرا هدننزوساطرق (سانردلال روند هبه ودو همدآزواب ویربا هدننز و طبالع

 و اومقو لاق روند هدنادتش هل كلاد (سها ردلا) دندشیا سوهرد “یش لاقت ردهنسانعم ددش هدننزو
 ___ ق[ ناسنانال وا دیدش و بول وا قوچ یتا هدنسهدوک ًاقلطمهدننز و طبالع (سها ردلا دنادشلایا سها ردلایف

 ۱  هنتلآ كن هنسنرب ی هنسنرب هدننز و یصیصخ (یسیسدلالو هل د دشن كنيس و یصق تالاد("سدلا) روند هناوبح و
 ٠ ] هتح هتفد و هافخا اذا لوالا بابلا نم یسیست دو اس د بازتلایف "یشلا "سد لا ردهنسانعم كلغ افخا هللا نفد
 1 هسیسدنتناام لاق هبلوالئاز و عفد هلا ورادرب الصا هکروند هنس ها ر قتلوق لوش هلیحصف ثلاد(سیسدلا)
 [] رونلواقالطا هسوساحنانل والاسرا نوح اكمروتکب ول آربخ ر هجول ریکوءا ودلا هعلس ال یذلانانضلاوه و
 | یدصب لوکهکرونل واقالطا هنا شل وا ناب رب هلکع وکه لوکو رابخ الب كيأيل | س هنوثعب نمل هموق سیسد اده لاق
 | سپسدهناض وا هرىشط هکر وند دن را هما رقنل وق هلنیتعص سسدلا# دامرلا فات وشم یا اسیسدانعط ال وقتردنابک

 | هلوا جراخ انطاب و لخاد هلن رالاعا رهاظ هنه ورکد ابعو ءار هکرونل وا قالطا هراقا ززو ییارم لوشو ردیدرفم

 نالوا هدراروماچ هدننزو هراس (تساسدلا مهنم اوسیل وءارقلا عم نولخ د مهلاعاب نؤا رم یا سسد مه لاقب
 ]  (فسدلا) زرد ځد زاتکر وند هلال ثیبخ هنوکرب هدننز و دادش (ساسدلا رونل وا قالطا هن ام وص

 . |[ كلیکبوتروا كب یی هنسنرپ هدننزو لیعفت (سیسدنلا) ردیدا بعل عونرب صوص هع لافطا هلیعص تلاد
 __ ق لیلا نال تننظت ف تینظتک هاي اهنیس تلدبا اهمسدیا د اهسدنم باخ دقو اع یلاعت هلوق هنمو ردهنسانعم
 |( «ساسدنالا) یلاعت لا اهاس د سفت تباخهانعموا مهنم سیلو نیاصلا عم هسفن سد هانعم وا هلامو هلم نخ
 | یعف تلاد «سعدلا) نفدنا اذا *یفلا سدنا لاقت ردهنسانعم كل وموک هنتلآ قارپط هدشن زو لاعفنا
 | وو قوم هنسهلوقم را غو لاوچو قدصب ردهنسانعم قمردلوط بوپت تایوشح هباقرب هلینوکس كنيع و
 ۳ ۱ وشح موح رم ىلوقناو هاشح اذا ثلاثلا بابلا نم اسعد ءاعولاسعد لاق یک قهردلوط یتسهلوقم قسنق و
 39 ۱ | هّئط و اذا هسعد لاق ردهنسانعم كم هنکح بوصاب هلتدش ییهنسنر سعدو ردشلنا مهو نوع نیس هلکا

 . | سعد لاق ردنرابع ندفقوص هنغلارا كن هدوک هلا یرد ىلا نکرزوب ین ویق باصق هکر دهنسانعم سحدو
 هر یا هسعدقتیشملوقت ردندنسانعم "یط و ردردصلاب هيم رونل واقالطا هزباسعدو سحد ینعع باصقلا ٠
 قوچكیرابط و هدنآ هکرونل واقالطا هلو لوشسعدو هنعطاذا راب هسعد لا ردهنسانعمقمم اسقارزم و
 ۱ ۱ امید هنسانعم قم اس قارزم هدنزو لیعفت (سیعدتلا]) راث الارشک یا سعدقی رطلاق هلوارازا کمک

  EREروند هذنغل موق یرکد هکر دنغل هدنظفل صعدو روند هغوع هلیعص ثالاد (سعدلا  هنعط اذا ج راب [
۱ 



 كنغابا حاص رول واردصم هنسانعم كل وم وک هغاربط هنسا رب و روس ھوا مچ کو تک رات یا الجر اا

 قالطاسخاود هن راقای اجب اص ییبماکآ سدنایا لوهحا ءان یلع بازلاف ا سخد لاق یکیملوموک هلوک |

 تلعو هلنیتعف (سخدلا)ز رده رګ باد یراکدندنیفلد هکر دهنسمانعم سڪ هدنزو درص (سخ دلارو نل وا ۱

 هنسانعمقماغوا هةر ول نم تلع راوط رول وا ردصم و رول واتداع هدکلترک رف هنغل رط را وط هکر ددا

 لاق روند 4 هنسنقوچ هدننزو باتک («ساخدلا سخدلا هباصا اذا عبازلا بابل انم اسخد رفاطا سخد لاقت

 هدنن زو طبالع (سماخدلا قلا ةر راقتمیا ساخدعرد لا روند هه رز ی هقلح قیص وربثک یا ساعخد درع

 االف سجد لاق رد هنسانعم قعادلا هلا دعدخ ورکم هد زو هحرحد (فسجدلاژروند همدآ هايس ول هدوک یربا ۱

 كيلع سجد نالف لاقت ردهنسانعكلنا هبروت وتس بولما راهظا ونا یتیدوصقم ندنسهلیح و رکم و هبخاذآ ق

 (سنخدلا) روتسمیا سجد مما لاق روند هب هنن روتسم هدننز وج رحدم (سجدلا) د ږ ام تل نبال یا |

 :(سابردلا)لرون د هه ود نالوا یلواط و زوم بول وادندشلوقیلع روند هنهود و همدآدبدشودنن هدننز ورفعچ |
 روند هبهود دیدش ودنت و یربا هدشن ز و طب الع (ساردلا روند هروقع تاکو روند هلالسرا هدننزو ساطرف

 هدننزو لبحنز (سیدردلا) مدقاذا لجرلا سپ زدت لاقسرد هنسانښ كلا عفت دننزو جرحدت ( سونا
 لاق وةیهادلایا سبد ردلاپ هامر لاق رد راهج وق نیکک هکر ونده هیافزوحمو + یناهرپ و روند هنفآو هیهاد |

 (سقادردلا ) رازدنا نوسفا هلکن 1 نوجا تبح و ریست هکر دیدآ جو عونر و نافیا سس درد زوجو جش

 (سوردلا)و ردیعمآ كاکیک نالوا هلاضو هدنفلارا نوی هللا شاب هدنتغل یعور هلا هروسکم فاقو هموم لاد

 لوالا بابلانماس ورد مس را سرد لاش ردهنسانعم قلوا "لیسمصم و وحش یا گكنهنسارپ هدننز و سولج

 لوا یساقب كن رثا كئیشرب و بول وا عوضوم هنسانعم رثالا ءاقب هداموب هروک هنناب هدراصب كفلؤم + اقع اذآ

 لع سرد و باتک سرد و رایدلیاریسفت هلا اس ا نالوا یسیمزال یانعم هلغل وا مزلتسم نسا هسفن ق كئیش

 سرد یشان ندنفیدل وا لصاح هلتأرق تموادم یرثا لوانت و ردنرابع ندل وانت ینرثا هللا طفح هکردبعشنم ندنآ
 ندنآیجدریعب برج تلذک یدنل وا قالطا یجد هآرعضیح هنانکلا قی رطب و یدنلوا ریبعت هلبا تعارق ما دآ

 اذا جیرلا رادلاسر تسرد لاق رول وا تدبر و وایی )او ورا رول وا وع ی را ذبعشنم ۶

 سزردو تضاح اذا اس ورد و اسرد ةأرملا تسرد لاق ردهنسانعكمروک یضیح نوئاخ سوردو شرد و هتفع

 اذا قاثلاو لوألا بابلانم ةسا رد واسرد باتکلا سرد لاق رد هنسانعم قم وق وا باتک هدنزو هاتک هسارد و

 سو داو لود د وج ام دن انام ارش اوت رانوب و اهعماح اذا ةي راخا سرد لاق ردهنس انعم كلیا عاجو هأرق

 اهساد اذااساردواسرد ةطط | سرد لاقت ردت هنتسانعم كک ود هلع هدنمرخ هد زو باتک سازد و

 كقكسا یمابل و رطقف اددش اب رج برج اذا ربعبلا سزد لا ردهنسانعم قلثاردبق هلغلوا ژوب وا ك هود و
 هجول رک سرد و قلخ یا وه سردف هقلخا اذا بوئلا سرد لا رول وا مزال و یدعتم هتسانعم ییکسا سال و ی

 (ساردالا) روند هنوتاخ ضئاح (سرادلا) "قمنا قیرطلایا سردلاق ثالس لاق رونلوا قالطا هلو |

 هس "ردو باتکلا هسردا لاق ردهنسانعم قمت وق وا باتک هدزلنوب هدننز و لیعفت (شزردتا)و هل مک هره
 شهکسا و رد لحم ضم یلقع هکر ونل وا قالطا هن ون( س وردم ا )ر دیس هبنک یر كن واخ (سا ردا وا هلهآرفا اذاآ
 تصویب هلص كالاد (ةسردل ۱)قلخیاس وردم بوث لا ونون یا سوردم لج ر لاهروند هو 1

 وفعلا ف لاقت هنمو ردت رابع ندقلق هبرت و نو ز یسفن هلی رمش و لک | لیلقت ثالذک ن دکمترک وا شاب هبباد یم 1

 رک سارا جن روند هسابل کسا و روند هنغیر وق لند ود هل و هل رشک تالاد (سردلا) ةضاب رىا ةسرد |

 لنهزمه (سیردا لو وند هسابل یکسا و هنغی ر وق كنه ود د وب هدننز وریما (سیردلا )هلبص ثلاد ر واک ن اشرد و ق

 ظفل ارب ز ردلکد قتشمندتسارد یکی راکدلیا ھ وت كسان رنک او ومالسلا هیلعوانسن یلع رد ناشیذ رب ځیر ھل رسک 2

 هرو هناي هدر اصب كفل وم+ بابا هم وم 2 حونخا SEE ON ردخونخیعماو ردیمگار ارون نه )ِ

 ن ا یی ا رد ورع ی ولیج كنم هزم ردیسیناب رس ےسا خوتخا

 قح ترنضح یدایناربع هل وادتمتغل ردق هسیردا نامز ندا تل سس هرز وا یعیدل وا م وس رع هدهد دعته ۱

 كنظفل خ ونخا قرهل وا یه ظفل دوخاب یاب رس ظفل ندیرها شپ یداف یافت یایرنب مت سیردا الع و"لح 1 9

 قل وا سیردا رد مسا خونخا هدعطاق ناهرب ن کل رظنلف ردو ید یدازغ هدارو كفل وم هکرول وا یزبتسفت 1

 (سبرداو )ولو ملاک لا قو بول وا یا سیردا جد هدنروصوب ردموس رم هرزوا



 “لاب ت انش ردلعتسم NE ۳7 RE یض مانو رش یژکا ردهنسانعم كسی ول ریک تیاغب ندنهج |

 هیت هللا ردصم هلوا شلوط هلا رلهناد نوت یرلهلبنس هکرونبد هنیکآ لوش سحدو لعبال ثیحنم هد ادا |

 | یمرف كریهز ن سیق ندنسهلسق سبع هلبرمسک كناح ( سحاد ) ابح التمایا سحد عرز لاش ردش وا

 نایذ هلا سیف هکر دوب یتروص ردآشنم كنلثم * سحاد نمم آشا و + كنلثم + سحاد برح مهنببعق و + ردیعسا |

 هرز وا قل وا لدکوا ه ود راهم یمرکی هدنص وصخ قم ردش راپ ب وشوق ییراتآ هسک مانرد نب ةفذح ندنسهلسق
 ءاربغ وسحاد كسیق رایدلپانیبعتنا دیم رب هدنرادقم یمنآق وازوب هرکصندقدردنا رب نوک قرف ینیراتآ ب ودنا ثح |

 یتیرارکید ورا وس هن راثآ یرب ره یدنا راو یت یکیا هدنمان ءافنح و راطخ كنهفذحو یدا راو یتآ یکیا هدنمان

aندنتعاج كن هش ذح هرازف ون ن کل رایدلیانانع یاخ راندلح مان داص الاتاد ند رازفییب دالببول آهنر  

 هدن رز وا ءاربغ سيق یدبا راشلیا نیعت راهسک جاقر هح ول یک هب وص و 7 هدنرارذکهر یتیم هنتریغ هلال وا

 قیوع) ها بربط هنیسهرهچ كناربخو جاورخ رلزوب نم ندوص وب هاک ان نکردیکبودیا مت و قبس ی هفذح |

 ] 4هرو زمسرف و یدل وا لصتم ودتم تدم هنس قرق و لعتشم لانق و برح شت آ هدنرندب نیتم وق رم نیتلمق هلی را
 1 | ماب :فوع ی شا ورق یدنآ هدنمان یرکلا یولج هکیسانا كنهرو نم سرف هکردو یهج و كنس همس سجاد

 | قافتا نکیا ردا راذک ن دنتمس هلببق یغیدلوا كرفیآ مان لاسفعلا وذ كرەد هدنلا یحاص نوکر بول وا كنهسک |

 [ یدلشب هغمنارب NF HRN هزتعم یدا رال وغشم مت مدل یلاقعلا وذ رق یکیا |

 | نیغل وا كانه دنخ هجن روکۍ هروک ذمتیفیکهلفثل وب رضاح یخ د ناوج رب ندنسیلاها هزوب نم هلسقهدیلاوخ وا رکم

 | یلاقعلا وذ رزیق هدعب یدشآ هع زانم یب هبا ولج بوناش وب ندنرللا بیرقترب هلرالوا لد هد روش ندنراقدنات وا رااربق

 1 لاح فقاو لا قسلا دعب هلکلیا لا ردا یت غ دشا هغارصق ندنزوک كنا وجب الا .حاص هذکدروتکه نی راه وا |

 ] هدکدلیا دیدشت و هبلاطم یتلفءام بولک هنسه وا كشاورق رو زم هلغلوا هسک جا ماه یواش رب هدنناذ هدقدلواا

 | یدنکن دنجرو لاخدا هنجرف كغارصق بوبالوب هروماچ ینلا نامه هل رنا باوج وند لآ راو تنعل هکرش

 | یتدم بولوا لماح هلغل وا شتا لاقشا و ذخ یهفطن یجر تاغارصق رکم یدلیا جارخا و عزن یی هفطن هک ز |

 | مشا+هلتهج و ردب ردب كنآ لاقعلا وذ هک اب وک ی دليا همست هبا سح اد ی آ شا ورق ید غوط یر وابرب هدنساضقنا

 ۱ | هخویسر دوخاب هرابر هدنزو سواک سوحادو ردندنسانعمكلنا سد عیال ث ثبح نم یدل والثم * سحاد نم

 | رد رک دیدنارب تا و ناغلر وق رولیرب بو وقندنرب قف رط هلببس لوا هجهاک ب ولو اث د اح هدنشب كتا هلقن رط هکر دیعما
 | هفمرب شمارغ وا هنثلع سحاد ناسنل وا رکذ (ةسوحدلا) رارداریبعت همالوط و ینروب هناط هنعون فیفخ كنو

 | عو رهدنزودادش (ساحدلاالو هدننزو نامر («ساتدلا لو سحادلا اب باصا اذا ةسوح ددعیصا لاقن روند
 | ریست نوهکیدنل یک هدنتلآرب اعاد راردبا دیص هچ رس بویلغاب هغازود ینآ راقج وج هکر دیعسا كجو یراص

 | ساحد وسوحدتیبلا رول وا فصوهو اول هلناکسولهاهدننزوباتک (ساحدلا) و (سوحدلا) یدنلوا
 روند هربثک "یشاقلطم هدن ز و لقبص (سحدلا رز ردشل واد را و ثنومهلب رابتعا راد هداروب لهالا ةرشک ةولم یا

 مو روند 4 هنسنهایس اقلطمهدننزز وعقرب (سچجدلا)و هدنن زوج رز (سجدلا و هدنز ورفعج (سچدلا)

 | ناسجدو ناسجدو هدننزو طبالع سماحدو هدنزو زفعج یب داوا لظم,یا سجد ليلو ةسج دلیل لاق

 ادو ناسج دو سماحدوسج.د لجرلاق روند همدآضایم راقنال وا نبع” و ظیلغ یسهدوک هلیعصل ربلاد

  هب هسک ر دراہب سماحدو روند همدآ ىجا نو ناسجدو روند هنمولط هکر شد و نی ظیلغ مدآ یا

 | (سونتخد) ر وند هب هک لظمچ وا نالوا یرخا وا كنآره هکر د هنسانعم سدانح هلیصف تلاد(سماحدلا) روند
 نایت ردکعد ريق راوکشوخ ینعی یتهلا تش هکر دین د رعمیم رافشون رخ د هدنن زو ط وف رضع هلبا هګ یا

 | كجوکر و یدلیا هیعسش هد هن رق OF ی ةرارزن طیقل پود بیرعت هدعب یدلیا ریست ھن رق یدنک

 | هنا قوج زانفط و قیص نالوا هدهدوک هدننز و ریما (سیخدلا# هللادرار دجدسودخد و دیاد كن هاب

  رولبریگ هباروا اتسوک کروند هن زب قانواو لا یهدنرایغاشا لرلهدرخنالوا هدنسهجکلب كنهبادو رود
 | كم ورونلوا ربعت یتاهآ کروند هنا نالوا هدنما یوا ا كناسنا و روتید مزکسکیک نالوا هدنجما كنیرلقنرطو |

 ۱ | كرون نوا وا قوچ وروت دهن رفموت قوچ قاشموب یرکو بیر و رونی هب هند ودعم یتعیهددع قوچ |
 ۱ هن رب یر یخ دو هدننز و لقیص (سخدلا) روند هراقلت وا شع راص هن رب یرب و ردتحهل وا یسهلوتم درمدرخ

 | رونید همدآ ی لکن ریدیماضعا و زانقط ولط هنا هلن وکسكناخ و یصق تلاد (سخدلا) روند هراقلت وا قشم راص

 (لاغ)
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imسگ ۲۳۵  

 ردع وع“ هد هل رسک كناخ ردیعما عضومرپ هنر ىغا فوخ ندنز هو ااش ی

 اسیخ سيڪ * ساخ لاق ردهنسانعم كلئوس نالبسیخ و ردکرک قلوا ندار وا "یسیلنا ب"وا ن دې ندنیتد

 اناسیخ و اسیخ دمعلاب ساخ لاش ردهنسانعم كنا قلزساف وو كليادهع ضقت هلناص# ناسیخو سیخو بذک اذا |
 ققوق هشالو هعضوم مزا اذا نالفساخ لاقت ردهنسانعمكللا تمزالم بویلربآ ندن رب هسک رب و ثکن و ردغ اذا

 ساخهنافاذک ن الف لعفنآ لاق هنم ورد هنسانعتراتح و "لذو غرو تحورا اذا غیا تساخ لاقب رد هنسانعم
 هلغل وا لیضفت لعفا هکابوک ندسیخ نال وا هنسانعم قلی روق و قلتچ هدننز و لضفا (سیخالا) "لذ و مغرب یاهفنا |

 لیعفت (سیخاا) ددعلارشک یا سخا ددعوا سیخا صبع ف وه لاق رلیدلیا لاہعتسا ہد هنیز قوچكى أ

 روند هنادنزهدننز و ثدح سیا )و هدننز و یظعم (سبخا») هلل ذ اذا هسیخلاقب رد هنسانعم كن لیلذتهدننزو |

 ان هدنزرط هب ول وق و حالص ندقل زاسامدقمیدلیاان هنع هللا یض ر یلع ماما نینمولاریما هکر دیعما نادنزرب ةصاخ و | ۱

 یرو نم نادنز هلتناتمو تناصخ یشان ندن نا را رف و بقن راب غوا نالوا سوبحهدنآ هک ر یدنا راشل عاام هلا عفانو ا
 رایدلیا داشنا یتسهزوجرا + اس یک انیما و انیصح اباب × اسیخم عفان دعب تین اسیکم اسیک ینارتاما* وبشاو دای
 "یاوالا ناسظ ن سیو یتوکسلا ن ناو ردیلتاق كنهدرب نب مهس ردهدننز و تخم کس يلا نم نانس و

 کروند هر ودل وش هدننززوهبظعم (ذسیتلا) رذهدننز وارا وا ل وق نل ری سی و ردرلیعپات

 اتو لاق رلهل وا شمن وا سيح هد هلاخ نوچا عنق دوخاب نوجمارح بویلر ویلاص هت ۱

 هکر ون د هنزمگپ امر خم فوت کو یرسک كلاد (سبدلا) و لادلا لصف ]لمس منقلا وا رنا تسبح اټکل
 بنعلا لسع هزمکیدد زکپالاح هنسانعم لحلا لسع روند ځد هلابو هنسانعمرقلا لسع ردنا نالیس ندام رخ هراز

 هکر د د حراش » لا لسع اذکو رقلا لسع یا سبدلاپ اوم دنا لاقت روند رقهدب ااش ود :دی 6 3
 -(سبدلا رد راج هد كلاد رونلوا قالطا هیثکم جج ندناسنا سبدو ردشلوا عیاش هدنزمکپ مزوآ هد ]

 ها داوس یتول هکردعج ندنظفل سبدا هلم تلاد (سبدلال روند هثیش نالوا های نول اقلطم هلیصف تلاد

 ۱ هک عرف قتمارف ینول 6ردیوسنیا) شوفیراکدد"یسبدرول والزفقتمارف روند مشوق فال هدننب ترج |
 | رارب د یرق اک !هدرارایدوب کرد راکدد هح“ وم هدیس راف شوق وب ردهیسبد قنۇم ردا نالا یک نیجبزک گول وا

 هنسهص رلخامرخلوش هدن زوروب ص (سو دلا راراب هنایشآهدرلفر و هدنر ارج لر هناخ ردشوق رب سینا تیاغب

 روندهناغوطز و و هزوبط هدننزورونت (سو دلا رداشوخ كب ییصط كغای را رانآ هنجما نکرد را یاب رو 1

 ¢ رس و د )لرد سد ابد یعج ردیف رح سو د ی دز وطرد "ر عم یسرافسود هدننزو روبصاعقاو رد رغم کاب وک :

 | كنەسك مان طرق ن رابج هدننز و باغ (سابد) رد هبصقرب هدنس هیحات دنق رع دغص هل د دشت و نيف كناب

 ادا ءال لاق ردهدننزو درمص سبد و رد ؤم ما لعف ندنظفل رد هلع تالاد 6 سبد ی رد ردیعما یسرف

 هک زارا واق یروب نم مالک اباسطخ هب ها هدکدروک برع لاقطا یتتمالع رومغب كنا رطملا تلاخا

  هلبرسسک ثالاد (ءاسابدلار) راردنا ریبعت هلا سبد ندنفیدل وا قتمارق دولوب یلرومب ردغاب مهللا ردغاپ رللافطا مزب
 | یعارصقر هلدوعسمنب عشاحت نداعصا هدننزو ءارج (هاسبدلال رددرفم ةاسابد روند هب هکرکح یشید

 یزو كر هدنفول وا هکرد هن سانعم كلغا راهظا تانابنرب هل رشک كنهزمه (سابدالا) یدنا ندقابنطس هکردب

 كلتا مس ییهنسنر هدننزو لیعفت (سیدنلا) تاسنلا ترهظا اذا ضرالا تسبدا لاش رول وا قتما
 بوباع یهنسنرب و یراوتف هارا و یاوه سب دف *یشلاسپ د لاق رولوا مزالو یتعس هن زاانعم قفل واسم

 لاق ردهنسانعم قلوا هایس هدننز و لالعفا (ساسبدالا) همدل اذا هفخ س د لاق رد هنسانعم كلغ

 هدننزو رمش هلي وکس كن هم یاحویصف كنهددشمیاب و یعص كالاد )سڪا دلا) د وسآ راض اذا ؛یشلا"

 . ردیف دامو هدنن ز و سد هلا هم ئاخ (سخدلا) روندهن السرا و روندهمدآ ولتماعط لکیھلا حظع یک

 .اسحد موقلا ناب سحد لاق رد هنسانعم كجا داسفا هلبساعلا هنتف هدنشاب سان هدننز و سحن (سحدلا)

 :ققوص هنسا را كن رده هدوک بلا نکررافیچب وزوب یتسیرد كنوبق شغل غو تات ردفا ذا لات بابا

 لاق ردهنسانعم قم ردلوط وسلا اهقافص و ةاشلا دلج نیدبلا لخدا اذا زا را سحد لا ردهنتسا

 هتک التم ادا لبثسلا سحد لاقت د زد هنسانعم قل وط هلا رل هناد یراق وحق كن هلبنس و ه ۴ اذا "یثلا سحد

 یزوصسر ندهس ر و صحد اذا هلج رب سحدلاقب نیک: ومفیت كحو ذم ردهنسانعم تفت هلفاا و تلو ۱

 ی هی هلدحا و درف یشیا 1/3 هسع ادا ثیدحا هنع سحد لاقت ردهنسانعف كملنا کولا

 چ لادلالصف ]2



 رو

HTT e a f 

 ارو کر (سنلنا) یلاعت هلا رک ذاذا ضبقت یا نا ىذلا ناطیشلایا بغارلا لاق ناط.شلا

 دوخاب 4 هرابس ةعبسلوف ىلع نوچ راقدل وا عجار هروهظ هک بث اغ زدنوک رونلوا قالطا کوک اقلطمردیعجج ۱

 رخات هدنراریس یکی راتماقتسسا رددراطع و هرهزو عو یزتشمو لحز هکرونلوا قالطا ه هربصم ةسجخ
 ندسطف و رو اومد برد ققلاق هجزآ یوا كنورب هلنیتصف (سنلنا ل ینبم هت رتعجر و

 هدن رانو ر كنمسقرغص تفصو و ةنرالا ف لیلقعافترا عم هج ولا نع رخ اتوهو سنخ هفنایف لاق رولوا هج ولقشفاب

 هنک سنخاو ردشؤم ءاسلخ روند 4 یشکنالوا هرزوا روکذم فصو نور نرو رجا وقت )ولو

 سینخ ن سابعلانن سنخاو ریصع نب ثایغن سنخا و روند هالسرا و روند هکح وب نانل وا ریبعت هغرفص و

 نیامامو اورد راب اص یل سلا باتج نب سنخاو قیرشن تابش ن سنخا و ردرلعاش یدعن ةا نب سذخا و

 د رشلانب ورع تذن ءاسنخو ماذخ تن ءاسنخ و ردیشنۇم كسنخا هدننزو ءارج (ءاسنطنا)ل ردرعاشسنخالا ییا |
 هدنز و تبارغ رارد یحدسانخ کا ردهف ورعم "هعاش هکر دیشادن رق رق لرخص ورع تش ءاییلح و ردا هباعص |

 ل | كن هسک مان یعوب ریلا قراطنب ةربعو رول وافص و هنس شد كنا ويح یراکد ند نغص ینعد هب هیشح و "هرش ءایسلح و

 ن ان رذنمو رد دا عض ومر هدنک هدنز و باغ (سانخ#) روند هن السرا هدننز و روئس (سونلنا) ردیعما یسرف

 رهظم ساخ ماو سانخ ن ههدلب ن نامعنلآ نم هللا دبع و لقعمو دز یرالغوا و ردیعما یدج كحرمس |
 ان سینخ و دلاخ نت سینخ ردندیماسا هدننزورببز (سینخ ا ردندنیعبات سانخن مام و رایدل وا تبحص فرش ۱

 ف 1 ۰ و 4 ۰ ° نک 00 1 ۹ 2  ۱
 روش وا قالطا راوها ۳ ( سنا 3 ردراياڪڪ ىرافغلا سینخ واو هفاذح نا سینخ و ب هی |

 رود هن الت مص هد و رفعح (سعنلنا ۸ تاتو رف زود هر رعص و رونل وا قالطا هد د راقات و ۱

 كلا تقزافم و لودع ندرلنآ هلعل وا شوخ ان و ریکلد ندتعاج ر هدننز و هج رحد هدفنا دداا

 د هلال سرا هدننزو طبالع ( سفانلنا و مهنع لدع و ميهرک اذا موقلا نع سفنخ لاقت ا

 كن هلجد(سفانخارب د)زرول وا عجب لایت شاخ و ردعصمرب هد رو و هدلب ما رابا لق كناخ(سفانخا) |

 هکرول وا عج یاسفنخ هدرخ هب رب هد | 1 نوک واهد هنس هکردیدآعضومرپ هدنس هم كتهاشلبج ر مقا وهدنسی |

 را تو هل اد ره رکصندنوک جوا بول وا ایس میس یک شمناوص بکر م یسیضاراو فوتسو یزراود

 | هدننزو هطبلع (ةسفنا ) و هدننز و هقطرق (فسفنا 2 ردف ورعم موري ندع مایا هدننزو رفعج (سفنللامو )|

 بدنج( سفننا) و هلیعف كنافو یعص كنا (ءاسفن طا هل وا عناقو یضار دعالت وا هح زا ا هکرونند ی لوقا

 نافروص وا هدننز و هقطرف (ةسفنطا و هدنزو هعبنق (هسفنلنا) و هدننزو فدنخ (سفنط :ا) و هدنز وا

 لاعب ردهنسانعم كلبا تنابخو ردع هدنز و دو( هوناولما) ردذوخأم ندنسانعم تهارک روند هنکحوب

 ورا ادا ةفیطا تا 2 e كليا ۰ نفعت و ا اذا e سوخ ك : ساخ

 یدرود E دج و حرشم یی دا رف هکردبلغوا یدنکلا تر اور زو رم نوع فاخا اذا

۱ 
 نعل یرلترمضح مالسلا هیلع مرک | لوسر هدنفح كنس هلجیدارا و یراهریشم+ رب مان هد رع و یدنا ندا ماد

 دوا دن م هدعب بول وا مالسابایفرشودوفو ههانبتلاسر هاکر د هنا یدنکلاتعشاامدقم راب دلیا نرفنو

 نسب مزاع هلا هیمالسا فويس تلالد نکنند ور عقاو هدنساضق توم رضح هدرک | قیدص تفالخ دهع

 1 | دندنس هینرع یکیدلیا بیرت یعارصم » هعب رالا ل وامل یکی نیعاب* وبشا كن راقنال وایرلناوخ هبل مرایدل واریصملا

 لاق ردهنسانعقمالل و ررب رر هن وص نوا قالوا ماحد زا هدنشابوض یردود هدننزو لیعف (سیوضا)

 و 4 هود ل وش هلیسهین لعاف مسا ( وخلال درت اهع دال و اریعب اریعب ءاملا یلا اهلسارا اذا لبا سوخ

 قبض و روک شعشراص هنر یرب ردك تا (سبلناژ هلوا راکشآ و رهاظ مس و مخ ندنکل زوم” تیاغب
 زونلوا بت لو هکروند هلال وا قلشماقو قلزاس یسهلج لوق ىلع رونلوا ریبعت قلیروق هکروند هغلجاغآ
 هدوس سیخ و هدننزو بنعرولکس یخ و سایخا یعج هلاه روند ید هسیخ روند هرب نالوا یعات نالسرا و
 سیل (سیلنا)لرددآ عضومر و هربخ و ه رد یا هسیخ هللا لقا لاقت هنمو رد هنسانعم تکر و ضيف وریخ و روند
 و یدتها لاق ردهن رلانعم لالض و ءاطخو ملایا شیلا هذخا لاق روند هه ساتو مت هدننزو

 (یا )
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 | سجخ نمناک اس ومع ااا . روند هنافرزاو هپا:تاق شب و م يدا نسا فوق 0 غدو و]

 سیخ هلوطناک اذا سجخو سو بول لا رون د هثیشنالوا هزادنا شب یل وط یخ دو هدننزو ریما (سیخا )یوق 
 EE * و بلقو همدقم هک ن وچغیدل وا بکر م ندناکر ا شب رونل وا قالطا ءرکسع بفم نیو ع رذا

 یزوا سیج و رددآ لجررب سیجخ و شیلا یا سیخلاب مه اغ لاق ردنرابع ندرادمد نعي ندهقاسو

 مهتعاج "یایاوه سانلاسیج "یا یرد یو هب یناسفا تعاج وردرلثدح یلص ولا سخن او

 ینعب ییسجخ كنم رللام كموق هدننزو سل ( سا ) رولک هسجخا و ءاسخا یعجبردین وک هبنشخپ (سی امو )
 كاستعاج رب و مهلاوما سج تذخا اذا لوالا بابلا نم انسخ مهتسجخ لوقت ردهنسانعم قلآ تیر هدشپ |

 بانپبلا ن انسیجتت مهتببجخ لوقت رد هنپسانجم قلفرفن شب مامت یرلنا هلیسفن یدنک لوق ىلع قلوا یسیشب

 هدربخا یانعم ارب ز رد هج قرف هد نیب ن رو نم نیبنعم یف ةسجخ ےھتلکوا مھسماح تنک یا یناثل

 نوکه وا کوش نیک ۲ ندرلنوکییدلاق زبسوص كنعقءود هلب رسک كناخ (سجا)ردلکد مزال ینامز "خار

 لاق رد هیلی وب ید هد هدام سیع هک رد وسحم لّوا برش ردکلک هب وص نوک یحدرد بولاق هدقالت و

 ندنکو لم نمو ردیدآ لجر رب سجخو سماوخ لبا یه و عبزلا درت و مایا ةثالثیع رتناوه و ءامطالا رش
 دیعب یب وص هکرونید ه اباسب لوشو رلیدلیا عاتخا نوچما یسیدنک ادتایشاق یراکد ىد سج هکر دیدآ

 هل صف كن هزمش ( ساج الا هلوا هدن وک یحندرد هقشب ندنراب مش موب یرللک هب وص لر هود هلو

 دیف نابمتسشپ ادحاو العف العف وا اطصا و اعقجا و اب راقتیا ساجنا ةدرب یف امهنولوقب ردیعجج كنظفل
 رهظب نل برضی ةعيدنا و رکللای یعسپیا * سادسال اساخا × برم خو نه نولوش و دحاو بول

 هعیدخ ورکم ییعبنیب نعم برضو اسدس اسجخ برشتنا هلبا د وعادیعبارفس دارااذا لجر لا نال هریغد ر و

 هدنسهدارا صوصخ یریغ نکل بودا راهظا یصوصخرب نوجا لافغا قلخ ردا ششوکو  یجس هد

 دیعب رفسهسکر ارز ردص وصخ ع ون ندنغل زس وص هود هرزوا روک ذم هج و رونل وا برمض هدنفح هک
 ذوخ ام ند رض نالوا هنسانعمراهظا یسهلک برضی و ردنا دابتعاییزابرشسدسوسچ هنس ه ود هدکدلیا

 هلغل وا سدس یدا رم هکر ایا قت رم هسدس ندسج یس هود ینعل ردکعد سادسا لج ال اساج ارهظد

 كيج روند هر هد شب هلنیتمط (سج ا )و هلع ك ناخ (سج )رول وا كمدرراو هسدس قرهربدشاآ

 e ( ساجالا) ردیدآ عضومرپ هدننزو هاکارب هه كناخ (هاساجخ ) ثلشو

 رد هنسانعم كلک هب وص نوک ےد رود یس هود كمدآر و ةسجا وراص اذا م وةلا سجا لاق : ردەنسانەمقمل و
3 
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 لا درت دیش نالوا ترو بش ماو ها داخ ید لاو تا ر

 ا Ee یبهدوآ هیون هاب یاد یا

 ردهنسانعم ی هدننزو ا (سونا)و هاتر تو و یصق كن اخ (سنا) رو هب

 سنخ لاق رول وا یدتعم هنسانعم كل ورک ورخ ات اذا يناثلاو لوالا بابلانم اسونخ و ابنخ هنع یک

 قلق ديدان و زس ر ولب و اهضبق اذا هماجا سذخو عب راب راشا لاق ردهنسانعم قم و یقمر شابو هرخا اذا |

 ردهنسانعم قل اق کوص و كغل ورک هدشز و لاعفنا (سانخالا) هب باغ اذا نالف سکا لاق رد ن

 هرخا اذا هسنخا لاقی ردهنسانعم كلو رک هل رمسک كنءزمه (سانخالا)فلخت و رخت اذا مهنم سخا

 سذ هلا سانا فلّوم» هب باغ اذا نال رم لاقي ردهنسانعم كلا دوان و بئاغ هدننزو لعفت 4



 هیچ ۲۳۲ ی

 | تره (ساضخاا) ابثکواابلق برش اذا ءالا سفخ لاق رد هن انعم كما قوچ لوقیلع زآ بوصو

 | لوق ىلع زا ی وص ونان قا لجراسفخا لاق رد هنسانعم كلت وسزوس نمارب ی دوب هل رسک |

 | هلا سافخا هدننز و لیعفت (سیفضل) هب رش یف کا وا “لقا اذا الا نم سفخا لاب تو كما قوخ
 ۱ ا :هعماضن یعازوا بوش رخ و لمفت (سفحلا) سفخا ی

 ءالا سفخنا لاقت ردهنسانعم قلزو هنسنر هدنزو لاعفنا(سافضالا ناو لدحنا اذا لجان لاق ا
 (سفلا) جازلاریثک ناکاذا سیفخ بارش لاق روند هبارش قوج یوص هدننزوربما (سیفلنا لریغت اذا
 یف ه كناخ (نخاإ) راکسالا عبرس یا سفحم بارش لاق روند هارش ندا شوخ رم تكیاچ هدننزو سلفم

 سلخ یعرلایف لاق هلوا طلتح هنرب یر هلک راج هزات ن خیدسدن 6و ودر ىل لغت لنوکس كمالو

 . | هدنزو یصیصخ هکهت هنسانعم قعاق رولوا ردصم سلخ و طلت بط را هلصایف تب سبایلا الکلاوهو
 2 | سلخ هکر د حراش × هبلس اذا یناثلا تابلا یم یسیلخ و اسلخ * ملا ساخ لا ردردصم هدانعمو ځد یس هاخ

 مد بت هلا سلخ هدنزو ریما (سیلمنا) ردهنسانعم قعاق هلتعرس یک نیهاش فطخ و قعاق ةلفع لع

 رشم وط زو ا ا یا لجر لاق روند همدآ شچس سرق هنلاقص و جاص و ردفدارم

 2 لجر لاق هلوا یرعما یضاب هکروند 4 یشک و لزکب لزق لوش و جاهیا سیلخ تاب لا روند هناب
 Eis جدو هدننز و لاعتفا (سالتخالا) رک ذیساک ردءاسلخ ین ؤم داوس هضاب طلاخ یذلارچالایا

 0 ا ا رولوا ىنا كراج هکردرتمم تعرض هدنموهقم كنو لوق لع يك تلخ
 لایا ةسلاللا عيرسوه لاق 6 ناف شداق و هعاق ردعما هدننژو هصرف تسلط سلمنآم ی وا وه وا

 | هلرمسک كن هزمه (سالخالا) رونید هنفلقشراق یروقو شاب كتابن رولوا عسا ید ندنسانعم سالخا و
 1 كناخ «سللنا) هسباب هبطر طلتخا اذا تامنلاسلخا لاقي ردهنسانعم قلوا قشراق هلیسبروق یشاب كتابن
 | € ت زو لفرد سیلخ د وخاي | رب دقتار دند رفم ءاسلخ روئهرلنوتاخ ول زکب لزق نال وا طلتخم هلترعس یضای هلی
 | ج یتظفل سالخ هک ایوک ءرزوا یریدقت فذح ناه هللاي عی یتدناز ردهیسالخ دوخاب ردلماش هوم و رکذم

 | 4لوا هایسیرب و قآ یرب كنفدلا و هکرون د هدل و لوش هل مسک كناخ ( "یمالفنا یک بتکو  باتکرول وا ش اا

 | نب وهوایسالخادل و تیار لوقت رونل وا ریبعت یشبح هدزج الطصا هکی کی دلو كمدآ ضایندنسه راج برع
 | فراعتم الاح یکیدید یسراف روند هس ورخ نالوا لصاح هدننب هجاجد یسرافو یدنهو هدوسا و ضیا نونا

 1 | عنب سالخ وو رع نب سالخ ردنداعسا هدننزو باتک(سالخ) ردهیسالخ یراثنؤم ردهجاحد نال وا
  ردندهیلهاح یارعش(سالخوب لر دندناععا سالخ نیدعسن كام” ردنداعما هدننز و داذش (سالخ ردندنیمبات ۱
 | ردندحم ا نمل ن سابع ردندیماسا هدنز و ریز (سیلخ 7 یدا یسهد ارگ زی وهم ٍموقوا

 ( سلال ) ردیعما تآرفیآرب صوص هنتعاج ےقف ینب دوخاب لیقع یب د وخای لاله یب هلیعض كی (سلاحم)
 ]| عالمو هلزا و قیقرهدشز و طبالع (سبالمنا# هوبلاست اذا هوشلاح لاقت ردهنسانعم قعتباق هدننز و لعافت

 ۳ ر ت دنووس ناب تازا ۋىزا تب دفنا یا زنیالمحبهباقاذخا لاق ززد هوما
 |[ الا یا شیناللنا و سبالفنا یف وعق و لاق رد هنسانعم هد وښو لطاب بت كرااخ (سماللنا)و (سباللنا)
 | كناخ ردسیبلخ یدرفهدوخاب ردلکد فورعم یدرفم كنو و روند هسانقرفتم شلکندنع"رب یر ره سیبالخو ۱
 اجا ندنرلک اردا ینابو ج هرکصندقدناق هب وص هکروند هراهودلوشو روند هناک نالی سد الخو هلق

 | ا ا مانو قسنو ردخلناریست هلیشرط هحاسم هن ځد هداروب فل وم» راهلوا ناور هلتدش هنر كجءدا

 ۱  طوفرضع(سوبنلمنا) روند هرلهسک لاذنا و هلفس و مملو روند هرلهنسن تروص ناشیرپ نایل وا ېراج
  هلمالکش کلد یدسکر هدننزو هجرحد (تسیللنا# هنسانعم حادق رج روند هشاط قفلح قامچ هدننزو

 | سدالخ(سیمالمنا) هه بهذ و هنتف اذا هبلق سیلخو ان الف سبلخ لا رد هنسانعم و اک بودا نوتفم|

 ماشخاادوخ اب حابص هرکصت دقدلاقهدقالت وا لصتم نوک ترد هکر درب ندقلزسوص صو صع رزومق هود هدننژ زو

 کیدا وص هکر ول وا نوک وا یفج هلاقزسوص یتعب زل وا قفتمهرزوادحاو درو هکردقج هل وا یرالک ه وص یتق ةو
 ۳ (ذسخا) هلبص كناخ رار داسولخ تیعر راهسلیا اما هدقالت وا هم رود یهود ني رول وا ب وسخ نوک |

 | ردهنسن نالوا نج ااا اك ذا و ةوسن سجخ و لار ةسجخ لاق ردیعما ؛لددع شب هلق

 ۱ | لا روشد هثبش نالوا هزادنا شبیلوط (سوا) ردتفل جد ئاخ هلادا هی نیسو اسما نالف ءاج لاقب

 ( بوث )



B=هی ۲۳۱  

  ردیلتوم تاسرخا هدننزو هرن (ناس رانا )ردیمما نفر دی امص ک كما نت نام لا رم 6 رخ الا)
 لوق یلع هيل وا ع وم یرازا وآ وویرخ هدنماکنه هب راحت دل وا راق و لها یس هلج هکر وثل وا قالطا هرکسعلوش و"

 ععسیال تناک ااءاسرخ ةبیتکل اش هل وازمتیج یزاوآ كنب راحالس هلغل وا ول هقلح هدرخ یژټک | رای او یراهرز |
 ندنعوفو رسادص رول وأ قالطا هتفاو هیهاد و عقاعق اهل سیل عوردلاة لک نم تتعص وا مهراقول توص اهل

 | سیل یا ءاسرخ ةباهم لاش رونلوا قالطا ه هاصم نایلوا قر و دعرو ةيهادلایا ءاسرخ هام لاقب یشان |

 ناکاذا سرخلجر لاقب رونلوا قالطا همدآنال وا نمور وا الصارهصک هدننزو فتک (سزانا)قررالو 2 زار
 |(ناس ارخ) اوغ رال تراصاذا یس رخ ةقان لاقى روند هب هان نالوا نهرو الصا هدنزو بح (ىنر لاا ) لیا |

 هل رسک كنيسو فذح كلا روند "نسا رخو یاسا رخ هدنتبسنر دلق شم یی هد دع دالب رد دآ تی الور هدنا ربا هل یم كن 1

 كلبا بيتر صوصخح ماعط نوجا كلبا لکا هب هسخ ول هدننز و لیعفت( سيرا ))هدننز ویدرص روند یم

 داتا ماعط نوجا یسفن یدنکه سخ ول هدننز و لعفت(سرضلا)لاهندال وفعطا اذا ار لا یبعس رخ لاش رد

 | هکر د وب یاشنم*تالذس رحال سفناب یم EES رنا تذخااذاءاسفنلا تس ر لاش رد هنسانعم
 دفن یدلیا دا رایرو نم مالک رهدبا 2 ط یسیدنک هلغمال وا یس هسک كج هليا ر 2 هسرخ نوتاخ هدخاو

 روند هرب تو بلص هدننزو لدبحنز (سیسبرطنا)ل رونلوا برض هدنقح هسک ردا انتعا و یی

 ایش یا اسیسبرخ تالعام لاق ردلمتسم هدنماقم نن رد هنسانعم هنن و ةبلص یا سیب رخ ضر

 | نونلاذجغدم سامرخ الاک تکساذا لجر لا سغرخا لا ردهنسانعمقلوا تکاس هدننز و ماجر خا )سامر

 هدننزو جرب ز (سم رلنا) هل عضخ و لذاذا هلسرخا لاق رد هنسانعم كتا عوضخ و عضاوت و لذ سا

 لورام هلیس هدش كنیس و یصف كناخ ( "شا ) طلا لیلا یا سعرا یف یر لاش روند هب

 هب وراد نانلوا ریبعت كلکاو یل ورام كشا و اوجاوه هکرد راحتش سا ( راما سخا)ل رونید ه هرس نا
 تشدنهردهسکرب ندنسەلىبق داباهکر د سباح نا هلیعص كناخ ( - )ریو یید موم هلکنآ رابحم ۸

 ةاهد هدبسکیاو رد سإاح تن هعج نالوا هب دایا ردند هقلاع هروب زم لوقا ىلع زدن رد كند ل

 نادقرفو شعنلا تان و بطق و یدج روند راز دلپ , نالوا زنا بورغالصا هدننز و نامر (ناسنا) ۶

 ê "سخ لاق ردهنسانعم قلتیچان و رنک ریقح كب نس ہصح تن هسکرب هلی كناخ ( سلتا

 الصاهکروند هبهنسن هام ورف و *یند هدننزو ریما (سبسنا) اریقح اید اسیسخ هلعج اذا لوالا

 كناخ (ذساسلنا) و رک كنا (دس:) هيا نود یا سیدخ یک لا ارا 6
 كفن تنك یا عبارلا بابل! نم ةساسخ و ةسخ نالفاب تسسخ لوقت رد هنسانعم قلوا سيسخو

 بوریک هنشاب یصتلآو و روند هراشید نالوا هدنرلناب كنم رشید ك وا كن هقان هدننزو هنیفس (ةسیسطت
 ةقانلا تزواج لا رول وا لاص هن ناب رقمح ودیع تقول وا هدوهعم فان و رولوا هدنقو یغیدقارب یر

 تلعفادا ةتسیسح نمتعفر لوت هنم و روند ه در و هید تلصخ هسسخ و ءانالانود اهنانسا یه

 رولوا كعد هدر تلاح هدارو اهطاطحا دعب هلاح عفر اذا نالف ةسيسخ هللا عفر لا و هتعفر هيف

 یک قلتواو ناعص هجرادقمر روند هفلع یعج هش وآ بودا یی لزوسق تآ هدننزو همام

 هدننز و باتک (ساسنا ]ل البلف یا لامل انم ةساسخ هاظغا لاق روند هلام رکو ریقح و زآ و هنسانعم
 (ساسخالا) ابنول و ادن عی لود یا مېنیب ساسخ رومالاهذه لاق روند ءرادنسن قجهنلوا لو
 ییدآ رواسیسخ العف تلعف یا نالفای تسسخا لوقت ردهنسانعم كلشیا شبا سیسخ یر

 دع سیسخ یهنسارب (نیاسسالا) استسخ هندح و اذا ات الف تسسخا لوقت ردهنسانعم قلو , ١

 نودو قچلآ هلیصفو یرسک كناخ (سخسملا) اسیسخ هع اذا هسا لاق ردهنسانعم كلا را
 جوا جایا ةر ةأرما و س لج لاق رد هفتم روند ه یشک هرهچ تشزو

 بوئشوفه هنسفر و هولوادن اذا هوسا لاق ردهنسانعمقلف لوا د هلا ندلا ی هنسن رب هدنن ز ول عافت

 كلسا ازهتسا و لره هليل وکس كنافو یف كناخ(سفلن) هوردابت اذا هوسا لاقب رد هنسانعم كلی تر

 الیلق هلک ا لذا هسفخ لاق ردهنسانعم كم هجزآ و هزبتسا !ذا لّوالابابلانم اسفخ هسفخ لاقت

 هسفخ لاق ردهنسانعم كلیوسز زوس نکا و هندآ تو همه اذا هان سفخ لاقن ردهنساتعم |

 عارصلا ىف هبلغ اذا هسفخ لاق رد همان بلا هستم هدنص وصخ شرو وک 14 ھا 3 .



 مگا ءالنا لصف ]8ه-

 یک ۲۳۰ س

 ۳ )7 لعنت( سوک 3 هت ارق هيس هين رغصم(یاسیوطا روند هراهودلوک او روند |
 توت ادا هژس و لاق ردهنسانعم قلواكاندرد اجا نوجماهنسنر و مصشتاذا لجرلا سوح لاس اا

 | هل وا لوغشم هلا هنسذ رپ زو:هن کل تول وا هد دسحف رفس هج رک هکرد هنسانعم كلبا تماقانراقم هنس هدا رارف یدس و |

 ۱ e چنو رکن( موللا )رتل 2 کو نالف سو لان بک نی هرزوا اتما

 o سيحو اخ ذی سیم یاران درون( شی

 | یهاکو ج مت وتاقیک یکر ؟ هنسب روفد وب نانلواریبعت شک وغابقاصییامرخشاز راق یکد رکح ج هکر دیسا ماعط ر

 سیا سالار ول وا دم هنطانعم كليا داخا روب نم ماعطس رح و راد بدن ر هلنا هفاضا یجدقدوس a ما ۱

 br اداء + لمل ا هنم وروند ریلیصم قرا ۱ نال وا مکحرغ وزکو *یدر سيح وهذا اذا ۱

 هروب نم هسک لوانامزدعب ب ودا بیعت وریبعتهلکم روک ن ک ردنا ان ید ناو کردو یأشنم كنو |

 اک بول وارومأم تمر سکر صعب لا دنع یدلیادار ۱ یروم مالک هلکشروکه دن کترا دود تل ات 1

 ر ود مایق هنص وصخ یاکحا كنهروب نم نصر کصف دک اا مالمو ت ت .ی) د یروب نهرخلآ ضش کا ۱

 سه هنیانعم لاله سيح ویدلیا دار | یوق رم مالکه اک ی لوا هک نیه وتد زا ندن آن رک

 لود( سویا رز هلتف اذا لیلا امت لاق ر و 2 دان كکو پیا و یهک الهاندیا میخ نوح لاق هنم و ۱

 الهام هبا لبق ن .مءامالا هتدل ودق ناک اذا سۈ: 2 لحر لا هل وا یدل وه راح ندن رتتهجما وب تا رود

 .ناستفلاوبا اا هدننز و رون : ( سوب > ردم وس هلا ونع قلوا هر زا یسانآو دبع ی اا هد هبا کردا

 ۱ هلجوا یهتسنر هدننز و سبح (سبلنا) چ ءافنا لصف زس یلاعت هد زحن ردرعاش رب شویخ

 هسیخ لا د د سام كلئا یدعت و مغو هغ هفکت هذخا اذا لوالا تابلا نم اسدخ "یشلا ساخ لاق د قاتما

 هنالسراو وان نوب لحر لاق روند ه هسک لاظكیهدننز و شوب سونا )مغو ربظ اذا هقحات الف

 اخ «سبلنا) ةهنغلا یا ءاسابلنا و ةسابنا ذخا لاق روند هنینغ هلی ك راخ (ءاسابطنا) و (ةسابطا) روند

 هدنزو لاعتفا (ساتخالا#» ردیما یرکسع رسد 23 كتر ندنکولم نو دبع هدننزز و هما  هسابخ ردیما

 . ] كمروئوکب ول آ یتلام كنهسکرو ةبلاغم هذخا اذا هسبتخا لاق ردهتسانعم قلآ هلتهج بلغت و رهق ییهنسنرب
  لعفت (سیضتلا روند هنالسرا (سابلنا) و (سبالنا) و (سبتحما) ه بهذاذآ هلام سبتخا لاق رد هنسانعم
 نجر وتد هبهداب هدننز و لب ز (سپزردن نا تفتعاام یا “یش نم ا لوقت رد هنسانعم مانتعا هدنز و

۰ 

 ۱ | ت ند دعو ر تفل ضعبلادنع ردشساغل وا ضعت ز هن ریست نکل بول وا قتشم ندهسردخ و هح رک هنسانعم

 1 | تفل هک رد ح راش + ةعدق یا سیردنخ ةطنح لاق رونید هب هنسن عدقسردنخ و رها یا سیردنملا برش لاق

 ۰ | رلیدلیا لامعتسا هد | مش قلطم وذخا تص هدعب بویلپاع اوق یکسا هلغلوا هنسانعم عدق سیردنخ هد هيهور

 | یرسکو یضفكناخ(نسرلنال روند هب هقان نالوا وم کرل وان ومه دی دامو ا اواو اشو

 ۰ | < سا نا ندلایا سرشناک فتا باھا رولک س ورخ یعجب هنسانعم "ند روند ه وکه لینوکس كنارو

 | سرفنا ىلا اوعد لاق رول وا تفایض هکر وند هنماعطتدال و هلیعض كناخ(سریلنا روند هیج وکه دنن زو دا دش

 | ءاسفنلااوعطا لاق روند هماعط نانلق هیهت نوجما هسخول نامه هدننزو هفرغ (ةسرطنا# دالولا ماعطوه و
 | هسرخنوحا یسیدننکو رونید هبهقان نال وا یکل هبک ادتالا هدننز و روبص(سورلناوصاخ اهماعط یه واهتسرخ

 ةلبلقلا یا سورخ ةأرما لاق روند هنوتاخ نالوا زا یدوسو روند ه هسخول شغل وا بیترت ماعط یرلکدید

  بابلانم اسرخ لجرلا سرخ لاقت ردهنسانعم قلوا رجما هلا بوک ییهتسن رز هانت سرا ردلا

 1 | (سرخالا)نسرخا راصاذا لجرلا سرخ لاق رد هنسانعم قلۇأ لال وزنیلد مدآ ر و سراب برش اذا عبارلا ۱

 ] دقعنم یا سرخا لجر لاق هلیع كرااخ نزاع نایت رواک سرخ یعجب روند هزسلد هدنزو رجا
 اند داغ رونلوا قالطا هدوس نالوا رفلسس بونقلاچ هداق یشان ندنفلووف او مالک نا
 أ | خا هلغل واد ندخاط هکر ونل وا قالطا هلم نالوا یاقن لو لوشو ءانالایفهل توصال رثاخ یا سرخا

 1 ع ۸ ناک اذا سرخا لع لاش هیلوا ع وم“ توص س کع هدنا هلغل وا هدنتس غاط ناسیلیا سکع:ادض
 ۱ سرخا هلعح یا هللا هسرخا لاقت ردهنسانعم قلاق حرم هلیرتسک كنهزمه (سارخالا) یدص توصیف



 سی ۲۲۹ زی لا

 | لوالا تابلا ن نماسج ملا سج لاق د قەد تا هدننزو یس )زوم (ساجون)آ 1

 ۸۳ لوقت روند دنس هح ها كناسنا سجو هبضغا اذا اتالف سج لاق ردهنسانعم ققل راط و ءالق اذا ق

 مدنن ز او لیعفت ( سیب یورک كنزمه (ساجالازردیدآ عض ومر ہل رسک كناح( سج ]ەس رج یا هسج |

 هرزوا شث | ی هنسف یب . هل وعم اود س ده و هم ,صعا اذا هسجس و هنچا لاق رد هنسانعم قم راط یمدآرب هدرلن و | |

 ا هتسمر واف هوهق زیب ردندناتعم تدش و و اليل رانلا لع عض و اذا ءا ودلاسج لاق ردهنسانعم قمهل واط

 ۱ | ةسيج لا تلکا لوقت روند ههم رواق ا یاسر هبانعموب قالطا هنلح لر هدیک و سیم |

 روت یا سیا ی هاقلا لاق روند هرونتو یدنلوا رکد هکهتن رون د هرداهم هدننز و ریما (سیجل او ةيلقلا یا ۱

 | نالف لا ردهنسانعم تمرح هدننز و هفرغ (دسا) ددش یا سیج “یش لاق روند ه هنسف ددشو یاقو |

 هلنرتعف رد سج-یسذج عج روند ه هغب ولبق لوق ىلع واو يتاح( ةسجل ا )دمر ایا ۷9

 , لاعت دا( سامح الا لوزهم یا سیسوح هلا لاش د روند هناویحو ناسنا لوزهم هدننز و لیبحزز (سیسوطا)

 (سیح )اه اذا ناکیدلا سقحا لاق ردهنسانعم كما ناجحه و شورخ بونلتدش نوجا كنج هدننزو ||
 هدننز و ءارج (ءاسملا یبا نال بضغ اذا لجرلا سموجا لا ردهنسانعم كلک هبضغ و مشخ هدننزو لاعیعفا |

 ردنطب رب ندنسهلسف هعیبض (سچاون) یدیشلا تیعبت و ناما مدقم ندوب ترمضح ثعبم هکر ددنمد

 سراجلجر لاقیروند4 :هسکمادقموریلدو ؟یرج و روند هن :السزاو روند همدآ د دش هدننز و طبالع (س
 تافآ واد هلک كناح (سیقام اردن وتاخ هفورعم رب a) رکبلا سرامطا "مال مادقم یرجاذکو د

 ادب تئابخ هدننزو جرحدت (سقمم ال یهاودلا و دنادشلا یا سیقاجلاف اوعقو لاق روند یو
 دنا قو روند هب هک اظم هدننزو جربز (سدنخاا)) ثبخت اذا لجرلا سقم لاق ردهنسانعم

 رواکس دانح ىعج ةلطلا و و لظملا ليللا وهو ليللا سدنحو سدنطا ىف اورس لاقي هنسانعم تل
 وک ارق دصک هدننز زو حرحدن (سدنهلا ) رونل وا قالطا هب هک لظم ج وا نالوا هدا كيآ ره س

 لاق ران قلوا نو زو فیعض بوش ود ندننوق هسک رو ما اذا لیلا سدنح لاق ردهنسانعم ول

 نالوا "یطب ورغآ یسعرو هلل سسک كمالو یصق كلاد و كناح (سادنلاإ) فعض و طقس اذا لجرلا س

 ه هقان نالوا هعرک و یوص تیاغب و روند 4 هقان نال وا كېل وسو قلاص یدوج و بول وا زوم و روش
 هنطسو نالوا موک كهاکنج هدهراحم اماد یشان ندنتعاصش طرف هسک رداب هلنیتف (سنط

 هلنبتعط ( سن ۱ ةعاصش همزا اذا رلا بابلا نم اسنح ةکر عملا طس و سنح نالف لاقي ردهنسانم» قل
 تماهش لوش هدننزو سلع (سنوخا) نوقتم نوعرو یا سنح مه لاش روند نبربحاص یوه و

 مدقرب ندنماقم یثان ندنغل ردام و بول وا دنا یدعتوروج REE , کروند همدآ ی اص ی

 ناهدنزو رونت (سونح)) دحا هرم ال ناکم یف ماقا اذا و دحا هیصبال یا سوح وه لاقب هلوا ندا ك

 ( سو )رد هبانعم و ځد سنفح هکهتن ر ون د هت روعءایحم# ونابز د هدنن زوج رب ز( سفن ا )ی دنا ی رقم هکر د
 یلاعت هلوق یرف وح راشلالاق * اوساح ینعم تومبلالالخا وساح لاق یدنل و! رکذهکردیفدا رم و هدننزو ی

 باصق و هتبصم ادا اهلیذأ لا تساح لاق رد هنسانعم كع ر وس یکتا نکرر و سوح وی لاک رایدلالاللخا وس

 لاقب ردنمریص#ل رهزوب ىج ردت بویمراقیچ بوریص ندرب دارم هکر دهنسانعم قمریص بوزون یسو لژواب

 ردلهعتس هنسانعم كلا بلط ور ورج هنسن ب وشالوطهدنغلارا سانوال اف ال وا هس ین هطشک اذا باهالا رازجا !ساح
 بوزکیتق و هک امد هدنزو دا دش سا وال مف باطب و مهلت یا نالف یب سوح االف تکرت لوقت

 لاوحا وروما لوشهدنن ز و مکر (س وا ) لیللاب ب الط یا سا وغ سا و هلا لاق روند همدا نال وار دا بل

 مملع تل زن لاق یکن وحش هل وا لل هنب راراید و رادو هطاحا یتس هل ججو ع وقو هب هفناط ر هکر ونلوا قالغا

 هب هقان نالوا ۳5 هدننز و ءارج (ءاس ولا مهراید تللحمن و مهاشغتف ےہ تلزن روما یا سولا تو

 روند هرهود نالوا "یطب یراتکرح نداعرم هلیعص كناح (سوطا ) روند ه هان نالوا سفنلا ةد
 لجر لاق روند همدآریلدو "یرج هدننزو لضفا (سوحالا) اهاعرمنم كل رحل تایطب یا سّوح لب

 اما مدو ردهنسانعم تپارق قلی هلع كناح (تساولحا روند هدروف ندعابس و 9 ون

 سانجا و روند هتراغو نوضشو مدلا نم ةبلط اذكو ةبارق یا ةساوح امهنيب لاق روند هب هب ولطم دام قلعتم
 هرهود شمکب رب هلی كناح تاسا وار وند هنهاکتیعجج كسانجا هلوتمل واو روند هتعاج قش ۷۳



E ۷۲۸ = 

 قشم و یغاربطرب ردنو واع ولر ص وصح هنلافطا برع (سلاوطا ) ردیسهسنکیرازق كدااخ و كن هیما نب یلعب
 را هناخ لوا د رکصندکد لیا عض وریعب هرعبددع شبد هناخ ره و ب وزج هناخ شب یکی م هناخنوج ر وقط هدر زود و

  لوا ررکچهرو نم هناخیرلهرعبل واهرزوا عض ونالوا دوهعم هنر هدعب رارزج ځد هناخ شوب شب هنراقلا را

 ۱ سلحالاقب ردهنسانعم قماللوچ یزاوط هل رسک كنءزمش (سالحالا) راردبا قالطا سلاح هنر ره را هناخ
 ترطما اذ|ءاعسلا تسلجا لاق ردهنسانعم قمردغاب روغي یمن اد هدرخ هدرخ باح و سالا هلا اذا ربعیلا
 لاق ردهنمانعم قلوا سلفمو علاق هنبغ اذا هسلحا لاق ردهنسانعم قغادلا ییرتشمو امد اقبقد ارطم

 ! كعرو یتیزو كرب هلغلوا قوچ هلیسهدای ز تابنو سلم یا سلح لجر لاق و سلفا اذا لجرلا سلحا
 لوچ نوت نګ روا هلکمر وم" هلیسهدایزء ود( سالح سالا )هت ژ کب ضرالا یطغاذا تاسنلا سلحا لاق ردهتسانعم

 ینزو رب هلغلوا قوچ كم تابن و حلا فدا و هتبکر اذا مانسلا سلس | لاق رد هنسانعمیمالبق بورود غایهدنزرط
 هچ و قمال وا قرافم وقر وق همدآ رو هنژنکب ضرالایطغ اذاتابنلا سلحم»ا لاق ردهنسانعم كع رو یک لوچ

 [ فرص هنس دجتابو هنسالرتی وص هسکو وهقراف ملاذا فولناان الف سلصسا لاق ردهنسانعم قلوا ضراعهرزوا

 هکروند هرب لوش هدننزو هنسحم (فسلحما) هتسبم و هعاباذا ءاملا سلصسا لا ردهنسانعم قعاص هراس بویلنا

 [(ساسلح الا لةنکس لاک الع تامنلا راص اذا ةسلحم ضرا لاق هل وا هدن زرط شف ود لوچ ندنترف و تابن هدنآ
 | سلح الاتیرولوا یزهوکو بوق هکرد هنسانعمقلوا هدننیب یمرف هم هايس ین ول نعي ق لوا سلحا هنسن رهدنن زورارچا
 | اذکلسلعت لاقی رد هنسانعمقم لوط ینسهروچ كن هنسن رهدننزولعفت (سلعت ا)ساحاراصاذا اساسلحا *یملا
 ۱ روتفالصا هدننز و مرکم (سلحا) ماقا اذا ناکفلاب سلح لاقی رد هنسانعم كتا تماقا هدرب رب و هب ماحو هلفاط اذا
 : ۱ قالطا هئیش نانل واقاصلا ومازلاهرزوا هنسلر و هنع شال راص اذا سا ریس لاقي روند هشي ورو نابل وا ضرام

 |هدننزو رفعج «سبلط) دلا سلا مازلا مالا !ذه مزلا یا ربدلا ىلع سلع الا وهام لاقي هنمو رونل وا
 | ههسکنالوامزالمیم اده هنسنر ور ون دهمدآر والدورداههدنز و طبالع (سبالط و هدننزو طبلع( سلخ الو

 | یانثراح هک ظنا سبلحو ردندارعغشورع نب سبلح ردندیماساهدننز ورفعج سبلح و روندهالسرا و روند
 | ردندنیمبات(سبلحوبا)ردرلثدحم یراذلا سیلح نب دمو یئراخا سبلح نب ةرسیمنسنو و ردینهشكنهماسا |

 ِ ۱ روند همدآ راهی دو هدنن زولج رفس (سبلبطا )ردشلنا تیا ور نده رن ةي واعم هکر دیس هبنکن ر ندننثدحم و

 ۱ لباو نأض لاق روند هنا ويح قوج هدننز ور وفصع (سوبلط روند هنالسرا هدننز و لیدنق (سیبلطا)ل

 | ریزه (سفلط) بهذ اذا لج را سبلح لاقب رد هنسانعم كۆك: هدنز و ةجرحاد (ةنبلطا) هک ی ا سویلح
 ۱ ربهلاریثکلا یا سفلح سرفو لجر لاق روند هنا نن ناش ےہ :واولقا افلطم و وند هلوبق زوم هدننزو

 | سج لا ردهنسانعم قلوا هرزوا تبالص و تدش هدنراص وصخ لاتقای ند دسکرب هلنیتصف (سجال عضبلاو

 | هدننزو رجا (سجالا)لو هدننزو فتك سا لاتقلاوا یدلاف بلصو دتشا اذا عبارلا بابلانم اسج.لج را |

 | سج یجب كجا لاتقلا و ندلایف بلصتم و ددشنم یا سجا و سج لجر لاق ردرلفص و ندرون نم یانعم

 روندهناکم ولتالص و كوروند همدآ عیش و دراهب ر واتس لا د ندا تا او ا

 قاروف سجاو بالص یا سج ةنکما و بلص یا سجا ناکم لاق هلع كناح رولک س ج یعج هدکنو
 مهتاصا لاقب ررواک س جو سماحا یعج ةدندشیا ءاسج ةنس لاق وددش یا سج مام لاق روشد هلي قلتیقو

 هلکن و روند هراناکم ولت الص هکردیمج كسجا هلی كناح (سج ا  ةدیدش یا سج و سماحا نونس

 هباسجدوخابنوجم راقدل وا بلصتم هدن د مما رایدل وا بلقم رانل وا عبات هرانا و هللدجو هنانک و شی رق هدنیلهاج
 شلباب هلا راشاط ضای لئام ههايس هدننز و ءارج (ءاسج ا  رایدنلوا بیقلت نوچ راقدل وا یصلم ه هبعک ی عب

 ریما (سیج ا یدنلوا رک ذ هکهنروند هلی قلتبق ءاسج و رد بم اکا قالطا ءاسج هب همكم هبعکر وند هان

 لاه ردهنسانعمهعاصثقلوا ردامهدننز و همارک (فساعطا) روند ةمدآ ردا هدنزو فتک (سا) و هدنزو

 دنهیفعقو مهلوق و یدنلوا رکذ هکردیعجكسجا (سماحالا ) عج اذا سمانا بابلانم ةساج لجرلا سج
 هسماح | 4لغل وا هشاط ر ف ورعم هلتساج و تدش برعلنییدنه و هر وکه ناب كح راش + تام واةیهادلا یا سماحالا
 | شماعالادنههروک هننای لراضعب و یدنلاوا فیفشت یلتفل یب ندلوادت تژکو ردنفاضا هنن رنامص یتفاضا

 | هبانک ندهيهاد لر هدیکی دا راردبا زارتحا اعاد ندنرارش كلرلنا لئابق راس یدا یسهدرکر س كموف عيش رب ۱

 ردندارعش لما نب ساج و یدلیا دلوت هد وبندهع هکرد هکر ندب ص هدننزو باتک (( یئیللا ساج-) رایدلیا

ES 



 ۱ e ۷۲۷ بس 4

 تیک لاق ردهتسانعم كلک ود بونافوا یرلب وت كنهودو هلرحت اذا مانتا سهم لاق ردهنسانعم

 ردد هیاهبصالا ةسح ن هللادبج نندجا تف همطاف ردنداعما هلبص كناح (هتسح)) تتاحتاذا لبالارابوا |

 مجوت لک لصالا ین هدننز و رعرع( سس روت | وا قالطا هر وص هن را هد ۵ داب هيك كناح (تایناسا) |

 | كنيم و یصت فلا رار د سح هسشجآ یوضع بوصاب هشنآ رب هانا عالم راب ماو یک رک ندنظفا سح نال وا |

 0 | بودا فرصت ندنو و رول وا ثع د ها وءا آ هکر یدید سه بودا تاک ر هدعد ردکع ددآ هلیفیفخت و یدیهتشق | |

 ۱ لاوما عیب لكنالف ن ۱ رظن نان اتم امد ءا و ءآفرصتلا لبق ان شانعم عجب و : راهظا رای د نرم رس 7

 ۱ هه هنفلخ الهدرب كج هبد مرد اقا هاما و هآ نامه قر هل وا دیلا رفص یتسیدنکب ودابصغو بینیم

 رد زدم ۳ نادغص 71 وب لزا دفن ,RRS زنا یش هنم قد e تاهذب درد

 واسه هدوهب هکر ولید ندآ ا رر ی ا

 ۱ بضفییذلا اذکو نبطب و لوک | اذکو هیفریخال حص و ظرلغ یا سفیح وه لاق هلوا رولوا دون شخ ندرب
 .("یسفیطارلو هدننزو یا غ( "یمافطا لو هلق كنافو كناح (ءاسیفل لو هلا دم (ءاسفیح ۱ ) «یشریغ نم یضرر و

 | کر وند هب هسک لوش هدننژو لقیص (سفیطا) زجرفدا مدد دلو یا را نم دن و |
 لا راردبا باضغا هللا زوس یغیدنجوف هلکم رک وا یتیوخ ننکر ه که وا ندا باضغا سینک

 لینوکس كنافو یعقكناح (سفط.) لفلخ و هيلع هلن ادا عجم ا ىلع لب زا سفیخت لا رد هنس اتم ۵
 هننزو لجرفس (سلدفلا) لعا دا *یایللا تان اچن قجرا نیت ا وک

 سنفح اما لاش روند دمدآ هروج و رون دهنر وع نابزد واب ی هدنز وچ ر ز (سقفطا) روند

 | كوي ینراق هدننزو لجرفس ( اسنفلنا ) قلا نيغصلا یا سفیح لجر لاقبو ناسا ةئذبلا های

  EN:سی درد كن راقوا راغو باشلا“ رح تحف تیبلا یف طا اتیا ا ۳

 لاقترونلو | قالطا ه هسک نالوا زقک هلحم یربغ بودبا رازق هدنسهناخ اٌمادورونل وا قالطا همدآ رک

 دیس هبنک تلکشا قاق (سلح ما رد نطب رب ندنسس هلیبق دزا (سلح ون هلاکم حربي ماذا هتیب سا
 عايش یا ساح لجر لاق روند دمدآ رداهب و روند هنسیگ درد كن رلق وا راق دوب هدننز و فتکا

 سیلحو عطا )ای هدننز و ریبز (سیلح ال صیرح یا سلح لجر لات روند هب هسک ی

 دز ن سیلح و ید | یسهدرک رس و دیس كنس هفاطشبناحا ږی نم سیلح و ردرلی اڪ 7 يف

 هل وکس كمال و یصق كنا( نسا )ر ددآ وص ر هدند روب شلح ونبهدناز وهيب سح (فیسللطا ) ردندنلاح |

 |قامز قوج تلو و سلحم هاشغ اذا یتاثلا تابلا نم اسا رتعیلا ساخ لاق ردهنسانعم كم روا لوجه

 اهر طم ماد اذا ءاعسلا تسلح لاق ردا هطاحا یک رالبق لوچ ہر ره کر دلیعتسه نات قم ردغاب

 لمام نالآ قناکز یشاومو تو دیملایا سلا مهن لاق ردتغل هد هل رسک كناح روند هناع ودهع |

 .الصا هب هنسن رب و ةضي رفلا ناكم دقنلاذخا اذأ قتلا سلح لاش ردهنسانعم قلآ هلا دقن هنر
 |هدننزو "تدرا ( ملطا) 4 قصل و همز اذا مالااذهفسلح لاقت ر رد هنسانععقل وامزالم هرز زا

 هددشممنوجا دیک ات روند همدا صیرع  eسل )صیرحیا مسلحو سلحلج ر لاق

 الا اح لاق رد هنسانعم قلوا فلاح هنسلص انولكنه ودیتول كن رب كج هاکلوج هدنن رد لنوو

 لاق رونل واقالطا هج رف نالوا هجزآ یتا (سولعلا ر هب ولل املاح هسلح عض وم ناکاذا عبارلا باسبلا

 اجاج یرایوت كنسهقرآ هکروند هنویق یشید لوش هدننزو ءارج (ءا للا محلا لیلقلا یا س ولحم ج |
 د وسا اه رهظ رعش ناک اذا ءاسلح ةاشو سلحا نابض لاقب روند سلاحا هدنرک ذم هلّوا هایس قیشراق ۱
 تموادمو تمزالم هغالت وا هضوح هکر وند هراهود لوش هلیعص كناح (ءاسالطا)ءارج ةرعش هن تطال ۱

 یان ةحلط هدننزو باغ (سالطاوبا) ردذوخأمندروک ذم سلح نال وا هنسانعم قوصل و موزا راه
  ۱اا ما)یدنلوا لاق قردلوا ز فاک هدنسمم د دجا ادا کردید هینک انا وا تيم ی



f ۲۲۰ B= 

  Eراه دوتا و او 5ام وک هل وکو ربا ملم نادال اذ) نا ملا تح ۱
 رو هتسانعم ناما لصاح نیش هب ةت ر وللا رخ للعاصعلاباهتدد راذا رانلا تسسح ل وقت ر د هنسانعمكمرب ود ش دتا |
 بر لوت رز دتیسج هل بلق هاب هیات نیس کرو وا هاک تن اذا بارا بالن اب یقین و |
  ۱یدیشلخا ریسفت هلت رابع كتفاظ و لدهج نم هدنسهدام سب فل وم × تش تسح نم یا كسب و كاسح نم هه تبا | 1

 هل اسسح زا ل رکو قوچ لک هلغلوا هنسانعم بلطلاف قفر سب و ءاصقتسا "سح هداروب هروک هنناب كحراش 1
 | روند هیعابشق هلک كی فسا ) رولوا كمد روتک بول آ نامه لو كسرولو هدینو تسراپ [

 اوصاو هکر ح یا اسرچ الو اسح هلععام لاه رد هن انعم تکرح هلیرمسک كناح (سطا) هنسانعم نوجرف [

 کان ۱ كن زور ب ویل روک ی دنک ن هکر دا اروم ندکب رف هنس رب هد ز وریما سیسحو "شح و ۱

 اهلطم و قلا ها وص یا هسیسح و هسح تععس نکلو هرا ملو ییرق نم صش مدت لوقت روند هنسس هج ول یک

 لاق روند هعج وو درد نالوا ضراع هدالولا دعب هن واخ ءاسفب وات وص یا اخت هتم تععبام لوقت روند هس | ١

 لاش روند هغووص ندا قارحا بولاج یناتاب و ةدال ولا دعب اهنییلت د اعج و یا اسح ءاسعنلا یکتشن

 : س الا ا قلا لوقت هنم و فای لاهعتسا هنسانعم هن هی هلتبسانم سسو دربلا هقرحایا ۱ ءالکلا نینجا

 ۴ بوک هلکفید هسس ول یک سحو هتناشن ورما كت هنسف رب سا هلثم لعفاف ةیحان نم *یشءاجاذآیا "یاب یش! یا
 با قوجیدنس هس رول واقوچ ندمالکم وهفم هلا تازا هجن زای دنس هب دنسن هج زا ندبا روهظاکسندفرطرب

 اا قزل وا مس هروک ناب كحراش ۶ یدنلوا رک که هن انعم كلبا لاردا ور وعشرول واردصم سحورولوا مضي
 تاب لاق ردهنسسانعم تلاح هلیعف و یرمنک كناح (ةسخا] هلاردالا یاس ملسوه لاقت ردا تس ی

 ۱ اجر قلعتم هربخ هبااح لوق ىلع زدیفدا رمو هدننزو سوساج ( س وساملا )ءو ةلاصیاءوس ةسح

 ( سول الر وند هل قلتیقو مۇ شم یا سوساح لج ر لاق روند هب هسکزسر وغوا سوساح وردات" هدنال وا
 ةددش یا سوسحو سوساح ةنس لاق ردا لاصیتسا یییشاوم هکر وند هلی قلتیف دو هدشنزو روبص
 كن هساح هلیصف كناح ( "ساوما) هلتبسانمقلوا نخ توص لح رونل وا قالطا هر د هلبصف كناح و كم ( ةسحم ا )

 | ندءرهاظ رعاشم و هسجخ یاوق نانلوا ریبعت سلو قوذ و متث و رصب و عع هدناسنا ردهنسانعم هکردم هکر دیعجج
 قوغوصضرالا" ساوحو ردا لاردایتتیفیک كسوسحم *یشنابسذا هل بیست وق نالوا عودومندنزب ره ردن رابع

 ] ءدننزو هلزاز «سصم ۱ ردا لاصیتسا تاتا كر , هکر دن ابع ندیشاوم و هکرکچ و لی و ولط ناغای ندکو کو
 1 ۱ ۱ وضعر و ربا ىلع هنلعج اذا ملا تج لنت ردهنسانعم قموف تا هرز وا ی روق شتا نوجا كع

 3 | لد دشت كنيس و یحف كناح (ناسح» عجوتاذا لج رلا سهم لاق ردهنسانعم یل یرازف هلاب هلقع غآ

 ۱ بودا قتشم ندنظفل سح رک | کرد ح راش » ردندیاعصا یا یش هند اا شما ن ناسح ول لجررت ۱

 | هیلصا یتون ارز رول وا فرصنمهسروند لاعف ندنس هک نسحر کا ورول وا فرصنربغ هسروند ردبن ز و نالعف

 ] هکموردف ورعم هبا ناسح ما ةيرق و ناسح ةیرقالح ردیدآ هم رور هدنناپم لوقاعلاربد لبا طسا و ناسح و رول وا

 | هک روند هلق نیکسک تیافب هلرعف كناح 6 ساصسح ۱ ردف راعتم هلک د نابسح ضرا هکر ددآ هبرقرپ هدننرق

 ] داوج یا ساصس> لجر لاقب روند همدآ درمناوج و ربما یا,ساصس> فیس لاقت ی كشلرارص ایم

 ۱ | رود ها هدرخ,عونر هدشننزو بارغ (ساسح) ردستعاجرب ندبع (ساعما ون ردیلع كلج ر زبو
 ِ | (ساسحرلروند دن نبی یقه ابن ک ومب نون وب راقب رق شاط هدر خ ساسحو راردبا هرومالصبود روق

 | لدلاق هدربن دوخاب ردا مجوت راهظا هکایوک ردا ظفلت هدنق و یغیدلو یتبولطم مدآر  هکردهلک رب هدننزو ماطق

 كلو كمروکو  قلو و كلا ناکونظ هلبرسسک كنءهزمش (ساسحالا) ۳ كعد لوا دوهشمو سوسح
 | هترصبا و هندج وو هتننظاذا *یشلا تسسحالوقت رد هنسانعمكلا لرد وس ینتوص دوخاب نتکر حكن هنسنر و

 | تسحا بودا فیفخ اضعب و رربد تیسحا بود! بلق هاب ی هیات نیکو زلوا هک و طی تد ووو

 ۱ | ردهنسانع:كملکید تور وا الرو تملک اب 1 سک لار دندفیفخ دا وشو وهلا هدحا ونیسراربد

 ١ وقلا ثیدح عقتسبیا سست نالف لاق رون وا ریبعت یصکید هب هنک یسلیوا رول وا یبعت كما نایصکید
 ۱ لی یف نم وجراشلالقءردص وصخت»رابخاقلعتمهریخنکل ردهتسانعمقمردشا رآترابخا وتداوحتاسانو

 | بووق هنسذر هدننز ولاعفنا 6 ساس الا) اه ربخاوبلطت یا ه الا هک هیخاو فسو نما و یی اوپهذا یبا

 | كن یر دنزو لرازت (سصسصا) تب ات و تعلقا اذا هنانسا تسسحا لاقب رد هنسانعم قغافوا

 (ردهنسانعم )



j ۱یک ۲۲۵  
EEیناعمف سدح لاق ردهنسانعم كلا لاخ و مه وهن وکه تشب هدننولسا و عضو كص وصخرب تالذکهدنم وهفم  

 دصف سدح و مهّونلا و "نظلاب لوقا یا هيف سدحا انا ورعانالفنع ینغلب لوقتو اف مهوت اذا رومالا و مالکلا |

 شروک و هّط واذا هسدح لاق رد هنسانعم كم هنکچ بوصاب هلقایا و هدصقاذا هسدح لاقت ردهنسانعم كما

 لاق رد هنسانعم كعرو نیت ریت و عارصلا ی هبلغ اذا هسدحلاق رد هنسانعم قصاب ینصخ بول وا بلان دقت وط ۱
 قرط ىلع یضم اذا نالف سدح لا ردنسانعم كك یدازوا نوزوا هنفلیغوط و عرسا اذاریسلا ف سدح |

 ۳ سدح نولو هنمو عدل اهعصصا اذا ةاشلا سدح لاق ردهنسانعم قمروتاب نوجا مد یویقو ةَرعسم |

 ران وق لوزهمو نوز ه و کر هام نالف نعي جنتل و رانا طق هلوزهم داش مهل عذ یا فضا 8

 لاق ردهنسانعم كمرکو چ یهقا سدحو رارردن وس یشثآ هکلب بویعپ الصا ندن رللازه لاک هکیدلبا ذا

 لصالایف رونل وا ظفلت نوچ ا رازآ را و رج ز ییعسق رطاق ندا ود هکرد هلک رب هلنیتصف ( سدح ]) اهخانا اذا ةف ۹

 دن دشت و فىنعت تیاغب و لامعتسارطاقاناد بول وا یعما كموقرب هدننامز مالسلاهیلع و انس ىلع نایلس تصح

 یدنا ررداترفن هسلیارکد نظفل سدح هسکرب هکه لب وش رایدا را رب وریکلدند رانآیم قر طاق ندنرافدل وار

 | ردیطع نطبرب ندع (سدحون) راربد سدع هلنیع راضعب و رایدلیا لامعتسا هدنعقوم رازآو رجز كرەدبک
 كننادیم یشوقهدنز و باتک ( سادا )ر دندنیعبات سدعلوف ىلع سدح ن عیکو ردن داع هلنیتمط ) 1

 هنسانعم بلطم هدشز و سلح (سدحا) املایرم قلا ةياغلایا سادطا 4 تغلب لوقت هنمو روش

 لر هیلیب درفرب نعل كج هفلیب هدشزو لعفت (سدهلا) بلطملا یا ندا دسعب نالف لاق رد

 اه جی رابخالان ءو ربا سیر 09 بدو ق وا ۳ لا ردا ثدا و ۳ قرا

 E تار هاو اق ءال ردا

 اسرح*یثلا سرح لاقت ردهنسانعم قلروغوا هنسذرب و رهد یا سرح هیلع یضم لاق یک سافا رولک,

 شاماذا عبارلا تابلانم اسرج لح راا سرح لاق ردهنسانعم قلو ا رم نامز قوحو هفرساذا یناثلا ب

 هدننزو ماذخ رولکسا رح و سارح و هلنیتصفر ولکس رح یعجج روند هنابهکن و ظفاح (س را )الب وط
 کردید رغم كنظفل سرح ردرالاک قم هنتسا رحو ظفح رز درمانی الس کر ویزا س

 e وا سنج مسا هکر د حراش + هدننزو مادخ روند سا رح هدنعج رولوا یک "یورو مور رد,
 | هکهنل وا اتاق وبونل وا هظح الم تسا رح یانعم هکر کم زغ د سراح هدند دا و ویدل وا لخاد تبسنیأپ

 سرح هنر ره روند هغاط یکیا هدن دالب هعصعص نم ماع یب هلی كناح (ناسرطا) زغ وا هدا رای سانعم سنج

 یتسیدنکندهنسنرب واهقسساذا لبالا سزحا لاق ردهنسانعم قلروغوا ةنسن ر هدناز و لاعقا (سا زالال ا
 و ومان ناز وه * لثلا هنم و سر وهف تظفح یا هنمتسربحا لوقت رد هنساتعم قفقاص بودا هلنفاح ۵

 شفلروغوا هدننزو هنیفس (ةسد رخ ال رونل وا ب رض هدک دلیا | بییعت سخر هسک ثبخا تیاغب رو نم لثم* سر ۱

 شارب وچ ندشاط هدنزرط لیغآنوجا ظفح یم یک و نویق و رولکس ارح یعج هنسانعههقسس روند«

 سرحا یش لاق روند ه هنسنعدق شايار ورم دیدم نامز ندنززوا هدننز و مدقا (سرحالا) روند هفجرا وب.

 ریشب نیا هدننز وریبز (سیرح) ردعضومرب هدننز وروبص (سورح رهدلا یا سرا هبلع یتا "یدام مدق

 بلح ورد دآ ه رق رب بیرق هنسوبق قشمد هل مصق كفلاو هلنرتعف (یسرح ]لر دش یروثل نایفسهکر دیتا ۱

 ا ؟ لوقت رد هنسانعم قغفاص ند هنسن ر ی د ون هدنز و لعفت (س رحل )رد دآنصح ره 1

 یاسامرح ضرا لاق رون ده ر كن و سلما یا سامرحدلب لاقت ر ون دهر سلما وز ود هدننز و سارق سام

 یاسمارحنونس لاق روند راب یلتبفو قاروق ردهدننز و جرب ز هکردعج ندنظفل سمرح (سارطا)
 لتقو ةلیح یا اسح هنمتسسحا لوقت رد هنسانعم هلیح ورکم هیدن دشت كنيس و ىح كناح ( سخا ةبدح

 یراوطو مهلصأتسا اذا مهسح لاقت ردهنسانعم لاصیتساو هل اذا لوالا بابلا نم اخ هسح لاقت ردهتسات
 | لاق ردهنسانعم ققای یتاناب قوغوص و ةسحاب امارت ضفناذا ةبادلا سح لاقت رد هنسانعم قلیعاشق هلا

 ر بویجآ هنلاح كنه سکر هل سنک ك ناح " سحو"سحو هقرحا اذا الکلا دل <

 روعش بودا ارد! یهدسنز و هلتهزر اذا میآرلاو یناثلا بابلانم اح واتح هل تسسخت و هل تساسح لو

 | شنا نوچ اكمروشپو هت رعشو جانا تاك لوقت رد هنسانعم كلا لصاح

 )4) * ین +



 هیچ لهنا ءا الصف م

e ۷۲۲۷ Bm 

 هل وا و كرل هوا نوجا تراغو ءاصقتسالاب هبلط اذا اناسوج و اس وج سوح * لا سیا لا ردهتسانعم كليا
 راغلل اهن اوددرت یا تومبلا و رودلا لالخ اوساج لاق ردهنسانعغم قعسالوط بوزک هوا یر ییرقلارا

 | سا وجا هساع نعم هساتجا لاق رد هن رلانعم سوج هدننز ولاعتف ا(ساتج ال )ردندنیعبات س وج ن مضعتوا

 ۱ | منن سا وجو نایح نب سا وجو هبطقن سا وج و لطعف نب سا وجو رونل وا قالطا هنالسرا هدننز و دادش ۱
 | كيج (سوحا)لردرل ارعش ردندنتعاج نائرخ ینب هکصعت نب ساوجو ردرب كنتعاج مج#ا نب هکث راخا ن 1
 | اندم موجب هدف لیذه سوج هکر د ح راش + اسوجو هلاعوج لاق رونل وا رکذ امابنا هنظفل عوج هی"

 هدنزورب ز(سیهج)ردندار وای ہ وا ناغع نا ندنیندحم رده رقرب هد رو صج هدماش هلص كيج( هيسوج ]ل |

 هلیصف كوج (ناسیج) رد هلا هم نبش هکرد دزب نب شیهج لوق یلع ردیاعص یعخنلا سوا نب سیهج ردنداعما
 یسراف ناوسیکز دب رضفا لر لام رخ عیج هکروونبد هنجاغا امرخ ساجر هلیصف كيج (ناوسیطا) رددآ لجررب
 ا ةلمهلا ءال | لصف و یلاعت هنوعب زج یدنل وا قالطا هموق رم لخت هیبشتلاب رد هنسانعم بئاوذ هکردیب زعم

 | ردقج هل وا قموقیل آ هکر د هنسانعم كل عنم هدننزو دعقم (سبحا) و هلبن وکس كنابو یصف كناح (سبا) ۱
 یا سبح هب لاقت ردهنسانعم تعاجش سبحو هالخدض ینعی هعنماذا یناثلا بابلانم اسیحتو اسبح هسپح لاقب
 لا لیبسیف نوا !نغ ورون دهعاطلوب و رددزنابز هد هرس كناحهدنو رد دا لبج ر دوخاب عض ومرب ویا

 | هلا بشراچ یئارف قجات و یلاعتللا لیبسیف ظوقوم هلعج اذا سرفلا سبح لاق رد هنسانعم كلا فق و تا ۱

 ۳۰ اقا هزاجانآ لوش هل رسک كناح ( سبا هنرتس اذا سحاب شارفلا تسبح لوب رد اتاط فاول
 | هکروش دهرب نالوا هدنزرط هعنصم و ردّراح هدهلصف كناح راردناذس ها رذآ ی رنک وا نوجناقموقیلآ وص کروند

 ةمرقلا یا سیخ اب ههج و مح-# لاق روند ه همرقمو هلاتسد و روند هنغاشوق هفحم و حدوه و رولیکرب | وص هدنآ

En a. 4 ۹ 

 ۱ یمهدام هکروند ه وص لوش و رارو وا بوتاب هن رز وا كن آهکر وند هبشراچ نانل وا حرط هرزوا یشارف قات 9
 | کروند هکالب شموک کلوش و هام ال عوم یا سبح هل اذه لاق لوا شمیر تاۋ نوا وتو وا

 .  قلوا ههشور هوت رپ كنآ امون ینورد كرداچ را هک رارریگع هنط- و ینآ بویلبوط یم رص رادقمرب رابرع
 ربثکس بح شیلا یف لاق نوڪ راقدلاق وریک ندرلیراوس رونلوا قالطا هنه ورک داب هلدیتص (سبلا) نوجا ۱

 ِ نرو ثراو عب لصا کی کر اقع و تاغابو راعشا روند هراهنسن شل وا فق و هلدصق رگ سعود

 ۱ لحن نم هبحاص دفف و یش لک و ه واسحسبتحا لاق رونل وا لیبست یتالصاح و تالغ و سبح ندنالاح یسهلوقم

 | هفرغ(فسبطا) هنسانعهلاح ر روند رها ځد وب هدننزو مکر ( سبا )هتلغ بسی و هلصا سبعاهریغو مرکوا

 مالكنا رذعتیه وتسبح هناسل ق لاقبر ول وارد عتم لکت هرز وا نایب و تقالط هکر وند هغلنقتوط نال وا هدناسلهدننز 71

 | سیبح سرف لاق روند هنآ نالوا فوقوم هللا لیبسیف نوچا ةا دوب هدننزوریما (سیبطا) هتدارا دنع

 ۴ بلقم هلا لظ هکردعضومر هد کم( سیب < تاذ) رددآ عضوعر هدنساضف هفر سیبحو هللا لیسی فوقومیا

 ۱ ۱ | نالوا فوم نوا غ لالیسفهدولن وب هدننزو مرکم (سبحما) و (سوبحا) ردهدارواهابس لج نالوا ۱
 | هلعج اذا هسرف سبحا لاقب رد هنسانعم كلا فق و تآ نوجما ةا هل رسک كنهزمه (سابحالا]ل روند هنآ ]

 ۳ ملا تب لوقت رد هتساتعم كمر وا باب شراچ یتشارف قجات هدننز ولیعفت (سیبعلا لا لق افوقوم ۱
 هر لعح و هلصا قبا اذا "یشلا سبح لاق ردهنسانعم كطا فق و هللا لس دس یف ی هنسنر و هن هنتساذآ سیحاب |

 هکرونل وا قالطا هرله ود كاب یی ونص لوش ردیعج كنهسیبح «سیابطا و هرزوا بسن (فسباحا) هللا لیبسیف

 هد رق هفوکدننز وناقع نان )وه زا سوی ترمب واخ نوچ ا قلآ یتیرال ود نامه بویف وا لابعتسا [ ۱

 | هبت لاق هنن رانعم قفل وا سبح وكلنا سبخ رولوا مزالو یدعتم هدننز و لاعتفا (سانتحالا) ردد وصرر
 ۱ ا ا ییزو ترونااب دا سی سبح یتسفن هرزوا هنسار هسکرب دنن زو لعفت (سبلا) سبتجاف هسبح یا

 | | كلما سبح قیر یر وكلا سلح یمدآرب هدنن ز و هلعافم (تسباعا) هبلع هسفن سدح اذا اذک ىلع سرخ لا

 TET (سوبح)) اس وبع رخالا اهن دحا و لک لعج وا هسبح اذا هبحاص سپاح لاق رد هنسانعم ۱

 نالوا هروجو هربخ هدنن زو لج رفس («سفربطا رد هثدح سوبطان دوعتسنن بلاغیا تف نوناق ردندیماسا

 3 | بولوا مزالم هنر یک یسیهاپس دعاقن اعاد هدننز و لج رفس (سیلبخا) روند ەن راکشوک هودو هرابزوق |

 ۲ 1  هلیصق كناح (سدطا) هحرپیال ناکلاب مقم یا سیلبح لجر لاق روند همدآ نالوا زمادلقو زفک هفرط رب
 ۱ راک هيف نجو نظا اذا یاثلاو لوالا تابلا نم اسدح هيف سدح لاق ردهنسانعم كليا نامو رز

 (اس)



 سوگ ۷۲۳ pe ا

 نالوا هدنرنس هللا د وعق و دعقاذا یاثلا بابلا نم اسل و اس ولج لج رلاس اج لاش رداةشانعم ۳ هدننزو

 ردغوضوم هن زر نال وا ظیلغ كضراس لح لصا هروک هنناب هدر اصب كف وم و یدنل وا ك دل ضفد و هام

 اقلطم هدعب قمروت وا هد هروک ذم ضرا هلنتساسم لوا و یدل وا اعسم هللا سلج یدالب دم هلبسیم تل هدعب

 ( ساعا )هت دعقا یا هتسلجا لوقت رد هنسانع»یروت وا هلت رکك نەز (سالجالا) یدنل وا لامعتساەدقمزوت وا

 ندنآ هکردنلاحو عون ءانب هلرسک كيج (فسلطا) روندهرب قجهروت وا ردناکم مسا (فسلحا) و هل رمىک كمال ۱
 ةلاغا هوة سلم لا نس هنا لاقت رونل واریبعت هلا شروت وا ندن آهدزماسل رول وا مهفتمانعم ربا ز هرزوا لعف ظفل

 ( سالا )سول اریثک ی اةسلجلجر لاق روند همدآ س ول ارثکهدننز ومد ون (فسل ۱ ) سلاح املع نوک
 رونل وا قالطا همدآ هبل وچ و زجاع و كسلاح یا تكسلج وه لوقت زون ده هشک ن ال وا نیشنم# هلا مدار هل رسک

 نیشنمه دوب هد زو سانا (سیلطا# رد لجروب ند هع رن ضاع ن سلح و مدف یا سلج لجز لاق

 كندحم و بیدا مات بابخ ن زب زعلادبع سیلج "یطاقو كسلاح یا كسلجو كاسلج وه لاق رد هنسانف

 كيج ( سللبا) كؤ اسلج یا كسالج مه لا روند هرامدآ نالوا نیشنه هدننزو عاطف ( ساللبا) ردسق
 نوغو و النیلغ السعیا اسلج انلک | لوق روند هلابو و و روند هنر نالوا ظیلغ كضرا هلینوکس كمال و یک

 ءان الاف لاقت روند هنس هيه لاب نالق هدناقو روند هب هقان ااو درو قبص یسهدوکو رر

 تیام تناکاذا سلج ةأرما لاق روند هنوتاخ نالوا ررو وا هدنسانق یسهناخ اعادو لسعلا 2 دیش
 ونا ی رکا هکر وند هنا نالوا یسهبحاص ناش و فرش هدنند یوق ساد ا 1

 ماق لاق روند هسلحم لهاو روند هنسهکل وا دج ساعت و ةشيش یا سلح ةأرما لاق رولوا هرزوآ

 بقو روندهروقج و هکبلد كج هلبک را وص هدرلعاط و هنسانعم ر دع روند هنل وکو ص و سلحما لها یا

 لژ وک هل رسسک كم ( ىلا روند هعاط ك کوو هنسانعهرج روند 4 هداب و زون د هوا نوزوا

 ردندیماسا هدنز و بارغ (سالحا# هتفدح لوحام یا ةيسلج نسحاام لاق روند هنس هروج

 هکر دب رعم یس راف نشلکه لص كنهددشم مال و یعض كوج (ناسلط ا) رد راب امص دب وسن سالج و ورم نب

 (سوماخا) ردیعاكسرفرپ ص وصح هنس هل سقف ےصق یتبدوخاب ليقع یت ند هلبعص كيم(سااحم روند هنس هک

 سولج (سومبا) رد هسوماح یثنوم رولکس یماوج یمج روند هن رغص وص هکر دی رعم یسراف (
 یژک ا دج هکر ایدد راضعب و دج اذا لوالا بابلانماسوج ؛لدولا سج لا ردهنسانعم قکوط >ا

 ۳ رطوبات سما ا )نعل ا سج والا دج لاقیف رونلوالامتسا سجیهدمنسن راشو غابو هدنکوط *

 هه ود كولب رب هدننز و هفض ( هسا ) هتض وضع تبهذ دق ناک اذا سماج تان لاق روند هت

 .زونه نکل بوراو هنس هجرد قمل وا یر ره هکروند هنغیروقامرځ لوشو رونید هناهرخیروق لولب
 رانلا ىا ة سجا دقوا لاقب روند هشتآ هدننزو هرج (ةسجطاإل هیلوا یتبحالص همه و لوانت هلغلوا یتاق

 انک .هدرابیا اچ ها لا دوست مزد ها لوش هدننز و هیساجخ 6 هسامجا

 ۱ هباینال وا راداپ و تبا دن رب( ةسما الر داكد عوعس+یدرفمر وند راتنمعونرب هلرصق كيج سیما ۱

 ردع ندعو و ورون دهم“ ندا بک بج شیمی رس لا

 رواک سونج و رولک سانجا یعجب ردعو رب ندنسنج هود اقلطم هود ولیوو ردسنجرب ندعاه یم

 | یمنج هدننز و سیلطا (سینط | )دج اذا عبا رلا بابلا نماسنجمءالا سنج لاق رد هنسانعم قکو ط هديت € جا

 | هنوکر هدنزو تیکس (سینب۱) قبرع یا سینجوه لاقب روند هناویحو ناسنا نالوا قی عو یوص
 هنسانعم هاشم و لک اشم هلیعع كيم (سناح )رول چک ینعب هدننن ترفص هلضاب یول هکر دی

 بول وا یر ره كنامرخ هزات هلینوکس كنون و یصق كيج (سنحا) دلک شم یالاذ سفاح اذه لا ر

 ادحا و اسح تراص ۷ ھر اهاک جن اذا لوالا تابلانم اسنج ةبط لا تسنج لاق ندو قلو

 ۳ هب هج لاق » زد هنسانعم قلق لک ایثم دن رب یر یبش یکیا ردلیعفت نەنسەن }ن

 رویزم مالکهلکلیا لقنوید یدیدردهیماع تغل ی ودا دسناح و سنج یععصا ندد رد نا یرهوج

 هکر د حراش+یدایععصا ندیافیلأتو عض و باتک ان سانجالا باتک هلئادحا یتبقل سانجا ل والا ارز

 هداداض ر هنص وصخ یقاقتشاو فی مصت هلغل وا ین عریغ هکلب ودماح هکلب بوی راکتا اس آر یهر وب زم دام یم |
 بلط قرهردشارا یتسهتوا كئیش رب هات (ناسوا) و هلینو > وا وو یصق كيج (سوج) ردشمالوا



 أ ردهنسانع,یلق مک ینربیدنو لتعو یر هک هنر بحاصیمدآ ثداوحو روما هدننز و لیعف :(سرفلا)
 ۱ رد هنسانعمقلقاوس رو ریهشنیمدآر و یأرا مکواب رو اریبخ هتلعج یا هناجر هج اذا وومالا هج ملا

 | هبستک | اذاهسزجا لاق ردهتسانعم با ستکا هدن زو لاعتفا (سارتجالا]) هب عم اذا موقلاب س رج لاقب
 | 4هود كکرا ول هثج وب و روند همدا ددشو یربا هدننز و طبالع (سفارطا)) وهدنزو ساطرف (سافرججا ]ل

 ۱ ۱ ردهنسانعم قلاچ هر هدننز و هجرحد (فسف رج هنسانعمروصه دسا روندهالسرا نالوا نکفا راکشو روند |

 | كل لکا هلتدشو هچ مص اذا هسفرج لاق رد هنسانعم قلآبوریص ینعومت كتیشرب و هعرص اذا هبفرج لا
 | سه : رج ءاح لا روند همذآ دبدش و یررا اچ نوال د نیب 6متر ) ادد هک ادا هسفرج لا

 | ("سلجا)رونده ياد شو ظياغورۆتب دهم دآدنم ونت و مسج هدننزو ساطرق (ساهرطنا) د دش ضع لج ر یا ۱
 ۱ هاذا لوالا تابلانم تن قلا "سج لا ندډنسانمف قلثو هلنالا یی هنسنرب هلن دن دشت كنیسو ىح كيج

 قمردشارا نوجما اردا ییهنسنرب هليا زوک و اهصحت د اذا رابخ الا سج لاقت ود نام قمردشا زآر بخ ودب

 ليج كيجو كم (ةسلا]) نیبنبسد یا تبثتسیل هيلا رظنلا دحا اذا هنیعپ هج لاه ر ړل تس هد هنتسانعم

 لرلهود نعل * اهساحم اهها وفا و اهک انحا + لثلا و رولكس اع ىج روند هعض وم قجهنلقو توروس لا | ۱

 ن یکیدلیا برش و لکا یک کرکه ود ار زرد را رب قج هنلقوب نوجا كل تی رلکلزومسیراغآ دوخ اب یرا هنج

 رونل وا برم هدنفح هنس ندبا تلالد هدنط ابلاح رهاظ زلاقتحاح هغلقو هلبالا یتنهدوک هلکلتا تلالد هن 7 وفوا

 قعردشا را رخ هدننزو لعفت (سصلا)رر ددبص ا قیض نالف هدر كج ەد ردراط یبلق كن هسک نالف رابرع و

 _ | یلاعت هللا رسام اوعد و رهظام | وذخ یا هل اوسحنالو  یلاعت هلوف و هصحت اذا ربا سست لاق رد هنسانعم

 . [ نالوارناد رش هدنز و ریما (سیسطا )لو (سوساطار)تاروعلانعاوئصت الوا رومالا نطاو نعاوصععت الوا

 [ تاس ار دف ورعمهسجخ س اوح هکر د فدا رموهدننزو ست اوج( اوال روند هب هسک ندا سست ی رس
 اردنا لقن ه وعلم لاجد بودا سسګ رابخا امن ادرول واهدرح رب ازج هکر دیع ا روناجر هد دشت كنيس وین كيج
 317 22: زودادش ایج ا )ندر وک ذم هدش دح نانلوا تیاور ندنراترضج یزاد تهز وکه ناب, كح راش
 او هلوا رام راب و رات ر بودلشیا ین یتسدعب یتعب هلو ارت ومهلیسهبهراکش یکی دلیاذخ !هکرونلوا قالطا هنالسرا

 [ ردندنیمبات عابا ساسج نب نجرلادبع و ردلئثا و ن بیلکلتاق هرم نب ساسجو ردف ورعم زجار رب بیطق نب
 ِ هلا هنتروف ردشلناءلرت فل وم ی هسا سح نالوا روک ذم هدنسهر وهشم هصف هنع هللایض ر یرادمح م هکر د مجرم

 هدن راقد روصییسفن ند ودنک یا ردا ماکت یکن اسنا هنیعب ب ودا فداصت ءروناج ولغابرب هلن نشود 6 دیار

 یدبا یسیج روصربخ ثالاحد رو نعردتبثم هصق ون هدنرر ره كئداحا بتک یدیشلنا ناب ن عدل وا هساسح یکتا

 ]| رزق هود هل رسک تی (سج) ردب ردن هلق 7 ا عید نب .A نا هدنز و باتک (ساسج )|

 قمالت وا قرر دشارا هل نغا یراچ ناویح هدننزو لاعتفا (ساستجالا ز ردندناوصا رازاو رج ز صوصخ

 عف نیش امنیت و یرسک ك نوو كيج (سنشج) اهساحم هتعر ادا الکل ا لیالاتهنتجنا لاق ردهنسانعم |

 ۱ یصق كيج «سعحا) ردسشج ندجا ن دمع رکب وا لوا هکر دعا یدج كندحم مات دمع زکب وا های نیکی

 روند هرب یرلکدک ود تساخ لوق ىلع رددل وم وو هنسانعم عیجر روند هتساحن و طثاف هلن وکشكنبعوآ

 ۱ (سهنا) مهد ريصقیا سوسعج لجر لا روند هرودو قلصت زسقشفاب هدنزو روفصع (سوسعجا)
 لوس زوس لاد یو طف 4 هکر واز دقت اذا لجلال لاق رد هتسانعم قعثالب هتساح هدننزو لعفت

  هعسهدنز و روفصع (سوبعطا آل و هدنزو رفصع (سیعطا) هناسلپ اذ اذا هللجر لا سعح لاق ردهنسانعم

 ۱ سام هدن زو روفصع (سومجا) قئام یا سوبعح و سیعج وه لاق هنسانعم قدام روند همدآ نیفشاش و

 ۱ لاق رد هنن سانعم كليا عضو ندرب ین هیعبط “هلڪو عو هدنن زو هحرحد :(ةتسمجا) هنسانعم عیجر روند

 اا روند همدآ نالوا هسمج لها هدننزو طبالع (سماعطا)لةدحا و ةّرع سومجا عضو اذا لجرا سمعج

 ۱ ردیدآ وصزب هدندروب هنیبض یب هلم كيج (نسوما) روند هنن رجاغا امرخ هدنتغل لیذه (سیماعطا )

 | دم هدنزو هباتک (ةسافلا# و هلنیتعف (سفطا) روند هنرلکجوت قو هکردب ولقم سنا (سناععا)
 هلن سسک كيج (سفطار) مخنا اذا عبارلا بابلا نم ةسافج و اسشفج لجرلا سفج لاقت ردهنسانعم قلوا التما و
 OEE A روند همدآ آ هلوچ و زجامو فیض هدنزو فتك( فالو



 سوگ ۲۲۱ زح

 ناحنارکو لیقثوریخ یو دماج هل رسک كج (سبطاز - ما لصف س شاد دا هسیات لاقت زد

 نابج و قفروقو ه هسک دارو کو قچلآو روند هرجافو قسافو هلوا نمارب هشیا رب الصا هکروند ه هسک |

 نابطا اذکو "یدرلا اذکو قسافلا اذکو ح ورلا لیقث دماج یا سبج وه لاق روند هب هامورف و ےئلو همدا |

 .ءالط لاقب زولک سیبج و قفا یارامچ هداف "صج روند هبیلآو روند هنس ورا وآ و شل اذکو
 | هدنزو روبص (سوبطا ) روند هنسیرواب ونآو ه هیامورف و ےئل یدو هدنن ز ورم( سیب اا "صا یا ساب

 نوزو فیعض ہدننزو رجا (سبجالا) لسف یا سوبج لجر لاق روند هصق تعفنم وریخ یب سکانو یاد
 یتوب یا سوبحمسوضلا اذه نا تعم لاق رونل وا ریبعت زکه کروند هب هک ن وأم (سوبیلا )روند هب هسک |

 کی دنا رذنلا نس واق و كلامنب لفط و اردن نناقربزو لهجوا نامه فضح هلن دنیلهاج نوم یه ا
 ثدح هد هنعالا هيلع نوعرف ل والا هروکذم تلع هکر د ربقح جزم * یدایع هل رذنم ننامعت نالوا هریح ثاله | 1

 قح هلغل وا لوبح هللاربحت وریکت طرف هکنوچ نوعلم ردشل وا نعرظنهدیسر هدنآربتعم بتک ضعب یکیدیا

 | كرو غورېك ى اعتەللابذاي هلا ردشطالیکت وماغرا هلکمردتر وس هر ینیزو و لیلذت یرفاکل وا یراترضحالع ولجا ۲

 رضتاذالجراا سبح لاق ردهنسانعم كعرو ییلاص یلاص هدننزو لعفت (سبهلا) ر دوب ید اقع عونر | ۱

 ردهنسانعم قمالمرط و لخداذا ثلاثلا بابلانم اسح هبف س> لاق رد هنسانعم كمریک هدننز و سک €( سلا ) 0 1

 ردهنسانعم رکمو دیکو هلتق اذا انالف سحب لاق ردهنسانعم كلا لتقو هشدخ و هحدک اذا هدلج س لاق

 | هشحاج یا اساحهسحاح لاق ردهنسانعم هعفادم هدننز و لاتق (ساحا) هرکم یا هسحد و هسخ نم كاد لا
 هلنیتصف (سدج)) رددآ,هلسقر هدننزوریما (سیدج) هجازاذا هسحاح لاقت رد هنسانعم هجا مو هعفاد یی

Eا ثرح (فسداطا ردقل وا هللا هلم یاح نالوا باوص ردفڪعم ناف ىلع رددآ نطر ندنسهلمبق مت  

 سداح اکا و ثرحت لو رعت مل تناک اذا ةسداج ضرا لاقب رولکسداوج یعهچ روند ر زوو شمال وا تراک و ی

 رادلانم قیام لا روندهنتمالع و رثانالوا سردنمومدهنم كنان سداح و هل راشعا صاخ فصو روند کد ا " 3

 شعروقو "یشنم "دتشاام لک و هو سداج “یش لا روند ههنسن شاو تدش بوشکی و سرادیا سداع ال
Eهب هفيعګ و روند هنموم رهمو روند هنموم لابو روند هکنسیزوس قف وا هدننز وج رز (سجرطا روند هناق |  

 هدننزو لیدنف (سیج رجال ةفيلا اذکو همت یذلا نیطلا اذکو معش یا سجرج هد فو ءاج لاش روند

 ولریک لوق ىلع هسس هلینوکس كنارو یصف كيج (سرطا) مالسلا هیلعو اند ىلع ردیسا ناشیذ ریش _
 | اسرج هل تععام الثم رول وا حوتفم ج هسروئل وا رک دفن ضعلادنه و رد هد بریک كو ر 1
REاسرجالوا ی ھیچ ام اف رولوا روسکم مج هساا رول وا نراقم هظفل دهل یسهلوعم فدارمو هلیصف كيج رارب زاها ۳  

| 
| 

 واب ابر ندهنسنرب و هہخاذایاثلاو ل والا بابلان ماسرح هسرح لاق رددنسانعم قمالب یهنسرب سرجو روند ۳ ۰

 | سرج لاق ردهنسانعم كليا ملکتو ةشاطیالم الا نمشرج یضملاش و ةشاط یا هنم سرج یدنع لوقت روند

 رک یج(سزجا) مکن اذا لج را س رحم لا رد هنسنع ماکت خوب هدننز و لعفت(س تل ) اکتاذا لج راا
 هکرونید ه هنسن نانلوا ریبعت كاج هلنیتصف (سرطا) لصا یا سرج قدص نموه لاق رد هنسانعم دابن ولصا

 س سرلا توصتعع"ل وقت رد هوا یرکاچ یراصندا رم هکروند یندهکاجیراقدلاچ و رراصا هننوی كنەود

 | هن زم نب ناک نب مطالب سرجو ردیعمآ كبلكر سرجو ه«برضب ىذلا اذکوریعبلا قنع ف قلعي ىذلا وهو
 اردنا عابتا هدیسیکیا هکر دن ردب كفوع هلا نجرلادبع هدننز و ریبز (سیرج) ردت | ور بحاص ندنیعبات عابنآ

 | یراد هجهرق هدیکر ت هکر دعا هلغ فورعم هلبصف ك وا و (سرواطا) ردیدآوصرب هدندروب ليقع نب هدنراید دن و
 ورم (فسرواح) ردب عم یسرافسرواک ارهاظ ردقج هل وا یرادهدرخ یرلکدد یرادزاوج و یس راد تر وص و
 یر هلص وا و (ناسرواح) ردهدار وا یرانم كبيصح ن ةدیرب 1 هللادبع ندسعبات رده رق رب هدنساضف 1

 (ةسیرطا )لر دب رعمد وکی س هک هق ورد هب رق ر هدنساضف ناهفصا هلیعط كفاق (ناسر واج هقل رددآ ه رقرب هدنساضق

 (سارجالا)ن وغ دنل وا قوس وذخ ها سس هج هتسهآر وند د ه یک وهن وبق شفا غوا هدننق و ههک هدنازو هنیقس 1

 ه ود وه هرم توص تعم اذار راطلا سرجا لوقت ردهنسانعم كمردنلسس یتیرادانق ن نکر اج وا شوق هل رسک كانهز«*

 لاق ام كمهدشعف یس ارپ و اذا (e سرچ ۷2 r ا هک نروسا

 ۰ رهبر مش هری ترهدنز ور وبص (سورج) لوک یا سوراج لج لاو مد لک( سورا) 1

 چچ[ با لصف ]9

 عید را



 ی ۲۲۰ رییس

 E E زن : 4 |
 هراهرابق و هر دمکت شم وک هلرصف كنا (سازلا رده رقر هدنساضق صج هدنزو ناوفنع ((ناسمر زار دع ومس

 ةسمرت رفح لاق روند هب ادرس نالوا دن ار هدننز و هدف ( ةسمزلا ر ردد رفم سەر دانم ناج روند

 تب وسع تونل رک ندافوغ و شر وش یسهلوقم هدنف و ترح هدننز و هحرحد((ةسمَرلا ) ایادرمس یا ضرالا تح

 ] لاش رددنسانعم هن" در لوصا هلنیتعص (سسنلال بغشوا برح نع بیعت اذانالف سرت لاقي رد هنس انعم كا
 لجرلا سعت لاق ردهنسانعم قل وا لاله هلن وکس كنیع و ىح كنا( سعتلاإ) هب" درلالوص الا یا سسنلانم 2

 هرزوا زو بوق قابا هدامو لصا کاله یا هلاسعت لاشو كاله اذا عب ارلا و ثلاث)ا بابلانم ایست سعلو

 تسغ و هک و نسر داشعل تسعن ندنلاب باب هد ر وص باطح هدنرل انعم چ ردعوص وم داسا نى

 كوش ود هرز وازو بوباق قابا و هکلها یا هللا هسعت لاش رول وا یدعتم سعت و نسر د سعت ندعبار باب هدننروص

 قلوا قارباو "مشلایا سعتلا لها وه لاقت رد هنسانعم "رش و طقس و ژع اذا لجرلا سعت لاش رد هنسانعم

 (سامتالا ) طحا اذا هل نم نم سعت لاق ردهنسانعم قمل وا طقاس ندهبنرو دعب اذا لج رلا سعت لا رد هنسانعم
 هدننزو فتک (سعتلا) و 6 سعاتلا ) هکلها یا هللا هسعتا لاق ردهنسانعم كلنا كاله هلیرمسک كنهزمه
 ۱ [ نخ و یعت كنان( سغتلا را طقاس و تلاه یا سعت و سعات لحر لای روند هرا هسک نالوا طقاس و تلاه

 9 ] كناتسجرکر رد ا روسکم همام و هلبصف كنان (سیلف روند هنسهچراپ باصهجب رادقمر هداوههلی و کس تن هم

 ا بوانیق رادصلیا ییادخ ہدنراماجو ردطبحم راصح یکیا ییسهراد رد هروهشم *دلب نالوا یکللا راد
 ۱ ردروهشم رهش نالوا یت یاب تنیهکل وا برغم هلرسک كيم و كنا ( ناست و واوا ند شنا

 | یرهناسر ددعتمو لقشم یالفو نوصح هاو بولوا تنج ةنومن یربره هللا ره راج راهنا و هجناب و غاب
 21 ر د ه هیصخو ها هدننزو هنیکس ( ةسيلتلا) ردفان کالا ةعیس و "هدلبر یوتح یرلنایل و

 ۱ هب هشش هب هچ رص هجا و نوز وایزاغ و یرلکدت | ریبعت هعتف ل ركب رش دا هکر وند هب هنسذكج و کر شلروا

 ] دق كن دسک یا ةسیلتلا ف فدلا عضو لاش روند هنس هسکرفد و راروق هنسن هنا e هش

 تب ذ هرخاف بابت کا ردعقا و هدنب رق طایمد هیت ندمور رم و هک و

 ۱ | ندنضاقنا تكنءدلپ هب | رخ مان هنجاطرق ردهدلبنال وا یکللا ةدعاق كن هی رفا دالب هدنززوسنوم (سذو) رونل وا

 2 هنناس . كحراش + ردیقاب یلسن الاحو ردیردنکسار ردن دندن دحم هک لاکر ح "یسنلادم ن دمو ردشف وا ریمل و ءان

 | لاق ردهنسانعم تعبطو قلخ هلیعض كنان( سوتلالردیوسنم هه رق ر مان ه ردنکسا هدهیشرفا لحاس هروک

 أ سوب و قدص لصا یا قدص سوتنم وه لاش ردهنسانعم لصا و یوص و منا و ةعسطلا یا سوتلا مرک
 ] غاط و كني و كنوهآ هدنزو سیل ( سیتلا ) هلاسؤب یا هیلع ءامد اسوج و هلاسوت لاقب رد هنسانعم سوج و
 1 قالطا نکیا كچوکندن نعپ روند هنککر ا نال وا هدنشاب ر لوق یلعرونل وا ریبعت هکت هکر وند هننکک را كنسي

 | هدننز و دادش (سامتلا ) یبکءاخ ویشم رولکهاسوسنمو هدننزو هبنع رولکهسن و رولکسابنا و سويت یعجج زغلوا
 | لوشهدنزو ءارج(یاسیتلا )ر د بقل ران د ن دیل و ندنبثدح ساب ور دنا ذاا هکت نوچ ا قعاص هکر ون ده ی هکت

 | ةن یا ءاسیت ربع لاق هلوا هدنزرط هکت هلغلوا نوز وا یکیرازون و كنسیک غاط یرازون و هکروند بیک
 ك هکت هدننز و هبفوفیک(فیسوسیتلا لو هدننزو هیغیس (تیسیتلا) نیلیوط لعولا یترقک اهانرق یتلایهو سا
 هدنن زو باتک سایت سیتلا لثم هن وکیادیسوسبن و ةیست هيف لاق رونل وا ریبعتقلوا یسهکتهکر وند هنسهویش
 هده داب هدننز وناباتک ناسا )یدلوا رفظمورعون ب ودا هب راګ دعس ون هلا ورع ون هدن هکر دب دا عض ومر هد هد

 كنات (یسبرل رونلوا قالطا هبکوکی کیاهدننز ونادادش(ناساتلا رون د سایت هن رب رهرونل وا قالطا هغاطیکیا

 ردلطاب و بذکو وعل لزوسو روثل وا دارا هدنعقوم تیذکتو لاطبا یهنسارپ هکردهلک رب هلرسک كنيسو

 ا یھ لوا كنبدو كند یکهکت ین عب راعج یسیتعیضلللاق و ردندننادانرفن و و ها ار لع ردکعد
 هلرلات (سن سن یدنل وا لامعتسا ید هدروب نهعفوم هلتبسانمو رولوا كم د ەقج ىف سل اکنکیسنسد ردکعد|

 لولذ و مار هلولعت ېک یکر کی آهدنن ز و لیعفت(سییتنل | ردبس 4 اکحرا زآ ت وص صوصخ کم ردن ودىنەكىتەل سی

 ٺل هکت یک یشید (ساتسالا)هلل دودضا راذآ هسرف سات لاش ردا سوم :یکهکتهکای لک ریتم ول سو

 لیلذلل رضب لثم وهو سیتلاک تراس اذا + علا تسیتتسا * لاش رونل و اربعت كفل هکت هکردهنسانعم قعناص

 لاش .ردهنتسانعم كلبا نامدا 4 هتسنرب هدننزو لاعف ( سامتلا و هدننزو هلعافع (ةسباتلا ]زرعت ادا
 دعفادم و هسیاک اذا هسیات لاق رد هنسانعم كلبا هضراعم هدن اب كلکر بز ه هسکر و هسرام اذا اسایت و ةسياتم هسیات

 ( ردهتسانعم )
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 | لوألا بابا نماسن لج | ساب لا ردهنسانعم قچچاق ند دهب رکو رمش هلی (سنلا) یش

 حوتفم یاب هلی رم ۳ هدع) اا لو ا هک دبآ یسزاف تان رسا شی درس ا

 لاق ردهنسانعم قمردشراق بوتاق سو و ردلمعتسم ید ق رەلوا سا و رایدلیا فی صل هغیص ندنآ بول

 یو یلعالادبع ت نسحونشخاذا ؛یشلا ساب لاقت تیم نشخ و تشرد و هب هطلخاذا اس وب هب هساب |

 سهب وه لا رحم ۳۳۵ E ةنالسرا هدنزو رد ( سهیل رج كل

 برعلانیب هکر ديما هس کرب و یشلا ةنسح ةأرما یا اسهب تیأر لوقت روند هنوتاخ شی ورو لزوک وا
 دیس همنک كار احن مصیه ندح را وخ (سهیوا) یدالثم ترض هدنص وصخ ماشا ذحا یعل ر

 لاق ردهنسانعم قفلاص هدننزو لعیفت ( سهیبتلا ]ل ردرابوسنم اک"جراوخ ٌهَساط نانلوا قالطا

 هدنن ز ورب ز (سیهب ) یدلکی ناص یتلاصشو ىلا یتعپ هعم "یشالیا سهست ءاجن لا هنم و تخت ذا

 ناهک ان قرهلوا ديلا رفص ندهدلبرب مدارب هدننز و ج رحدن ( سلهشلا 2) ردندنیمپات سیهب نب ةفرق رد
 لیقث وابقیدوج و هدننز و رفعج (سنهبلا ال ىش هعم سل دلبنم ًأرط اذا نالف سلهبت لاق ردهنساتعم كأ

 روند 4 السرا هد ران و هلیسهینب لعافعسا (سنهشل )و هلیس هینب رغصم (سنیهبل الر ددم یز ورلآ سنهب

 ردهنسانعم قفل اص هدننز و حرحدن (سلهشلا) روند هه ود كکرالواذ و مار یدو هدننز و طالع ( ست 1

 رده رقز هدنساضق ورم و رد ه رق ر هدماش هدننز و نادي (ناسی)لرددآ هیحانرب هدنساضق هطفرسرهش

 كسبو (كس ) رد دا عض وقرب ەدەمام و ردندار وا یاسبلا ىلع ن محل دبع ف ورعم هلکم د لضاف

 رب هدنن ز و باح” سایز مهاذآ و سانلا لغ ربکت اذاا سیب سیم لج رلا ساب لاش رد هنسانعمقلق هدرزآ

 یا دو هات ضف یاعت هن وعب زحم ردفح هل وا هبضق یرلکدد سای هدماش رحم لحاس الا راو

 بوزو كن ەك نالوا قدرغ ضعب هکردیدآ روناحرب ندنراروناح اب رد هدننز و درص هلا دوشم یاخ €

 هدنادرفم نیفلد نکلا رار د ید نیفلد اکا نمروناب هاکلتا تن وانعم هجرارن بور و هقرا نویسم وا
 ی رود هناقلق هکر دمولعم هلم كنات )سرلا ردموسم هرز وا قلوا قلاب كوب یراکدید نیفلت

 تشرد ك ندنضرا سزت و هل كنار ولک سرت و زىنك نات زولك ن ارت و هدنز و تغار وله و زولگیا 1

 اهظيلغو ضرالا دلجنم یهو ضرالانم سرت انتهجاو لوقت رونل وا قالطا هب هعطق نالوا ظیلغ و نش
 هاتک (ةسازلا) وند 4 هبک نایلشیا ناقلق و روند همدآ ولناقلق یتعب هنبحاص ناقلق هدنزو داش ( ساز
 كفل ریس هدنس هسک | نافلق هدنن زو لعفت (سٍزلا) و هدننز و لیعفت (سیرتلا ) روند هنتعنص قلی اقلق «

 نانل وا عض وهن د را نوچ ا قمالجآ و یقهدننز وربنم ( سرا ل سزلابرتست اذا س رشت و لح را سر لاس ردە

 راس ي قراس هقدل وا هدنذرآ كنوبق جافاو هتنحاص هناخ ا وک رد هنس انعم هقروق ردمضاح یه ندندب 0

 ۱ هدننزو لیعفت 6 سینا ر سد ىع سنا لاش رد هنسانعم سلب هل رسک كن همش رد و “اذا |

 ۱( سبقانبلا) ردیدآ هبرقرب هدرصم لب رسک كنه زمه ( سانا )ا رحاب اذا لجرلا سف لا ردهنسانعم كل ورک |

 ۱ و هن راکل ود زورفو نواق شا روهظ ندکچچ رّودم یکزوج و قدنفو هدرخ زونه هدننزو ریناند هلفاق ۱
 ۱ هل کی ناغل رق ینعب ر لری Sk ا ثوثرطلا ید فو و رد سنو ید 3

 | روند هه ود تاکرا لولذو مارو رون د هنالسرا و مغض لیقث یا سنیال سنهبوه لاق رود همدآ نا

 هدننزوسیل (سرلرددآ اضفرب به دنس هیحأت صم دیعص هدننز و یرتهف (یسنهبا) رخت اذا لج را ساهت

 1 رک یسان هل و كنا و ىح كنان (سيلا) ردکع داکس ىزاتو اكس ىا وزد ر و تفازفلک هکرذیفذا مو«

 هک لینوکس کنار و ىح ك نالو كو یدآ سرم قر هل وا یسرافه دلصاوب روتلأوا قاللنا هغابطو هنوک و وس

 هب ات رج ۱

e: 



 | رب لق اهامد اد ۳ وا تو لاق ی را نیز قم ور رب یر

 | ریز (سیسبا) *یشلا ىلع تماد اذا ةقانلا تسپسب لاق رد هن انعم كليا وادم هرزوا هنتر هقان و نس |
 | املا سبس د لاق ردهنسانعم قفا وصهدنزو لزل (سپسبتلا)ردندیاضعا "ئ ھا سید ردندماسا هدنز و

 ۱ | (سابطب) ب ۹۳ اذا لحرلا "سا لاش ردنا تکاب وقآ یک نالی هدننز و لاعفنا (سابس الا یرج اذا

 E هلا ةانشمیاب وی كناط وكناب (سویلطب# ردیدآ هب رفرب هد رو .ابهشلاتلح هز اورد هدننز و لانرح

 نو زوفیعضلوش هدننزو روبص (سوعبلا)ردیعما ینا ود یکحرب هایت كمال وكنب (سوهلطا رد.دآ هد ۱
 كناب رولکساعب و رولک س یاعب یعجج هلوا شلاق بولیکج یراقوب یرلهع ندنغیدل وا یدوس هکروند هن هقان ۱

 هلیببستمدخ ه هسکر مدارب هدننژو هج ر حد ( سعب ]اروند هب 4 راج ءافج هدنز و رفعح (سنعبلا هایی |

 نیغ و یصق كناب (سفبلا) اهریغوا ةمدحم لذ اذا لحرلا سنعب لاق ردهنسانعم قمل وا لیلذ هژلببس رغ دوخا

 ددل روداد ماکللبج هدنراید ماش هلرصف كنا (سارغب) ی هایس و دا وس هدنتعل نع هلن وکس كن هوم

 ۲ غار هکردب دار هش ۳ هل وکسكفاق و یف كنا (سقبلا زا یدا هدنسهدهع كنا ورم نب كاللا دبع ن سم ردیدآ

 ییسهراشن و فو ییاعما للب دو ضباق ردیجافاریشچ یعن داشعتلوف ىلع رول وا هس هنحاغا نیس سیسهناد و |

 ۱ | سیسشاک او ردعفات نوجا رسک و ی وولصافم لقا هطروع و عنامیعادص و کمو وتم ی ریش دام هلا لسع

 اک ملنا کب لاق زد هنگنانعم كلا رهق ینعشد هلینوکس كف اکو یف كناب «سکبلار) رار د ید
 راران وا نو وا عونرب هلکنآ ۳۹ هکر وند هنسهراب یمقاس لوشهدننز و هفغ (ةسکیلا) هرهق ادا لوألا |

 - ردنا هنیصح ةعلقر هدنن رق هک اطنا هد زود ةه کب)یدنلوا رک د هدنلح هک ه نا ربد ید هک اکاو

 ۱ هلواندنلسق داجبویمارب هشيارب چ یتعی هل وا تعفنم وریخالصا هدن | هکروند هن هک ل وش هلنیتع# (سلبلا)

 0 1 ضای هدنادررفم ردا ید كرينا و رددآ هویمرب هبلش هربا سلبو هل وا لها سالدا و نزار د لوفیع

 ِ ۱ .هکهتن روند هکچ رم سلب و ردیعسا كغاط لزق 3 هدند لب تراحم "هلمسف هلنیتص (سلبلا) ردح ورشم هاربا

 ۱ | یک تب هکروئد همدآ رب و نوزح دوخاب دیمو لوش هدنز و فتک(سلبلا) هانوت هدنرخآ روند ی دنشلب

 هکر د هتسانعم مس هدننز و باصم (سالبلا) دیسفن یفامیلع تک اسیا ساب لجر لەش هل وارروط ےسا و شوماخ

 راش + هلنیتعط رولکس لب یعجب دم راکدساںیبعت سالہ |
 عضومر هدننار قشمد سالب و رد عم سلب هروک هنناب كح

| 2 ۴ 

 : .دادش 6 سالبلاردیدآ هل رقرب هدننارت هژیح هدنز و هاه" (هسالپ زا ردهدلب رب هدنشلب ہر صل هلا طسا و و رددآ ۱

 ° رهاق رهاظ نامه هکر دیبا ریفص ریش عور هبلس هنحاغا انج تاق (ناسلبلا] و .n ناتص سالب هدننززو ۱

 | كنسلپ هما ردربتعم وب وغ م تیام ع نهدنال والصاح ندنار ول واتا هدعض وم مان س وا نیع عفاو هدرصبم

 3 | ةعیضلا ةمكحلا یا سزلبم قا لاق يوتیب هب هقان شون وکر تیاغب هدنز و تا رع ((سالبلا) رارد اریبعت ىغان

 ردهنسانعم قل وا ديمو هلل رسک تانهزمش (سالبالا)
 ۱ Di زد هنیسانعمقل و اریصم و سژیاذا لا لب لا

 ۱ ك 6 سالباو رد ی جا مس دوی ردندرلابسم هم وب قالطا س دلدا هب هنعللا هلع لیزازع رحم اذا لج رلاس ابا ۱

 ۱ هدنن ز وروبص (سولبلاژ ةهعیضلا ةدشنم غر ماذا | ةقانلا تسابالاق ردهنسانعم انعم قل واز غلسس یشانندکینسوک | ۱ ۰

 ۱ (سلو ) ایشیا اسولب ال واسولعتقذاملوقتر ون د هیجان ماعط هکرونل وارک ذنوحا یک ی

 ردهدلب رپ هدن رانک تارف هدننز وبحاص(سلاب# ابنهیلاعت ها اایذاعا ردع ن ن ەدچهج هل. ها كمال و یعص ك ناب ۱

 یلوا یاب اضعب و هدننز و قیئرغ «سیبلب) ردندار وا تعاج رب ندننثدحم ثللذک "یسلابلا رکب نب دجا ندنیئدح

 . | كوپلس و قلاصیدوج و بول وایرایسهدوک هدننزو رفعج (سعلبلا ردندآ هدلبرب هدن رايد رصمرول واحوتفم |
 ۱ هن وناخ نیعشاشو نو هدنز و نوزلح (سوعلبلاز و هدننزو لحدرح (سوعلبلا روند هب هقأن نالوا ضا یعااو ۱
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 | (سیقلب ) بیجاعالایاسیبعلبلابیالاش روند مرا هنسن هب وا هلیحص* تامالویعص كنال وا یاب (سیبعلبلالروند |
 هللا مالسسلا هیلعو ان ىلع ناهلس ترضخ هکردیعما كنوتاخ نالوا یسهکلم كنتکلم ایس هدنع رسک كیا

 هکر دندآ هدلب ر هدنسیقرمش سل دنا هلبا هفغحم یاب و یرسک ك نیسو ىح كمالاوا ك ناب ( هيسنلب إل ردفورعم یسهصق

 عاوناو رانا ور باو راهعشج هسنل وارظن ههرنره بول وا فوفح هلا رل هجتابو غاب و هبراج رانا یس هعبرا فارطا
 طارطرمم (ساسلب) واوا عوج یتامغن نالا شوخ روبط نوکان وک یکی رق و لبلب و بوت روک راغارپ راشا

 سهلبلام رد هنسأنعم كمرو : ر رت هدننز وهحرحد (فسهلبلا) رددآاشکلد "دلبر ° ۱

 ( لجراا )



f ۷۱۷ و 

 زعد هنسیدک نام هکروند هب یدک نالوا یلها سبو مردا بلطیت 1 هلا ردق ییدشنب مردف عی یتفاط ویدهج | ۱

 روش و دنا بسح هلبعص كنهددشم نیس و ىح كناب "سب و ردهسب یدرفم ردا ظفلت هل رممک كناب همام |

 یسراف ظفل کرد ح راش + بسح یا "سب لاق تح هاطعا لاق رد هذ رسم تغل وب لق ىلع ردکمد اردنا تیافکو |

 ردندنآیسبلا قلا ن ذی و نڪ وا نالوارصم < احلق ردد نطب رب ندریج "سب و ردذوخأم ندننناولک سب نالوا

 درخ هزر هز ر ین هن :س ر و هلاهنم "یش بهذاذا اسد هلامق "سب لاق ردانعم كنکی ام ادب كمدآر سبو

 هنیفس (ةسیسلا ل اض را تراصف تنتف یا ¥ اسب لابا تسب و یلاعتەلوق هنم و ردهنسانعم كلیا شاضثخ |

 نزسکلیا خط بواالو هلیغای نوت زاب هلغاب ناص یثکش لزا د وخان قیفد دوخاب قب وس هکر دیعما ماعطرب هدننزو

 ت کود هرکصندق دنر وق یکمتا هکر ون د هکج هب عون ر تال ذکر د راک د جام واه ۹ تو ناکتچ دبس رفا ا 9

 عقوا لاق رونلوا قالطا هتاعسو هی نانل وا عاقا س انلا نیب هسیسب و رارګا یک قیوس بوردشراق هللا وص

 سب. نسب نوجا نیکست یهود یدو هل رسک كنهزمش (ساسبال از ةباعسلا و "شا و ةيحنلا ىا ةسيسبلا مون

 "سبا لاق ردهنسانعمقمرغاچ کیا وض ین و سب ساب نکسبل هرجز اذاریعبلا سبا لاق ردهنسانعم كعد

 نحن هد ا نساتسبا رکر اغاص ینیدوس هکر ونده هقان لوش هدننزو روبص (سوسبلا ) ءالا ىلا اهالشا اذا زعلاب
 فطلتلایاس اسب لایلع الا "ردن ال یا سوسپ ةقان لاقت د هل وا نمرو دوس هک دطا فیطاتبواشخ وا درب با ۱ 1 5

 هونه مع ابا < نم ور م ماشا * ردندآ تروع هموئشمرب سوسب و اهل انیکنت بس اک

 یمهج وز ییابورتیفیک هابتنالادعب هلغفل وا ریشدت هلم امد باس" واهدنساب ور کر نور
 راسهظا داوا یدلیا حاملا ود هلا فرص و شخ اکب هتبلا ینب ر كنامد هدکدليا رب رقت ههرو نم قج هوا

 نسح ندلیارسسا یب ناوسن *هلج هل رمل وا ندهیلمارسا هدکدلیا قاطنتسا ییبلطم هلا رارقاو اضر ت
 امد نوجا رو نم صوصخ ادت | فیرح تګ د سر یدلیا هدافا یتغیدل وا یی ولطم قلوا انش سمو زات هل

 هندبآ هنلا رد رب رقت هزوح نوریب یلاج و نسحریبعت هکیدل وا تروصیرب راکن رب تفصیروح تعاس رد هدک#
 ردق و ر ےب سانم و تفایل هلهج وربه هعیشب تبه یک كنس هلا هعیدب تفص و ن هدکد لیا هدهاشم یلاج و نسحب

 ر لاحرد هدکدتنا | زاب یتسلوا كىو كق جن اقرب نامهتولوا كانبضغ ید رو زم هلکعش ود هنسهبعاد تراش ر

 هلکلت !لقن یهیضق هدن رلکد یا لاّوسوید ردن بلکو بواکی رادال واندهرشط هدماکنه لوا ئدلوا كن وک( ۳

 , زا ییعوجر هنس هیلصا ته ك زم ەدلاو هل اامد نالف ورک هتبلارد هصقت و رام بج وم تیفیکو هز س

 (سب نسب إل یدلاق سساخ و تئاخ للا فرص هن هن وعلم یجدیناعد وچ وا لوا هرخالاب لر الثا مارا و ِ

 قرع تاد هل دن دشت كنيسو یخ كناب ( "سب رز رددناوصا قجەضاح ین ىو نويق هلئالث تاکرح

 ر صوصح هنسهلسق نافطغو ردیعما كضرار صوصخح هه واعم ن رصن ون و رددآ كغاطرب هد ا

 هک ك شيرق هسک مان دعسا ن ملاظ ندنسیلاها هرو نش هلق ریدلیا ان نونا یا وارن ۾ هبنک کفی :

 ندهو رهو افص هحاسلادعب یتضرع ول وط كن هبعک كح ر وکی ی راک دت | یعس نیب هو رع و افص و فاوط یهم
 | کیا لوا هلیمان هورموافص و ان تهر هرزوا هحاسم لوا هدکدلک هنس هل یدلیا عوج ر بولآ رج
 بانج نی ریهز رایدل وا ردیف وط یروب رم تیب بویقک 4 هبعک یسیلاها یسهلسق دعب نم بویلیا عضو ی

 ۱ مدهیموس رم تدب و لنق یتسیدنکو نوش هلفقلا ىلع نوکر  بویمهدنا لمحت هنعض وو كرو نم هسک مان یلکلا
 رج عونر و ایلاخ ارفق یا اسبسب | وذخا لا روند هر لوچ زسوص و زستوا هدننزو رعرع(سبسبل ال ی

 ردند اا ورع نت سبسب و ردقلوا بسبس نالوا باوص هدنو دوخاب رونلوا ذاخنا یرازعسءود دن ۲ 1

 ا ردکعد لطابو هدومب رددزنابز ید سباسبلا تاهت هلتفاضاو قرهل وا تفص (سیاسل تاه

 ها حس

 لاق رول وا كعد یتعع و هد وېب كب هکرول وا دیک أت ین هلک تاه ر روند هلوج زس وص زستوا هکر
 | ردفراعتمهدننن برع هکر دن دآرضشر هلرتف كنب ((فسابسبلا )لیطاب الا یا سباسبلا تاه تب وسب اسلا

 | کردیم"! كخارب یراصعونر هاتف وود رک لب جرو مط كج واھ یحرو یمط رار دا لک |یشا

 هسایس و ردو یراکدلیا لامعتسا كنابطا ردف راعتم هل هسابس جد هدنکرت رونل وا بلج ندناتسدنه ردند

 نود سیدی لات دم رکم شم هست ن ارو بور ناو

۳ 
E 4 براس دو هد 6سال FT TERرایت روند هرادقا نالوا مارو ا  

 (۲۸ ) ¥ یی *



E ۲۱۰ زی 

 ] زرا دغاک ندن آ هدرصم اقناس هکروند هنغوم ز وا نالوا هدنجما كعل زاس نانل واریبعت قلدغوق و یتوا ریصح

 ] ل رسک ك ناب سرب و ردتفل هد هلبعض كنب هدانعموب ردقج هلوا دغاکل وا یرلکدت | قالطا ساطرق هابطالانیب یتح
 ] ءدننب هلح لا هفوکس رپ وهتقا ذح یا هسر بام لیلدلا اذهلاقن ردزم مهد هلبصق كناب رد هتسانعم لبلد تقاذح |
 ] ین "هاست ر ندنسهاسق دزارفط لا شب رطفلا نم بفك ناسرب ردنداعما هدننزو ناشع(ناسرلرفدآ ا رفرب
 | لجرا ون لاق ردهنسانعم كلبا اضاقت و تدش ولج رو هلینوکس كنار و یه كناب (سرلا) ردیمآ كن رد
 | قاق مالمو لهس یتغاریط بودلز ود یر هدننزو لیعفت (سیربتلال هم غ ىلع ذتشا اذا عبارلا بابلانم اسب
 | لوقت ردهنسانعم سان (یاساربلا ژ و هدننز و ءارصع (ءاسربلا ) اهنیل و اهاهس اذا ضرالاسر لاقت ردهنسانعم

 ردیدآعضومرپ ردشل وا عقاوهدنرعش كرب رج هلرحصف#ل اب(سورب رب )سانلا یایاوه ءاساربلاو ءاسربلا"یایرداام

 هن وق ن رد هدننز و ساطرق (سابربلا) هبلط اذاهسب رب لاق رد هنسانعم كتا بلط هدننزو هجرحد (تسبربلا)

 شام ک بوک هلتع رسد وخاب كم روب هج هتسهآ لوق ىلع كع رو یکی شی ورو بلک هدننز وجرح دن(سبربثلالروش د
 ] هدشز ولیدنف (سیج ربلا و اعیرمس ارم نموا افیفخ یثموا بلکلا ةيشم یشم اذا لجرلا سبربت لاق رد هنسانعم

 | قارزع هلیعض كناب (ساحربلال روند ه هقان نالوا نا وارف یدوسو ردیعما كن زدلی یزشم لوق یلع زدلیرب
 | رددل وم رو زم ظفل و راراتا اکا یکر اا هاوه هکروند هناشن قوا نالیکید هدرارب كاسكو ىسەلوقم یسهن

 | ندراشاطو رار وقارب هی وق نوچ ا قل وا زانو بیط ی وص و بولیچآ یرازوکك نو وق هکر دیم مارچ عونرب و
 | بصن ةرمالا هبشوه و سانلا سنج نم سيل ساج رل اکوه لاش روند هلکیه نانلوا بصن هدنزرط قوب وا
 ] یهاد تیاغبو روند هصخش نیدوخ وریکتمو روند ه هسک راکم و ثیبخ هدننزو جرب ز (سدربلا) ةراحلانم

 [ یکیا هلا سدر هدننز و سیلبا 6 سیدربلال رکنماذکو ریکتم اکو ثیبخ یاسدر وه لاق روند هب هسک رکنمو

 | كشا و ہود هلیس هیذب لعافیسا (سطربلا) ردیعما لجررپ هدننز و سجرس (سدرب) ردفدا رم هدل وا یانعم

 | «دابفارغج بتکر دراو یراهعسا و دالب قرهلوا خاتم هنضرام ور هکردیعما یناسنا هشاطرب و ردیلع لجر
 | ید هدند ودح سورو ردنا روهظ رلهورفالعا ندنآ ردموسمم هرزوا قلوا یدآ تیالورب هدناتسکرت ساطرب

 . || لیدتق هلا هلم نیع (سیعربلا) رددآ هبرقرپ هدنساضق سدق ساطرب و ردروطسم هرزوا قلوا یعسا رهشرب
 1 سعر وءآو اللالع روبص یا سیع ر وه لاق روند امدا نال وا لمم و روبص تیاغب هتنحم و تدش هدنازو

 | سیعر و سعر ةقان لاش روند ه هقان یوص مان یمادنا و ءاضعاو بوخ یتلیه و لکشسیعرب و هدننزو حرز

 الصا بولوا لمح* و روبص هثیشرره هدننزو سیعرب هلبا هج نیغ («سیغربلا ) هم رک قلا ةمات ةليجج یا
 | «سیغاربلالاهیلاب ال ءایشالا یلعروبص یاسیغرب وهلاق روند همدا نالوازللا تالابمهسل واهدهق اش ضراوع |
 (سنربلا) رددآ هب رقرب هدرصم لحاوس هل رلهعص كنهددشم مالو كنارو ءاب (سل رب إل روند هرله ود یوص ۱

 ندیدنک یسهب افلطم لوق ىلع رول وا نوزوا یک یهالک ی ولوم هکردیعما یتوسک شاب مسکرب هدننزو ذفنق
 | یکو رلناپوچ نوسلوا قل روم رکو هبج لرکو هعا رد هلرک ر وند هسابل نالوا چ رب یسهنو یمادنا تعب

 رولوا ذوخأم ندنوب یراسابل یرلکدید زونروب هلف رحت كنب رادنول رنازجیک یرلابع و یرلکنیک كنم اهفناط
 ءاج لاش یدبا ص وصخ هبالع هکیداهوسنلق نوز وا رب یک یتوسکیولوم هدفلسسنر لصاهروک هناي كحراش ۱
 كنار و یصف كن ونوكناب (ءاسنربلا لا رط# وا هبج وا ناك ة عا رد هنم هسأ ر بو لکو هوا ةل وطةوسنلق یا سن هیلع و |

 "یا و وه ءاسنربلا "یایردام لوقت ردهنسانع»سان (ءاسانربلا) وردتغل هد هليل وکس كنون و یصق كنارو هلینوکس

 | یثع ءاج لاق روند هشیوروب هج ضوط قرهیلاص لوقلا ءاسنربو سانلا یا یا ءاسانرب یاو وه ءاسفرا
 ۱ [ سشپ لاقب ردهنسانعم كمروس هتسهآ یراوط هلیوکس كنیسو یصف كناب (سبلا) ةعيص ریغنم یا ءاسانربلا ۱
 1 | لحرا "س لاقت ردهنسانعم كمندا ماعط یراکدید هسيسإ و اتیلاقوس اهقاس اذا لوالا تابلانم اسب لبالا ۱

 لبالا رجز اذا لجرلا "سب لاق رد هنسانعم كلا نیکست هللا راز آ نسق هود وند سب سبو ةسيسبلا ذخا اذا
 لالا سب لاق راردبا نوجما یعر هکردهنسانعم كما لاسراو هدنک رب هفانک او فارطا یییشاومو سب سد

 هب ءاح لا ردهنسانعم تقاط و دهج و هبلط اذا هب لاقب ردهنسانعم كلا بلط و اهق رفو دالبلاف اهلسرا اذا |

 هدهجنم یا هلیئال تاکرح كلناب و كناح ییعب لوالا ییلثم هسب و هسحنم هب ءاح نول وق و هدهج نم یا هتسب نم

 | نمیا یسب و یسح نم هنبلطال لوقت و یدشفب | قحن آ یحوک کی د روتک ن دنت ر دق غلبم یش نالفنعب هنقاط و

 (یدهج )



 هی رس
 نیہ و,سلب تاذع لاق ردهنسانعم دش و تڪ هد رات وب دم هدرانوب هدننزو ليج (شیلا) و هدنازوزیما (سیئلا)و

 ردیلباقم عن نالوا حده لف ردح دقو "مدل هلیسان هرزوا من كنيس و یرسک كناب (سٌبر) دی دش یا سنی و

 یدنک لعف لصا ار ز لک یردصمو عراضم عی ردفرصتمریغ "یضام لعفو و د ز الجر سلب لوقت
 دصالخ هکر د هنسانعم یدل وا لاح د بواضوا هندش هکر دلوقنم ندنلعف ساب ار ز ودشل وا لئاز ندنعضووم |

۱ 

 ید بو ف کد اات هلغل وا هیبش هفرح هدنر وصوب ردکعد رددسک وت وکه و انفه یصعش لوا

 کاب( تان ) ر ردروک ذه هدنسهدام ےن یلیصفت ردراو هددع تاغل هدنو و رددحلتوب

 مسا ندنظفل سأتا (سیثبلا ) عا وهلا یا نشب .تانب ماد لاش روا .قالطا ۵ یه
 ۱ سنبم ربع لاق روند همدا | نال وا نیک و نروزحم هاب .دهدهاشم تهارک ی چهل لوبق كسف هدهنسا ر

 ی نرم می نیت هاو ةف هلیهجو تنکسمو تل ذ هسان هدننزو لعافت (سؤاشلا) نب رح هراکربغ یاهنم ق

 سوک (سوابلاژ اعرضت و انابخا ءار دلا مشخت یرا یا رفافت اذا لج را سءاس لاق ردهنسانعم تالیا ته 9

 لوق یلع هبیبص ما دو سو اهدلو یااهسوااب ىلا ةقانلا تنح لا روند هنسپرواب كچ وک ك نهقان هدننزو

 یف كناب (سحلا) دل ووا عیصر "یص یاسواب اهرچ فو تئاج لاقب رد هیه ور تغلو و روند هدل و اقلطم [
 یاشار لوالا ب بابلانم اع حرطا و ءالا سح لاقت ردهنسانعم ق  بورای ییهرایو یی وص هلی رکسكيج و

 .هدنالیسو ج ورخ ندهنسذ راط و ندرب راط رول وا مزالو یدعتم سم هروک هناي هد ر اصب كل وم *هّقش ادا 1

 |(سوصلا )سین یا سج ءام لات رون ده وض ناق اب وانيق ر ول وا فص و سج وردعا رانا نکل یاعتسم
 | ندعنم یوص هدننزو لیعش (سیمتنا)هتشا ذا اوج ان الف س < لاق ردهنسانعم كيكوس همدآرب هدننزو د وع

 . سهناف ءاملا سج لاقت رداع واط هدنزو لس (سچ و نزول (سات رسا ی 2

iدود رم (دسجم) رد عایار یلعو ردصوصخ هغق آب وانيق ند ر ساصنا لوق یلع رفت و رفناو ءرصفیا ست و  | 
 سيڪ نیع لاق روند 4 همزابآ وءهراکی نا وا رف وص هدننز و ریما( سيلا )رد, دآراکی رب ,د وخاب عض ومر هدهمام | 3

| 

 اف رافءاحیاس اره ءاح لاق ردهتسان عم قل وا تسدیهنو شو هدنن زوج رحدن هه یارس(سلصت )ترش یا ۳"

eنماسخح هس لاق رد هن انعم كقلسک |یب هنسنرب هلی و کن كن هوش یخ و ی كناب 6سال هعم * یشال یتعب 1  

 ىلع سڪ ناکا اب هدر اصب ڭكفلۇم × هل اذا هسک لاش ر د هن اتم: كنا یدعتو اظ و دضم یا 3

 شاوادحاو یان کلات هان لاو سقلا سطل هداروو هللوا صوصخت هکلءا صقن ۳

 یلاعت هل و هنم وررونآ وا لاهعتسا ید هدنرب ره هرو هنا . كح راشو × یک كمر و ناصقن فح ا نالا 2 8
 اه ريغ و عبصالاب اتهأتف ادا هع سڪ لاقت ردهنسانعه قم وافیح ز زوک کو يه ولظنال یا ساتلااومضتال و ۳

 ییصنندوص ردیلباقم قسم کلا رول لصاح هلا روغي نامه یع ورز هکرونل وا قالطا هالرت لوش سم و
 تره سانلاسخ اش ردهنسانعم قمل آ ك رکو جاب ندعاتم ولام سخ و ردتبم هنغیدلوا سوق |

 اچ یا چ ابو ۹ تی سخاب قدرت اس * لثملا دنم و ر 3

 o E ااب ميل زارفا همدصح اک ست ین )ام مر ا 1 ۱

 ندموقرم هلکطا اعدا ید ررض هزکصندکدلیا افیتسا یتلاه هلا نوناخ هدننفو مشقت نکیل یدلیا طاخ هنلاما

 یدلیادارب 1 یرو زم مالک هدن راکدتا محو و مول هدنابو هه ود عو رايدر اج یال رادتمر هتک 1 4

 تعطقت لاق روند هراږیکس نالوا هدهد وکو ربارپ هل رسد روند هزلقهرپ نوت هل یخ تانهزمه (سخابالا) 7
 نالا هدهدوک 2 لعفت (یضتلا) و هدننزولیعفت (سيضتلا) بصعلا او اهلوصا و عباصالا نه 2

 : ملو ص قن اذا نس یت و لا سخ لاق ردهنسمانعم قلاق هدنجما كز وکو هدن راکیک قهر نام بولیسکا راکلیا

 | یر TEY (سخابتلا رولاق هرکص نداضعا راس تالیا هداضعا یکیاوب نملاو السا لا قب قب

 ! حائل ق د ط الخ رهش a رشیک« كلناب (سالد رز اوناغت اذا اوسخ اس لاش راد ةن انعم كما نوبغم بودادلا نت 5

 | یارقو تابصق لوقیلع 4 ر رق رب هدنساضق ا زه رهش كن اسا رخ ههل | نبت م نیع و لا >(شخذاب و ردیعسا كبل

 . هلغل وا رادا وهتداغب نوکیا ض را ردکع د 6 نام هکر لس ر م یسراف زیخ داب ردیدآ دیحأت ر , لقشم نءریثک 1

 وخر ر هبلش هغو روف مما نطف روند E اب رسک كن (سرپلا ردشلو اعم هاو



 کا :دح ول اءابل| لصف ب

 ۱ هر رسک ك ناب (سلبلا )روند هب زلسرا و ددشیا ساب رم اف عق و لاقي ر وند هب هنسښ د دش هدنن ز ولعیف (سلا)

 سگ ۲۱6 =

 .فلا و هشح ون یهذاذا هبلا لج را سناتسا لاف ردهلنانعم قوط تفلاو سنا بوشل آل وا لئاز یتشح و |
 .ندهسک رب و ایسنا “جاا یشحولا سناتا لاق رد هن انعم كلا "سج ناسنا هدر رب روناح یثحوو

 هلناعما و ته ده هنر و ندأتسا اذا لحرا ابا لاق ردهنیسانعم كلبا بلط ینا مالعا یهنسنرپ

 رونل وا قالطا هنالسرا هلیس هي لعاف مس ۱ (س املا هرصبت اذا *یشلا سفلتتسا لاق رد هن سانغم قلقرظن |

 ادسا یااسن بشن AS نالوا زدنا NE فن د ناک دیعط ندقاربا لزق نا
 ه هغلغوت و هغارزع لوق ىلع هب رحةادا و هما هدننز وتاقوم (ثاسنولل لدعبنم ةسيرفلاب ست یذلاوه وا

 لاق نوچ راکدرب و نانیمطا هبلق رونلوا قالطا هناقلفو ههرز نوت و هنسابل كنج نانلوا ریبعت 3 لاقوچ و ۱
 | هکر د هلاضف نا هدننزو ثدح سن وم)سزلا وفیعسنلا و فافحل ورفغلا و خرلا وا هک حالسلایاتاسف وا سبل

 | نب تاللا دبع ندربخ بابرا هدنزو بارغ ( سان اوال ردندلاجر مالعا هدشزو ریز ( سنا ) ردا

 طرفنال وا یس هدج كعناهن بلطلادبع و ردیسهشک "یرعشالا یمومیا تب (سان| ما ردیسهمنک كن "وج

 رد رهنک كناوسن ها ور دیس هبنکی مه دج كينع هللا یطر قیدصلا ركب وها تف ءاعسا و ردیسهبنک كنوتاخ مان

 | یتسهلکسابا هدساسا هاطعاذااس وا هبي هسآ لاقت ردهنسانعم كمر و هلی وكس لوا ووی كنهزمه (سوالا)

 ۵ هسکر و ردشل وا بلقنم هبایوا و هلیتر وات هرسک بول وا ساوا یلصا هک ردشلنا رک د قرهلوا ینا ردصم د
 هنسانعم بد رود د هدروق سوا و" یثنم هض وعاذاهسآ لاقت رد هنسالعم كمر و ضوعقرهلوالدند هنسنرب

 ددب دار كجرزخ هکردیما یردب كن هلسقرپ سوا و هز ئا اسوا متها ل لاقي ردهنسانعم تصرف رفوهزمو

 "یترقلارماع نب سيوا و روند هدروفندعابسیدوب هلیسهینب رغصم :(سیو ل ردرلبعشنم ندرلنو مارک راصنا
 ۱ هدقاح وا سآ و رد هبنآیدرفم ردیجاخآ نیبرمکردیسا فورعم رحم هدنزو ساب )7 ال نانا نیا ةباداس

 | روند هرا نمو ربق و روند هنس هیش د نالف هدناوفلوقیلع هنسانعم لسع روند هلاب و روند هنسهیقی لوک نالق

 یسآ دوخاب یدل وا طقاس یرخآ نت یدا سیآ یلصا هروک هشابب ثحراس ٭ روند همدم و بحاص و |

 هسا وه لاقي رولوا شغل وا دار | هاب نیم ارت نفی رولک دهانه راد یو را کن دلت کی دا

 روند هاش نورنا نالواخ اقلطم و رونلب هلکنا هکروند هنتمالع ورا نالققاب كن هل اځ هبارخو هبحاصیا
 رده راشعا فوص میبد ًاترون د هثیش نالوا بولطمیسلرب و ضوع ردیفدا مو هدننزو هصاعتسم (دسأتسا)

 ۱ درره (سواسوا إل ردهن راانعم هباعتسم و ةاطعتسم و ږړڪچتسم و هصاعتسم یا جا علم لاعب

 دیمو هد زو بانک (سایالا )رسندناوصارازآ ورچ ز صوص هع رغص ویکی و نوبف هلن وکس لرانیس و واوو

 | لبعفت (سییألالو هلبرسک كن هزم (ساثی) طنقاذا عیار بابلنم اسایا هنمسیالاقب رد هنس انعم قاو
 :ردهنسانعم قیس زا ی هسنرب سییأتو هنطنقا اذا أت هتسپ اات اتا اوت رد هتان کا را

 لاش ردهنسانعم ققشمو و دفرت اذا هسپ | لاقب رد هنسمانعم كلها ریث 1 هدونیمر و هتللقتسا ادا هتي ۱ لوقت

 | قّعسمو و هرهف اذا اسپا هسیتی هنآ لاقي ردهنیمانعم رهق هلیلوکس كنايو ىج كنهزمه (سیالا] هنیلاذا هبي | |

 ,EAI هاظ رولک ن یسایا یجردبفدا مو هدننزو نانا ( ناسپالا ) هننل یا سیا هتیسا لوقت رد هنیباڼعم

 هدنرایدنمراهدننز و باص( ساب ۱؟نالاذا* را ات لاقی رد هنسانعمقع وب هدنن ز و لعفت سد الا ردهلدبم |

 | ییاصصرفن یدب نوا هدننزو باتک (سایا) ردشل وا بیصن همالسالها ردیسهلکسا كراید لوا هکردیدآ نایلرپ
 ] ردهنسانعم باذع لینوکس كن هزمه و یصق كتاب (سأبلال چ[ ةدحولا ءابلا لصف زوج ردم ردح هنو
 | برح لاقیو براین ةدشوذ یا سأب وذوه لاقب ردهنسسانعم برای تشو باذع يا .ودش ساپ هل لاقپ
 | ال باینبلانم بسأب لجرلا سوپ لاقپ ردهنسانعم قاوا روالد یجدیا كنج هلتدش و ةدش یا سأب اف
 |( سلا رک دیس اک رد هنسانعم قمل وا لاحد ندهقاف ورتف ا برطایف تا امام رابص اذأ سیب وهف |

 ۱ هدننزو دوعف (سوژوبلا و هلبع كنب (سوبلاا) روند ەر والدب راجو عیصش ىج دبا كنج هلن دّش هدننزو فتک

 لاح دب هلج امت اورتف تیاغب مآرب هدنن ز ونیلخ ( یسیلبلا )و هدننز و یرمشب (یسوبلا لو مدننزوسأي (سآبلالو

 . .  هتجاح تدتشااذا عبارلا بابلانم یسیثب و یمزبو اسأبو اس وۇب و اسب لچرلا سب لاقي رد هنس انعم ترا |
 | ةيهادىاءاسۇب ار وغلا یسع»لثلا هنمورونید هب هیهاد و تفآ هدنزو سلفا (سؤب الال و هلق كن ابا

 | یدنل وانای هدنس هدامروغ روب زم لثحو ردیعجب كس ۇپ سبا | ریز ردقل وایهاودل)نال وا باوص کرد حراش



 رپ ۲۱۳ یی

 ۳ "یسناو+یهتا رولوا هلتبسن هند وجو كناسنا یرببعت راسی و نیم سد زمز عن ون ت

 روند یشحو هن ر نالکه نلاج دیص رول وا یرغب كاب کرونا وا قالطا ھن رپ نالکو شرف هب هسک نات وطیابسوقلا ۱
 (ناسنالاژ كتصاغو كيفصیا كسناناوكسنا وه لوقت ول وا قالطا هنمدمه و رابصلاخ كمدآ سنا ناو سناو

 رد هیماع تفل قالطا هناسنا ه ها رم ورونل وا قالطا هه مع و لج ر رد هنسانعم شب یک سنا ی دو هل رسک كنهزمش

 | تنزادا + لح اهم یدلاردب * دن اف ةناسنا * لزغلا ری * وبسشا هحرک

 ENE هنا . هدریاصبكفل وم × رونل وا "نظقل وادل وم نکلیدل وا ع وم هدرعش +لسلغت عدل

 ناحرسردنیسانا یعج ظفللا ثیحنم ردهدننز و نالعف ناسا و یک "یموروموررد "یسنا یدرفم رد سنج مچ

 هدنظفل یساناو هلنیتعص رد ناو ناو قور ہر وا نکل یکنیحارس وا ا

 | ىلصا ردیعج كناسنا ضعبلادنعو یک" ی یمارک و "یمرک ریدد ردیعج كنطفل یسنا راضعب ردرا و فالتخا "

 قیقحلا لهادنعو ردهناز ضعبلادنع یون و فلا كن هلك ناسنا و ردیففحم سانا یس هلک سان و یدنا نیسانا | 1

 قلاب سنا حوراباربزردقللناب سنایرب ون اب سنایرب ردرا و سنا یکیا نوچ ا ناسنا ریز ردهشتلصالاغل "
 نذئسهدام سانا هدندنع راضعب و ردرلسوت ام هلن اندلاب سنا و یععلاب سنا هضعبدنع و ردا قلاب سنا مجاب و | ا

 ا وا لاو هورا ةطساوو فقا و علاقیرطب هبایشا ارز ردهنسانعساسحا و راصبا هکر ډذوخآام ل
 وجسم نا "]ناسفاویدا یسان یلصا كاسان لوف یلعوردذوخ ًامندساون نالوا هنسانعم ل رت لوق ىلع ورارولوا ردم

 رد راقفتم هدنسهدابز كنهربخ نون نکل یدل وا فالتخا هدنقاقتشا رد نج مسا ناسنا هروک هثنای كحابضم و یدل وا

۱ 

 یس زهر دذ وخ امندنایسفنییف وکلا دنعو ردنالعفیلزو و هیلصا یسهزمش سد ردذوخأمندسنا نیت - رصبلادنع ۳

 نایسدنابونلوادر هنلصا هدن رغصم بم اک | هدننزونالعفا یدیا نایسنا یلصا ارز هرز وا صقن رد نامفآ ىز و 9

 ناسنا و یهتنارون دی د ساب تونل وا فذح یسهزمش اففکردذوخأم ندسنا ردلاعفیئز و كنظفل سانا و روند ا

 5 ا را هلرلک | نیک ورونیدهنشابكخاط ور ونلو|قالطا هنسهکل وک ك مدو هنسانعم هم روند ر وا و 1

 كنه زمش (ساالا) هلق كنز نوخب "یسات اهدنعج ج د كنا ذا و رارب د ی د نعل ا ناسا هکروندهنکب دلزوکو 3 1 ۱

 هدننزو روبص (سونالا ردندارغش سانایانت سنا ردنداعسا سانا و یدنلوارکذ هک تن رد هنسانعم سان هلی

 هدنن زو بارح (سانتم) هلنیتعص ر واکس نا یعجج روقعریغ یا سونا بلک لا رونل واقالطا لنز 3
 سو ًاموردهنسن شل وا تلا و سنا سو ) یدا عاشر بوسنم هنس هلسفدا رم یلغوا هکر دیم نوتاخر

 هدننز وسالج (سدن الا ردن دنیعپانآ عاب نا سون أمن بهو و ردند هیلهاح ءارعش یرکشیلاسوآ انار

 یسناوه لوقروند همدآندا تفلاوسنا ون ویلا فأ ربامارآ و سنا هلب زا وا راهحم كوول وا الا هس وزخ |

 لاق د رونلوا لاہعتسا هتسانعم دسکوسک و هس ون امیا هسا وه لاق روند همس نانل وا تفلا و سنا و یسناوم ىا |

 ۱ قالطا هشت [ (فسونالا) و دننزو هنیفس 6 ةسین الا لر دندهیلهاح لاح ر بلطل ا دبع ن سیناودح|یا سینا نم هلابام . شش

 ه هب وب نالوا تاعشوخو تاذ هریک اب هدننز و هسلاح (ةسن الا)لرانلایا یتسناةسو املا و ةسدنالاتنایلاش رولوا |

 رد راع هاه( ةسنالا )و هلنیتح#( سنالا )و هلبعص كن هزمه 6 سنالار) سفتلا فسیطیاةسف آ ةي راح لا رول وا فو | 9

 . دضی اهسنا وسناو سنا هی ل لوقت روند نتفلآ و شما ر هدیسرافرروشد هفلقشل [نال وا هسک رب دوخاب هب هنسفرا | ۲

eشحوت 7 دض سمامنا و عبا را ىناثلا بابل نم اسنا و اسنا سنا و هب سنا لا زرزولاوا ردیفم ییتلاو و ةشحولا  | 

 لوقت روند هب لبق نالوا مقم مات روند 4 هریک تعاج خیل اف هلنیتصف سنا و رق مو هبلق هت , نکشیا :

 | لوسر مداح كلام ن سنا ردنداعما ساو نزوعقع "ی یا سنا دلبلاب و ةرثک ةعاج یا اّواح دق اتسا تنبأ 0

 ماد یدآر رب هل سسک كن هزم (سانالا) یدنل وا اد سانا یا ن سناو لس رابانج لسو هیلع ہللا یلص مزکا

 هربا اذا ' ىثلا سنآ لاق رد هن انعم كمروکو هشحوا دض اسانا هسنآ لاق ردهنسانغم كا ساو
 | ه سحا اذا ادشر هنم سنآ لاق ردهنتسانعم كلا شح ییەتسنر و "هلعاذا هسنآ لاق ردهنتسانعم كنو ق

 جدو هدنشزو لیعف سین ملا هععماذا توصلا ا لاق ردي سح لنت هند تا كقشياو :

 (نسنولا) هرصبا اذا هسا لاق ردهنسانعم كمروكو دشح وا دض هستا لا , ردهنسانعمقلف سوم و مار

 اكنون و یعط كنا (سنو) رده رقرب هدنس هیحان دیعص (فیسنولا ردهرقرب هدن رق نیبیصت هدننزو هب ۱

 ردفرصنمربغ زدیچعا # هروک هشناب هد راصب كل ۇم * ردلګ هلا هزر دزنابز ید نسنۇد هلن الث تاک رح |

 | ك ا ویح راب ثكمدارب (سانتسالار) رد ذوخام ندسانا رد ضعبلادنعو ردن رک از یم نب سئو



e ۲۷۱۲ ی 

 اوا یاسا كم رطراناهکاب وک روثل وا قالطا هّ رط نانل وا ادتها لا را هنانشن یلیدلوقم یسرت راوط دوخاب

 ۱ | ربا اب تیدتها اذا كلذو قیرطلا ساذخ لوقت رونلوا قالطا قیرطلا لرش هننال وا نایعو وللب هکهتن رولوا
 | یراقابا جاسو یدنلوا رکذ هکروند هلم هلیعص كنءزمه (سالا) قیرطلا كرش ذخ لوقت قیرطلا نابتسا اذاف
 ۱ هل لاقت نوجغدلوا نوکتمادتن| هدجررونل وا قالطا هنبلقكناسنا و رونل وا قالطا هنسهیق لوک نالق هدنراقلارا

 كرمز( ساس سا )رونلوا الط هتاشنو ران هنسنرهورج زا نوک لال هبلع قلطادق و پل یاس |
 1 | نالب رب و نوجا تافاکمو ضوع هدننز و ریما (سیسالا) ردیسه اکح رازآ و رجز ص وصح هنعسش نویقهبرسک
 __ | هدنارت قشمد هدنزوربیز (سیسال روند هنسانبمو لصا كئیشره و اضوع یا اسیسا هاطعالاه روند هثیش
 ۱ ا لعتهکرددننانغمقمردلاقب واب لمت هبا ناب یند ودخ كن هناخ قج هنلواانم هدنن ز و لیعفت ( سیما ) ردعض وزب

 هدنخالطصا ضو علها سیسأت و اهلصاینب و اهدعاوق عفرواهدودخنیاذا هزادسسا لا رونل وا رعت قارب

 ۱139۱ وی رخ رنا هد كف رحنال وایور هاکنآ هکروند دنف رح فلا لوشن اکہ د هلک نالوا عقا و یفق

 ey کلا یطب هیساقا لیلو + بصان همای ھل یتیلک# وبا لرعاش مان ینایدلا هغبا

 3 ۱ نانلوا رک ذرونل وارک د مدقمندلیخد هکرونل وا قالطا هنفرح هیفاق سیسأت شعبلادنع و یک فلا نالوا هدنرلهلک

 لب نا ملکتت نکیا رات وط ینالبب راهسک نان وط نالی هکرد هکر هلن زکس تنی و یعض کدر (سار) یک فلا

 قل والتحم و هد روش لقع هل وکس كمال و یھ كنءزمه (سلالا) راردا تع واطمو ع وضخ اکا یمن نالی

 لا ردهنسانعم كما تنایخ و ا وهف هلقع طلتخا اذا اسلا لوهحا ءان ىلع لجرلاسلا لاق رد هنسانعم

 | تذکاذا لجرلا سلا لاقبرد هنسانعم كلئوس نالیو هشغ اذا سلا لا ردهنسانعم و اذا هسلا

 ۱ ه ار یفسلا لاقت ردهنسانعم كلا اطخ هدربدت و یأرو هقرس اذا لالا س ا ردهتسانعم طا و

 ر رایاسلالا نما ذوعا لوقت رد هنسن كجهدنا ثا ار سه ًاطخااذا

 ۱ ۱ | كمرولد و قلمخاربغت یا سل اتهام لو رد هسانعم قلا رغتم.دوج و تقلخ یشاب ندهض راع ر اس دوخاب

 ۱ ۳ كنم زمه6سالالال ءوس لصایاسلا نم وه لاقب رد هنسانعم ءوسلصا و نونطایا سل الا ه اصا لاقي ردهنسانعم

 | هکر وند هدوس لوشوروند همدآ نال وا لقعهد روش (سولآلا) هنسانع نونج روند هکمرولد جدو هلم

 ۱ كنز (سابلا) دمع دقو هدز ج رخ ل ناکاذا سول أم نیل لاق رول وا مک | مط هلغلاق تول راج یغا
 ۱ | ردندن رم سام ید هکر دیس نی زکر مچی رب هروک هنناپ هدر اصن كل ۇم × ردیمعآ و هژرصف و یک,

 | ضمن و تب ذا یدیاثوعیم هنسیلاها ليلعب ردنا رع ن نوراه ن راربع تب صاحف ب نیساب ن سابلا لوا و

 ۱ ۱ بولسم نددنک برشو لکا توهشو نوذأم هننراتقرافم بودا زاین هقح ترضح هلغل وا رفتم ندنرادوهع
 ۱ "یرغو یفرشو یواعو "یضراو "یکلمو "یسنایک مالسلا هیلع مضخ بول وا عبطنم هلا هک الم عبط نیغل وا

 ۱ ندم و ردالب هدننز و بحاص (سل آر ردیعا هب رقرب هدنسهیحان رابنا هدننزو طبق سیل ارایدل وایرح ویر و

 كلنا راهظا عج و ودردهدننز و لعفت ( سل الا )ر ديما ره "رپ بی رق هبایرد هد هفاسم قان وقرب هنن رهش سوس رط

 ردهنسانعم كلبا تنایخ بودادلا مدننزو هلعافم (ةسلاولا عج ونام یا سل ات اغ ه رض لات ردهنسانعم

 (سرابربنالا لو هلبنوکس كيم و یخ كنءزمه(سرابربمالا و نوخم الو عداخالیا سلا بال و سل دال وه لاق
 نیداقهدیکر ت و سرابرپما ءابطالانیب هکردیعما كشرز هدیمور تغل هللا هحوتفم یاب (سیرابربلا لو هلون یلدب مم
 فورظ قرهلوا یتبم هلال تاکرح كندس و یھف كنهرمش سما ) ردیعما كن هاد هچذب ذل یرلکدید ینلزوط

 نگورول وابرعمو بم قرهلوا هفرعمیسهلک سماوبشا روند شود هدیسراف ردکعد نوک یکن ود ردند هینامز

 یدلواع وعس ید هدنناونع سما هلن ونت قرهلوا ذاش ندع ضعب و رول وا برعم هسلوا لخاد فیرعت فرح ۱
 باصصارولکس امآو رواکسوماو یک سلف او ساف هل دم كنه زمر ولکس ما ج یک ق اغ نوچ غیدل وا هاشم هناوصا

 رد "ییننایدرفءردیلب اقمتالمو نج روئلوا یبعت ینالغوا مدآ هکرد هنسانعم شب هل رسک كن هزمه (سنالا) یک

 رولکهیسانا و هيد دشنكناب و یصف كنهزمه رولک "یمانا یعجافیفض هل يص كنون وكنهزمهرد "یسنا و ېک جو نج

 قالطا هنفرط سیا ئیش ره "ینا و فیفا اربثکی سان او 9 ترالانب یبع ارق 4# زولاجآر واکس ان[ هلباه
 یدوح و ویسفن كناسنا نعي هنغاصندن وضع نالوا تفج كنا نا هکردل وةنمندیعصاهروک هننای كحراش»رونل وا

 3 یرجما كر هعکلبب و هنتسوا كغايا و هننزو جا كلاالثم رول واقالطا "یشحو هنفرط هتواو "یسنا هنفرط نالک
 ارز زدج را یلوق كانیععصا ارهاظ یدل وا بهاذ هنسکع كنوب یرهزا و روند یشح و هن رالباقمو یسنا هنفرط

۱ 

 ( رصب)



e ۲۱۱ - 

 | شلرىشلقبامقح بویلوا ناشی , کار دا کا وك ونلوا قالطا همدآ لر زو , نیهذو کددافلا مه )رار روس
 فصو هل یلوتلروک كب یزو ردیدآ عض ومر هدنن زو یزجج (یزمم) یک د یا داؤفلا ریه لج ر لا رول وا
 | ةددشیایزم سوو لاق روند هاب نروس ولنادبم كب قوا و دیدش توص اهل راص اذایزمش ر لاه رولوا ر

 0 كن رب ندع ولم هلک تيم (زماهلا) ردندیماسا هدنزوز ام (امه و هدننزورییز (نیم )مهسا عف ةدلا ۱

 | كنام (زادنهلا رو هی ذالایا ةربنهلاپ هما تضم لاق رد هنسانعم تب ذا و رکسا دنزو دف هواوی

 | (زدنهملا) باسح ال وزادنهالپءاطعالاقر وند هب یچل وا هکر دی عم یم راف هزا دلا رد هنسانعمسابقو دح هل ا

 | هنیسیازراب عر ون د هداتسا ندا ر دقت و سابق یرلانو یی رال و وص ردف "رصتم ندم وق رم زادنههلیس هين لعاف مما
 رو کم ییاه نکیا بّرعم ندهزادنا و ردقو هع یاز قرهل والاد یلبقام هدیرع مالکا ریز رار د سدنهم ههللادبا

 | لوقت روند هسان و قلخ هلص كناه (زوهلا رد ردان و زب نع لالعف یان هلیصف كناف هدىریغ كفعاضم ار ز رایدلیآ

 هدننیب سراف هبا هرمصب هلک كن هزمه 6زاوه الا )سانلا ی یاوهز وهلا یایرد ام لوقنو قلنا ىف یا تالش زو هل ناي

 اذو هقرل وا درفم هنر ره روند زاوها هنعومځ ر دراو یصوصح مسا كنب رب ره هکر ونلوا قالطا هباضقز وفط عقاو

 ۵ رس(ج)سوس(ه)روباسیدنج (4)رتسن (۳)مرکمرکسع(۲)نعرهما ر(۱)ردران ویاضقزوتطلوازفلوا قالطا
 ۱ واو و ناه( ز وه تاماذا لج راز وه لاقى رد هنسانعم كلوا هدننز و لیعفت (ز وهتلا لر ذانم )4( جدا (ه)یربترهن

E:ردندنلسبق لكلا ةدارا و ءزطارک درونل وا قالطا ۵ هبت مف ورح نانل وا عض ونو چا لج باسح هلک ك٥  | 
| 

۱ 

 مگ ةلممملا نیسلاباب اوج
 0 E KE هشددناو فوخ بودبا باتعومول هب هک ر هدانز و سل (سبالا) e و زا لصف و

 | لولذو مار بودیشاو هبلع اغ هکردهنسنعم كن لیلذتورهقو هع ورو* در وا ی پا 9: با لاق

 ۲ ۳ فرو تی یا ی اصا نفع رو  دفقاروق و هغ سپا و رفح و هرغص اذا هسبا لات

 | قلراوخ یدو هدننز و لیعفت (سأتلال روند ه هفب لب كکرا و ردزتاحهد هل رسک ك نەز ەدنوب رون دهم
 اوه لاق روند هبس و لصا رنک و انف هل رسک كەز( بال ا هرتحو هرفص اذا هسبا لاق ردهنسان

 |( سب ًتلاقالناةئیسیا سابا ةأ ما لاق روند هتروعیوخد هدننز و با غ (سابالا) ءوس لصا یا س
 | نالوا باوص ردیف تیره وج هلا سراف ناو دوخاب ربغتاذا "یثلا سب ات لا ردهنسانعم قلزوب هدننزو

 E (سرالا# رابدلق فع*هدنعارصم * سب تام مان الا ه فیطت * وبشا ییعب هلا درنگ یاب ردقاواسب

 ز۵( سیرالا )لو (یسیرالا) بیط لص ایا سرا نموه لاق روند هبسن ولصا نالوابیط وب 4
 | ناتن راوتر یعج هنسانعمر روند ه نښی او هب یصتفچ هدننز و تیکم (سرالا)و هلق

 | مهربما یا موقلا سیا وه لاقتروتد دک اورما هدننزو ٹیکس سیزاو رواک سرازازو راز و 9 8
 | اسیراراص اذا یناثلا بابلانم اسرا لج را سرا لا ردهنسانعم قلوا ین# ¿ ر هدننزو س غ (سرالآ

 قفلل وف هدتمدخ و هدشیا یدهسکر و سرا ییعع لجرلا سرا لاش ردهثسانعم سرا هدننزو لیعفت (سیرآتلا)

 | ردموس ره هدیفم تالک یلعتم 4 هدام وب هدربثانا یاب هکر د ح راش × درسا و لرعتسا |ذا هس را لا ردهتسانعم 1

 هل د دشت تنیس و ی الث تاکرح كن هزم (تسالاورسدآ ی وق ر بی رف هابقدصس مد دن دم دنن ز و سیلج( سرا بل

 هسسا و هساسا و هس یلع هتي یب لاقي روش د هنلمت كنان هدننز و بیس (سسالاز و هدننز و بام (ساسالا)لو "۷

 ةلنیتعط ر واکس سا یعج-كساسا و یک سانسع و سع رکا كنەزم رولکس اسا یمجج كستاو هلصا ىلع یا ۳
 لاشهنمورونل واقالطا هنسانبم و لصا كئيیشرهو یکبابسا و بیس رواکس آسا ییجكسسا و یک لدق و لا دق

 .هرزواتهجو زرط یفیدل وا وردم دق نامزیعی ههج وو همدق ىلع یاتالثلاتاکرح رهدلاس !یلع ٹالذ ناک 1
 | لاق ودل هلال تاکرح تكنهزمه هدنو و رد هتسانعمتم رب و هدانف ین هست ا هن كنم( )8
 وی ضعب ردهنتسانعم قمتافوا بوریق هکردفنسانعم باضعا و دسفااذااتتاواستاو است مھم سیا
 ییرل هڏ باصعا هل نیتلم#* داص و نیع خ راش» رول وا هنسانعم قع راط هکر دعقاو باضغا هلبا هم

 ۳ 7!لاقب رد هنسانعم قعایواو لس اذا للا سالاق ردهنسانعم تعا یحتوک لاپیسی رآ لاب س "او ردشلا ۱ 1
 هلی اقای قیر طلای | وسا ساب اھ رج ز اذاۃاشلا ست | لاقت رد هنسانعم قارازآوید ساسا ا ىع نووقواهان ادا و

ESN 1 

 چ ةلمهلا نیسلا باب زو

 نما لصف زو



  ۷۱۰ Bmسگ ۱

 لاق رد هنسانعم كغ وس شثآ و هیف ق اهک ال اذا ةمقلا نعره لاقت ردهنسانعم كلموک هنوا یرب یی همت ه دزغآ
 ۱ كایچ هج هتسهآ هدزغآ یی دم و مقالا یا ةزمرهلا هذهام لوقت رد هنسانعم تئاندو مل و تّفط اذارانلا تره

 | ذفنق 6 زعره)) روند هم الک نانلوا افخا و مکن دتیفرو م دم و افیفخ اهغضم اذا ةمقللا نمره لاق رد هنسانعم |

 | مالعازعره و ردبدآ هعلقرب هدن كرکهللاسدق و ردیعما هدلب و عقا و هوزواهروخرب ندنرا وخادنهرح هدننزو |
 مع(نعرهحا ر) هلبصف كنار راربد دز وم راهو نازمرهرونل وا قالطا هنالوا هاشنهشندجم كولمو ردندلاحرآ

  هدنن الاح رج و بصن و عفرینمب هلال هوجو یتسهلک مار یژنک | هکر دحراش» ردهدلب رب هدناتس زوخ هلیف كنال وا |

 كيارعا هدلّوا بودی ا فرصت ال ی هل ابتعا فاضم راضمب و فرصتم برععراضعبو راردنا تیم هرزوا حقآ
 بانویندنا وات رپ تیاغب «یتا ر رهلا )و( نابن رهلا را وهدننز و لجرفس ( بنر هلا )رار دنا ارجا یتسهثلث هوجو |
 ردهنسانعم كم ری دییهنسر هلد دشت كاز و یحفكناه ( "زهلال روند هناویح و ناسنا ددح و ریت ورد هنسانعم |

 قوش یهود هلتامنل و برط هسک نروس هود هدنت زو زی زا < بزهلا) هکرح اذا لّوالا بابلا نم ا ره هب و هره لاقت
 | زدلب هکر د هنسانعم كع ود زدلب و ادع اهطشن ادا ادب ره لب الا یداخلا ره لاش ودهنساتعم فک هم

 ۲ اب هددلشخ الب و هت وص یا هزبزهتمعم لوقت روند هسس رب زهو "ضقنا اذا بکو کلا "زه لا رونل واریبعت قعآ

 1 (2زهلا ) توص ددرتیا زیزهدعرلل لاق روند هنسوتلروک لوک لروک لروک و یودیازپ زه ځرال لاقب روند
 | هنسس كنهرت ناینیفو حایتراو طاشن یا ة ره یلهنم تلصح لوقت روند هطاشن و قوشو شینج هل رسک ك ناه

 ا ردقجهلوا یثیرو هلشبنج و قوش هکروند هنشيرو هود هت وکر و روند هنسوتلروکك وک هلا دیدرت و روند
 باب (نهازهلا )و هدننزو طبلع ( زه زهلا]) هیعرا یا ة ره هب لاق روند هترمسمو حرف و هرطاخ شیاشکو
 | زهزهءام لاق روش ده یراحعام نال وانا وارف هدنن ز و فاصفص (زاهزهلا و هدننزردهده (زهز هلال وهدنز و 0

 | یا زهزه لجر لاق روند همدا لالاج و تسج هدننز و طباع زهزه و راج رکی ا زاهزه و زهزه و زهازهو |
 | یسولعان زاهزهو رعتلا ةدیعب یا زهزه رب لا روند ه یوق ن رد یید هدننز و دهده زهزه و عیرس فیفخ |

  هدننزو لیعفت(نب زلال ردیعسا تابلکرب زاهزهو ع ا!فاصیا زاهزهفیسلاش روند هملقناشخ رو الح و فاض

 | لاق ردهنسانعم كمر د ردعواطم هدننز و لعفت (نّزهتلا لو هدننزو لاعتفا ( زاّهالا) رد هنسانعم تلعاك رڪ

 ج دنمو ردهنسانعم ك هشبنج و قوش ندنّسمو حرف زاها و ك رصف هکرخ یا زّرمو هاف هز ره
 دعس راضنالا دیس دارع ندعس هر ىلع هتمارکل سشبتسا و هح ورب حارا یا دعس تول نجرلا شرع ها |

 تالاح یسهلوقم لكننح و هبلب و دنتف هر صف كناه(نهازهلا رز و هدنز و هزاز( زهر هلا هنع هللا یضر ردداعمن |

 سانلابورط او ایالبلا تار یهو زهازهلا و ةزهزهلادهش لاق روتند هکر دابو دان وا یک ارد ینا هم |
 |( زهزبللا) هکرحاذا هزهزه لاق ردهنسانعم كرد و هللذ اذا هزهزه لاق هنسانعملیلذت رول وا ردصم هزهزهو |

 | هلا زه زت لوقت ردهسانعم كلک دشبنچ و دج و بولو شیاشک لکوک ی شان ندرورممو حرف هدننزو جرحدت |

 ناقیاوصف # وبشا لدل یدنل وا زکد هکر د هنسانعم زهق هل وکس كفاقو ىح كنه (زقهلا لر ورمسلل ات رایا یلق |
 هدننزو زعشآ (زلبتلا) یدنل وا تیاور هد ها زهق و هللا زقه یتبب + اهم اط وا زقهلا فاخ و اهم« ةنظغ تنعا |

 *یشلا زیهلاق رد هتسانعم قق هلا قم راب هل الا هکر دیفدا رهو هدننزوزغ نما یدنل وارکذ هکردنفدا رمو 0

 هزم هطفض اذا هزم لاق رد هتسانعم قمردشعص بوردصبق هر راطرب و هزج اذا یاثلاو لوالا بابلانم ازمه |

 لاق ردهنسانعم یتمرتاباو كمتر ود هلا هنسنرپ و ردنا ج ورخ هما یدنفص ندنج رخ هکردذوخأم ندانعموب قرح

 قمرصاو هت رض اذا هزم لاق رد هنسانعمقمر واو هعفداذا هزم لاش رد هنسانعم كمر وقاق 4 هتواو دس اذا زنه ۱

 عسا اذامالسلا هيلع ینلا ناک وبشاو ءرسسک اذا هزم لاقب رد هنسانعم قمرقو هضع اذا هزم لاقب ردهتسانعم |

 مرک الوسر یناطبش زم عقاو هدننن دحوچ هفتو هثفن و هزم نمیج رلا ناطیشلا نم كب ذو عا ین مهلل لاق ةولصلا |

 .ندنسم نوت ر ود یتاسنابلق كناطیش نونجا رب زرایدلیارنسفت هلان ونج عه ا 4 وم ی رات رمضح مالسلا هيلع |

 هدننز وهزم (ةزم# ۱ ) و( نعاهلا) هتعرصیاضرالا «تزمه لوقت ودهنسانعم قلاچ هر زنه و رول واضراع

 ی وا ناسال واریت رهام هل رحت ( زامهما لو هدننزوربنم (ن مهم ردنعطتم یما ود هریخا ۀغیص روند هزاغ |

 راثات رلرترود هثنراق كنآ ولفرط یکیا ب و دنا بصن هن هک وا كناهمزج هکر وند ه رومد كچ وک ی رويس

 ( ررروس)



 ۱ e ۲۰۵ زی

 | یم ضا بولوا یم ه هې رکو روش یشهدن زو لعفت ( رتشوتلا )رد ءوشو ىا روند دن راقدصو |

 مدقنو قبس ه هسکرب هدصوصخ و هل وکس كنيع و یصق كوا و (نعولا)ل هل ایت اذا رتشاازشوت لاق رد هسانعم

 لاق ردهنسانعم قمرویپ و مدقت اذا ینثلا بابلا نم ارعو لر وا لعف نا اذكى هیلارع و لاق ردهنسانعم كل
 لاق رد هنسانعم مدقتو قبس هدرلنو هدننز و لیعفت (نیعوتلا )لو هل رسک كنهزمه (زاعیالا) هرما اذا اذکب هع و

 ردزاف وا یعج ردهنسانعم هلع هلنیتصف و هلن وکس كناف و یصف لواو (زفولا مدقن اذا ناو و اذک ی هيلا رعوا
 لاق روند هناکم عفت ره زف وو ردل وم هب هفلابم یس هینب عج 2م دح ىلع یا زفوو زاف وا ىلع نک لوقت هنمو |

 بویعشلرب (زافیتسالا) هل اذا هزف وا لاقبرد هنسانعم كرد وبا هل سکكنءزمه (ناش الا عفت عیا زف و ناکم | ۱

 بوارچص دوخاب قمروت وا بو وق هر یرازبد قرهیموق هر یراقانیق لوق لع قمروت وا كر هکید یرتایا] ۱
 ع یر هکر دهستان بولموج هرز وا یراقابا قر هبل غوط همایق زونه هلغل وا نهتم ہم دنا

 4 ءلح ر ىلع "لقتسا وا هیئسلا عفرو دلم کر عضووا "نتمطهربغ اف بصتنا اذا هندعف ق زفوتجا لا ردندنسانعم

 قرذهل وا بلقتمو برطضم هن وا یرب مدنشارف دیهک هلیس هی لعاف مسا (زف ول ) بوئولل ًایتدقواماقوتسب الو

 | قفل رضاح ه هنسنو هدنزو لعفت 6رقوتلا) من الابلقتم یا ی نم ارقونم تاب لا روند
 هدننزو زکر (زکو لا ) یدنل وازکذ هکر دیفدا رم و هدننز و زف وها ن وتلا) ین اذل سل و لا ردهنسانعم |
 لا رد هتساتفم قمحاش بوترود و هعفد ادا یناثلا تابلانم ازک و هزکو لاق ی n كنرولا هب هت /

 | ردهنسنانعم قمردل وط و فکلا عمر هب رض اذا هزکو لاق ردهنسانعم قمروا هلف محو و ه هنعط اذا خ راب هکر ۱

 ردهنسانعم كلتو هزکر اذا ضرالا خراا زکو لاقنارد هنساتمم كمکيد قارزضهر و اه الب اذا ةب قلا رو ۷ ات
 لاق یدنل وا رکذ هکردیفدارمو هدننزو زق وت (زکونلا) رددآ عضومرپ رکو و ادماذا لجرا رکو 2

 قلوط یک کرک و املع "کو اذا ءهاصع یلع زکوت لاق ردهنسانعم قیاط هباصع و نشو ییعع "رشلل زکر

 بضغیژک | ردهنسانعم قعان وا نن ور ه رد زو وھی نیلا "المت اذا ماعطلا نم زکو ت لاقت ردهنسانعم
Êقرها ره یان ندتعرس هدننز و لعفت (زم وتلا  هب عمرادا يات ليلا نما نمو هفن ابو لاق رول واهدنلاب  

 ةا د قع 11 4 یثید هاچ تاک را وع ست رش یا یشلا ف زهوت لاق رد هنسانعم كم ؛ رو قره 9 1

 ءا لا دنع كر رب یا هلادرج سر نموت لاق رد میا اند را دپ ىکا ندنوهش توق یئاب كنیرکذ |

 هلیوکس كناهو ىح كوا و (زهولا) مایقل ایت اذا لجرلا نموت لاق رد هنسانعم كفك و قق
 لاق روندهمدآنالوا ولیو هنر وابولوا نبلاق ید وجو لوق یبع دیدشو یوقیس هی و تقلخو روند ههدارودو ۱

 | زهومزه و لاق هنسانعم قعصاب و كم هنکج هلقایا رول واردصمزهو و ةعبرلا ظیلفلاوا قللناددشیازهو لجر
 اذکی عهز ھو لاقت ردهنسانعم قمردنقو هعفداذا هزهو لاق ردهنسانعم كمروبقاق و هتطو اذا یاثلا بابلانم ۱

 ولشب وروب لز وک یر (یهزلا اا | ةلمعلا , نو و لا ردهنسانعم كمردل وا بوتیص ی هلهکو دثحاذآ 

 لرلن وناخ نالوا ایح و هدرپ لها هدننزو همارک (:زاهولا) ةيشلا نسل یا زهوا لجر لا روند هبیشک | ٩

itهلیس هی لعاف مسا (نهوتلا )دم دج زو زنه (زهولا) تا رجا ةيشمىهو ةزاه ولایشع لاق روند هنشی ورو  

 وا ر ًاطولاددشیاز هوتم وزهوم لجر لاق روند ه.دآناصب هل هبنکرروب

 هلن صف نا نیهلا) و هدننز و دوعق (زوبهلا) چچ ءاهلالصف رقم بت وتاذا هفلخ ز زهوت لاق رد نا قل]

 .(نهلا) ةا وا تام اذاینثلا بابلا نم اناّربهو ازوبهلجرا ربه لاق ردهنسانعم كل وان زسنآ لوقىلعكلوا |

 | كناه (یزریهلا رز رونلواریبعت كال [هدنکرت روندهر یلقا روت وا وز ودنالواكسک و یفارطا هکردیفدا رمو هدننز و 1

 2 دنسهدام روس هک هت روند هراوسهش و یدنجرب یتعی هراوسارب ندنس هر واسا ېګ یتعب سرف هلک نارو |
 | روند هدندج راند "یزرپهو رد هلدبم هباه هزمڅ رن زر ابم هکی فا "یزربا یبصا هکربد حراش × یدنلوا نایب |

 | روند هوتلا صلاخو روند ه همزج العا وبا و روند هنالسراو رون دهثیش لیج و فیطل شکلدو شوخ اقا و
 هشدح و رخ هجولزک هکر د هنسانعم سج هدننزو زحم(زج#) یکم دلم ما ردیسهبنکكناج (یزربهلا ما

 هدننزو زرد (زرهلا ) هراس اذا هزجاه لاق ردهنسانعم كمهدلسف هدنزو هلعافم (ةزجاهلا  روئد

 ا4 رض اذا هزره لاشه رد هنسانعم قمرواو اددش هز :اذالوالابابلا نم ازره هزره لا ردهنسانعم قمیص |
 | (زوربلا)وهدنزو هجرجد (یزورهلا) تاهاذاعیا را بالانم ازرهلج زره لاق ردەنسانعمقمل وا ك الهو ق

 هدننزو هجرحد (تزمرهلا) كلهاذا زورنو لجرازوره لاه ردهن را نغم قلوا لاله هدران و ۳ ۰

 سم ءاهلالصف زس



 چ[ واولا لصف زا

 3 ۰ ب ۰ ۰ ۰ Ere وب اهرم ك 0 تف بک قاد ۰ ۰ ده ات له 1

 1 | روندیخد هز وازو روند همدا ناوقلی فیفخكيو رددآ شوقر هلع وا و (زا وزولا زولاةریثکیا زوم

 تک ۲ رس
 لیعفت (نونا) ردندلاحر "یماساهدننزو دا دش (زاهن) و (زهان)ل روند هر قحآ نالوا نیم هنب غا كندب وق

 كلواو (زتولا) 4 واولا لصف روح ردندآ هبرقر هلو مض (زون هللق اذا هزون لاق ردهنسنمم ققل

 | کرا عبرس لوکس كمج و یحصف كواو (زجولا) زدندآ رصشر هددیناع تغل هلن وکاس فرقو ناو رها
 ۱ | تسجو روند همد ۲ ءاطعلا عیرسن و ةزج و ةأرماو ةکر طا عبرمم ی سو لب الا ردهزج و یتئّومروند همدآ

 [ سصتحم و ففخیازح و سا ومالک لا و ءاطعلامیرسیازج ولجر لاق روند هدا راس و هزوس نالوا فءفخو

 روند هب هنس مصتح هد را ون هدننر و ریما (نجولاژ و (زجاولا) رک ذساک رول وا ردصم زحو و روند هب هنسل

 دوعف(زوجولا )و هدننز و همارک (ةزاحولا) و هدننز و زح (زجولا  زجوم یا ربجوو زجاوو زجو ء8 لاقنا
 ازج و هقطنمیف زج وو لجرلازج و لا ردهنسانعم توس مصتخ یمالکو قلوا مصتخم یمالک كهدآرب هدننزوا
 (زاصالا) ردد عضومرب هلبصف كيم (زجاولا) اريج و ناك اذا ىناثلا و سمانا بابلانمازوجو و ةز اجوو
 رد هنسانعم كل وسرمصتح یمالکو "لقاذا مالکلا زحوا لا ردهنسانعم قلوارصتحو هحزآ مالکه ل سمک كنهزمش ۱

 رسک كم نر اهلح اذا ةيطعلا زج وا لا ردهنسانعم كلنا ليعت یی هیطعو هللق اذا مالکلازج وا قاب ا
 | ع | بلط یلوصح كن ەن سفر ندهسکرب هاو سفت (زحوتلا و روند همدآ نابلب وس صتح یالک ماد

 ۱ 2, (درج و ) ردیفسا یسرف ك ناش ندر هدنز و هرم (مزجوا) هسقلا و هزصتاذا "یشلارع وت لاقت ناز
 هلن وکس كنه یاخو یحصف لواو (زخولا) ردیسهشک ك رعاش مان دبع وا دوخاب دیبع ندب زب ندنسهلسق

 | قالا بابلانم ازخو هزخو لاقت ردهنسانعم كمترود هلا هنسف راسو قارزم 4 هسکرب كر هيم هفرط هتوا
 ] یت لاق روند هثیش هجزا زخوو هغزباذا هزخو لاق ردهنسانعم قمجاسرشنو هربغو خراب هنعطاذا

 | هدانععو و هلوا هايس زونه یرلرب نالق وریک كشاب هکر وند هرالبق شع مس رق قلارآ قلارآ و لیلق یا زخو
 ] قوای ماعط یربکدید یخ و زخ وو ةرعش دعب ةرعش طعاذا رویزلا بابلام ازخ و ريتقلا هزخ و لاق رول وا ردصم

TEE1 هدر كج هد رایداکر درد ردرد تعاج راب ع هکر دندل "وا یانهمو ربخولا لعاذا لحرازخ و لاق  

 | یا رخ ولا ال لع لاق روند هد رت نالیاب هبا لابهدننژو ریما( یخ ولا ]ل هنسانعم ةعبزا عب زا رار دازخو ازخ و ازاج
 هدنزو هرم (هزرو)ل ردندحزرو نه ورشپ ند ن :مهاراو رد دآ عضومر هدننزو زرد نرو لسعلادرآ
 | لج رر ندن س هلق ناسغو زدنا هژ ط ناراوء ا ندغازغس هاو هّتیفس j) رولاژ رد بقل كلدلاو نی لتاقم | ۱

 ۶ (نیزولا) ر ون د هزاق فل ولادنع و هکدروا هکردتفل ندنسهاک زوا هلیسهدش كنازو ضف هل واو ( زولا) اردا

 زا | ضر لاق روند هر قوچ یدروا هلیحف لوا وو كيم (تزولا) ردهنسانعم زوا یخدوب هلیرمسک كنه یا"

 | همدآ نالواررو كرهروچ بورو یتزا وزوو فیفخ شابطیا ةزوازوو زا وزو لجر لاقهدننزو هطبالع

 هدنزو دفدف (زوزولا) روند همدآ رودو و یشماذا هتسا یّولب یا زوزو ناک اذا زا وزو لجر لاق روند
 ] ررردنا بوریص قاربط ه یغاشا ندر كاسکو هلکنا هکردنلآرب همسي ندهتخت و ما حنو زرت دار 1

 | كمر وچ تورو هوا یر ی نکرروب هدننزو هسوسو (ةز وزولا ردقج هل وا لروک یرلکدید یربلکهدیکرتا
 هلتع رسو ةفطنا یا ةزوز ولا هذهام لوقت رد هنسانعم شیط و تفخ و ی ولي یا یشمادا هتسا ز وز و لاق ود هتساتفف ا

 كعزو قرانا قیص قیص یرلعدآ و قرهدان وا ید و اعیرس بث واذا لجرازوزو لاس ردنسانعم قمار يص

 ه هدننا وخوبرطم هدننزو سوسوم (ز وزو ا دما كیرحت عمو وطلاب راقمیا ازو زوم یشع لا ردهنسانعم ۱
 كن دبع نشو یف لواو (رشولا  یدنل وا ناب هدنس هدام زوا ( ءاز والا دّرفم یا زوزوم لجر لاق روند

 روند هغلوا دندش و تخم ییاکدنز و شيعو روند هعفت رم ناکم هکر د هنسانعم شن و زشت هانیتصف و کا

 ربسلایبع یوق یا زشو ریعب لاقت روند هه ود اناوت و "یوفهدنص وصخ ك٤ روو ةدش یا نشو هشبع ف لاقت

 هکر وند ه هنسن قبهنابط بوونفص و لع اذا ىاثلا بابلا نم ازش و لعبرلا مشو لاق رذهتسانعم كما لغو

 ناوعا هلیص# كنهزمه (زاشوالا]) ًاحیو هبلا دنسب یذلا یا زشو هرهظ یف لاق رونلوا ریبعت هکی وس هدیکرت
 ۱ ر و لاق هنسانعم لاص وا روند هرلک نالوا هدندب و هنسانعم لادا روند همان هلفس و روند هراصتا و

 ق هد ادشونخو ردزش و یرادرفم رانو هلاص وا یا هزاشوا تعطقت لا و لاذنا یا زاشوا مه لا و ها وعا یا

 هکردهنسانعم هلع هلنبتصف (زشولا زافوا یلع یا زاشوا یلع هتل لوقت رول وا عجب ندنسانعم هلو روند

 ح ,قلوف شلوط قوچ كس ىجا (زیاشولا) زفوو زافوا ىلع یا رشوو زاش وا ىلع هی لوقت ردزاشوا یعج

 ( هن رقدصب )



e ۰ = 

RENOIR(رفاتلا)  liاورفات لاش راجا قعشارهص هرزوا یرب یر هدنزو  

 دن زب یرب هک ردیعما نوب ؤا هنوکرب صوصخحت هب رع لافطا هدننزو نامتر (نافنلا) ضعب یلع مهضعب بوت اذا |

 بذع فاص یا زقن ءام لا روند ه وص راوکشوخ و یفاصو ذیذل هدننز و فتک هلفاق (زقنلا)) راروش اره

 كمگاوص راوکشوخ و فذلو یفاص اٌماد هب رک ك نەز (زاقنالا) رد راج هد هلنیتحف هدنو رد هنسانعم بقل و |
 لجرلا زقنا لا ردهنسانعم قمنا زق لام تی ورکو زتنلا برش ىلع مواد اذا لجرلا زقنا لاش ردهنسانعم |

 زاقنلاهتشامیف عفواذا لج رلازقنا لا ردهنهانعقعش وا یتلع زاقت هنسیما وُم كمدآر و رک ساک زتنلا یا اذا

 هب ین وق هلیعص كن و (عنلا) اخو التق هلتق اذا ه ودع زقنا لاق رد هنسانعم كلنا لتق روفلا ىلع و كباچ یی هکر و 3

 ىظلا زقن لاق ردهنسانعم قما ره هلتاه (نازقنلا) و هلو كس كفاق و ى كنون 6 زمنلال هنسانعم رب روند

 کز و لالا لاذر یا زقنلا هاظعا لا روند هن رنک كلام هلنیتصف (زقنلا 9 بئواذا یناثلا بابلانم انازقن و ازش

 هدننزو بارغ (زاقنلا) سیسخ یا زقان ءاطع لاق روند هثیش بچا و سیسخ (زفاسلاا) ردتغل هد هل میک

 یضمقلاچرولبت آ بواری هن وا یرب ندنشالت ردق هج وا لاله ردمیش هن وعاط هکر دتلع ر ص وصخ 4 یشا
 زاقناه یا ةزوقنم ةاشلاش رد هل راتعا فوص ومقبلات ر ون د هنویفشماغوا هنتلع زاقن (غزوشنل ال ر وتلو ا رب

 رددآ شوفرهدنزو داّدش (زاقتلا) و هدزو نامر 6 زاقنلا)) توم تح هنمزفت نوعاطلاب هبش ةشال هاد

 لاق ردهنسانعم قمارغوا هنتلع زاقن یشاوم هدننز و لاعتفا (زاقتالال روند هنکچوک كن ەچ رس لوق
 هسیسخ هاطعا اذا هلامنم هلزقتنا لاقب رد هنسانعم كمر و ندنزتک ثالام ه هکر و زاقنلا امباصا اذا ةاشلا

 | بثو لاق رونل وا قالطا هن رقایا كنم هباد (زقاونلا رد دآ اضق و هر وکر هد رصم هدننزو هنیفس (

 هراذا یصلا تره لاق رد هنسانعم كمر دتا صقرهدنز ولیعفت نقل هما وق یا هزقا

 اهؤام یتف اذا لوالا بابلا نم ازکت بلا تزکت لاق ردهنسانعم كف وت یب وص كند وقر لینوکس كفاک و
 لاق ردهنسانعقمروا و اهفناب هتعسلاذا ةي اهن زکن لاق رکذ یساک رد هنسانعم ققوص هلی ورب یب هسکو

 ديا زکنلاق رد هنسانعم كمن ود بوبلنق ندهنسنرب ۳ هعفد اذا هزکن لاقت ردهنسانعم عفد و ه رضا هب

 دوب هلنیتم#(رکلا) فر طلا دم« یشبهزشناذا ءزکت لاقن رد هنسانمم كمتر ود هلا هنسنولناطب ی وا و

 هلی مک ك نزم (زاکن الا اه وام قاذا عيا رلا بابلا نم ازکت بلا ترکت لاق رد هنسانعم كفک و نوب
 یوص هدننزو روبص (زوکتلا)ل و (زکانلا)) اهئام تینفا اذا بلا تزکن آل وقت رد هنسانعم كف وت نیو

 رد هنسانعمققابه ر بولیکج وص هدننز و دوعق (ز وکنلا )ل هلدیتعض رولکز کن و زک اون یرلعج رون دهی و
 کلش روند ه هنس کو قچلآ هل رسک كنوت (نكفا) راغاذا لوالا بابل نم ازوكت ءالاركتا

 :6ردالی زن روو هل وا راقوص هلن ورب هکروند هنالب لوش هدننز و داذش (زاکنلا) روند هکیلیا نالق هدا
 ی ردیاخا تیغ ان نالی زول وا یک قو ینا بولوا ها هدنسهجرد زفلوا قرف نا

 ثیخا نمهتقدل هسأر نه ەد ف رعیال هل سال هفنای الا زکنتال ةیح یا زاکنلا هغدل لاش رونکز اکن

 رد هنسانعم تن عدوه ضاذا تل بایلانما زهن هزه لاقت رد هنسانعمقمر وا لوکس كناهو یصق كن ون

 رد هنسانعم قعان وا بودهر د هت وا یر یشاب و برقاذا * یشلازهن لاقت ردهنساأنعم قلوا بیرق و دعفداذا هزه |

 | تزهت لا ردهنسانعم كمتر د بوقاق یرلبا ینسکو که دنماکته كم روب یف راوط و هکر اذا هسآر زت

 | ولدلاب زم لاق رد هتسانع» یا هوا یرب نوجا قلوط یهعوق هد وق و ربسال هب تصم اذا اهردصب

 | تصرف هدننزو هفغ (قزهنلا و رک ذیساکر وند ید زاهن ردهنسانعهرادقم زبناو "یی ءاملا یف ام بسمضاذآ

 كل تین ب ويلا توف ییصرف هدنزو لاعتفا (زاهتنالا) هصرف یا اهسلتخاف ةهزن هذه لوقت ردهخ
 كصلا ین زهتنا لاش ردهنسانعم قمراو هکلد بودا طارفا هدکلوکو اهفتغا ادا ةزهنلا زهتنا لاقب رد.

 قبسو هاناد اذا هزهان لا ردهنتسانعم قاح بوشله ه هنسنر هدننزو هلعافم ( ةزهانملا زا چ و ط

 رد هنسانعم كعشدا تردابم هدننزو لعافت (زهانتلا ) هرداپ اذا دیصلا زها لا ردهنسانعم كلا تع

 اوچا ندنسانعم تزف ردهنسانعم رادقم و ردق هدنرانزو باتک و بارغ (ناهنلاو اردتا اذا ازه

 .دادش (زاهنلا)ل روند هنالسرا هدنزو فک( زهنلا) هاهز و هردق یا 8: هزاهن و اذکز هن لاش

 ناک اذا زاغنراجح لاق هلوا ردان یا بوفاقتیرلیا یربا یدک وک اغا د کورو اکروند کشا ا
 رو ندرپ یتیدزاوط كنباد نکچ وص ندن رهظ تنسف بالود دن مرکم هر هردصپ زن



 نابل مارا هدرب رب ةصاخو حلا يشك شایط یا زن لجر لاق روند همدا ناوقلپ نالوا زا رارق هدرب رب یک |

 | توکرطاریثک و فیفخ ی دوب هلی رسک كوم ( زل ا ناکمیف رقتسیال یا زن ملظ لاقب روند هنشوق هود كک را
 ۱ ازز یظلا زن لاق ردهنسانعم كمرکس هدننز و ززا (ن رلا ) هنسانعم دهمرونل وا قالطا هکشب و روند همدآ نیک

 | ردشلنا صیصخ ه وهآییانعم یکیا وب حراش * تّوص اذا یبظلا زن لاق رد هنسانعم هلم و ادعادا یناثلا بابلا نم
 | بلحت اذا ضرالا تن لاقت ردهنسانعمقلوا رهاظیراعبنموصاحاح هدر لوق لع ردهنسانعم قمزص وصندریو
 ۱ رونیدهمداهوهشلاریثک زز و درفنا اذا نالفیتع رن لوقت ردهنسانعمقل وا درفتموعبانم تاذ تراصوا لا نم

 | برطضا اذا رولا ز لا ردهنسانعمقمان وا شیرک ن کر ات آق واو روند همدآفیرظ و ناوهش یا زن لجر لا ا

 | هزازل وهز زیا هزاز ورش زب زن وهلاقی یدنل ورک ذ هکردهنسانعهزارل و زر زا هدننزو باتکز ازن و بزن و یمرلادنع

 ب وشک تیاغب هنس ر هل رک ن هزم (زازنالا) 3 وهش یا زن وذ لاقب رد هنسانعم توهش هل رسک ك نون (2 لا )
 . [ یدنل وا رک هکردیفدارعو هدننزو هزاعم (ة زانلا) ددشتو بلصت اذا "یشلا زنا لاسقی رد هنسانعم قفلعتاق

 هکر حذا هسأرزن زن لاقی ردهنسانعمقعان وا هتوا یرب یتشابمدآرب هدننزو هلزاز (ةزن زلال ءزام یا ءزانم هان لاقي
 لیعفت (نب زتلا) روند ه هود روغو و هت ارغیآ هدیزکنالوا روتف ونه و یجشآقوچ هدننزو طبالع(ننا لا ۱

 3۳ لا ید نشانه كم وب بویلسب یتسیر وای یدنک و هآ وهه زن اذا !ذکن ع هز زن لاقی ردهنسانعم هزت هدننز و

 ((شنلا) و هدننز و باح (زادنلا)و هل وکس كن هم نیش و ىج كنون نشنال الفط هتتراذا اهدل و ةبظلا
 [ رولکز وشن یعج كنیکل وا اعفترم یا ارمشنو | زاشنو ضرالانم ازشن تولع لوقت روند هر كسموت هلنیتصف

 | ردصمهلیوکس كنيش و یصف كنون زشن ویکلابج و لبج و بابسا و ببس رولک ز اشن و زاشنا یعمج كنیجج وا
 عفترا اذا یناثلاو لوالابابلانمازشن هناکم یف لجرلازمشن لا ردهنسانعم قمروتوا یراقو هدربر رول وا
 | هنسانعمكع ود لکوک بونالو هدعم و هع رصف هلقحا اذاهنرقب شن لاقب ردهنسانعم قلاجهرب بوردلاقیهسکرب و

 . [ هلانایصع ب وداتوادع و ضغب هنجوز نوتاخهدنز و دوعق 6 زوشنلا» تشاح اداهسف تزشن لاقب نلبس

 | لوالا بابلانمازوشن ةأرملا تزن لاسقب رولوا شا عفر یتسفن هکايوک ندنتعاط ردهنیسنانعم كلتا هلباعم

 هجو ههج وز هکرونلوا راتعا ځد ندنفرط جوز زوشنو هثضفباواهج وز ىلع تصعتسا اذا یناثلاو
 هکرونل وا قالطا هرمط لوش (نشانلا اهافچو ام برض ادا اهلع اهلعب زیشن لای رول وا كلا افجو برص

 ندنرب هلبببس وفروقرب و ءادنم برمضپ ربتنم یازشان قرع لاقي هلوا رانآ بولوا ققلاق ماد هلییبس تلع رب
 كنهزمش (زاشنالا) ابعر هناکم نع عفترا دقراص اذا زشان بلق لاش رولوا فصو هکرو شلاق بوان وا

 عضو هنرارب ولر بوریبلاق یییرلکیک نالوا ممرو قّرفتم كنيم هناشلج دیعمو "یدبم تربضح هل رسک
 یهنسنر و ضعب ىلع اهضعب بکر و اهعضوم ىلا اهعفر اذا تیلا ماظع هّللا شنا لاقب ردهنسانعم كلا تکنو

 | هچرک هکر وند همدا ل وش هلنیتصف(نشنلا) هناکم نع هعفر اذا "یشلازشنا لاقت رد هنسانعمقمردلاق یراقوب ندنرب
 هکعت ود هللا دښکر هدننزو لعفت(مشنتلا) یوق نسمیازښنوه لاق هلوا ولت وف ولج وکز ونهنکل پولواربپ

 ناهفصا هللا هدلب مام هدمج هدننزو رفعج هلنون ( رتط)ل ن زشت اذا هلزشنت لاقب رد هنسانعم كملکید بوقلاق
 توقارب هنتف هن سان هليا وکی كن هم نیغ و یف كنو (رغنلا]) هلیاه نارد یچدهرتطن رد دا رهشرب هد
 لالضا و ضعب یلع مهضعب لج یعپ یرغا اذا ثلاثلا بابلا نما زغن موقلانییزغن لاقب رد هنمانعم قت رةشق ەن ر یر
 هغدغداذا "یبصل ازغن لاق ردهنسانعم ق ملقم زغنو غا نا مهغزت اذا زاغتلا مهزغن لاقم ردهنسانعم كلیا !وغا و

 غا زن یازایعنوه لاق روند ه هسک ندا لالضا و اوغا یک ناطیش یان اعاد هدنزو نامر املا

 | روفعی «زوفیلارل بثو اذا یناثلا بایلانم انازفن یظلازفن لاقب ردهنسانعم قمار ص وهآ هلناصف (نارننا)

 | بودا ن دناد ینج وچنوتاخ هدننز و لیعفت (نیفتتلا) با و یازوفب یظ لاق روند هب وهآ ناار هدننزو
 | هرزوا قثرط قوا نوجما كلعب یتکلیرک | یتغلیرغوط وهصق ر ادا اهدل و مَأر لا تزفن لا ردهنسانعم قمنا وا
 ۱ هلل سسک ك ندر( ان الا) هتمافتسا نم هجاح وعا هژنیسل هرفظ لعهرادا اذا مهسلا زف لا رد هنمبانهكمروچ |

 | هدقناب هاه (ةریفلا) و هدننز و ریما 6نیفتلا ) هزفن نعم مهسسلازفنا لاق ردفدا رم هدیناث یانعم هاب یفت

 | (ءزفنال ردهزفان یدرفم رونل وا قالطا هنرلقایا كنم را وط( زفاونلال روند هنغاب هرک شمال وا عت بولیغاط



E:سوگ ۲۷۰۵ جی ا ااا  

 هم وق زه دز اخ دکھانا بابا هدنلح اماغ الاس هرکصتدکد لیا باهتنا ییرلابشا و لاوما و ن و ی دنا ر هدنم

 ضب شکن اومدم راتب و رولا وا مرا هاو هدع و بول وا لثمدعب نم یدلیا دارا یزو نم مالک |

 دعوو یش لاش روند 4 هنس نالوا رضاح هدنز وربما 6به الو (زجانلا) رونل وا ترض هدنعق ومزاضتساو 0
 هلاسم یعب » ةزج املا لبق زحاحلا +× لثلاهنم و ردهنسانعم هلئاقم هدننز و هلعافم ( ةزجانلا ) رمضاح یا "ریو رجلان ۱

 | مزح هلا رارف لیت هسک نابل وا ردتقم هتمواشم لثمو ردمدقم ندنرشابم هلاتفو برخ تردابم 4 هطاصمو |

 لاتق هدننزو لعافت ( زجانتلا ل رونل وا برض هدقدلوا هدنبلط فخاصم هرکصندلاتق ؛كلذك هدکهلیا طاشحاو |
 ۱ رد هن سانعم كسلا كمروت یتشیا ندرخا "[ هکر (زاهلسالا) اولتاقت اذا اوزجحان لاق ردهتتنسانعم كعشدیا

 ۷ زهتلا اهزاجنا لأس اذا ةدعلا رجختسا لاقت رد هخکاخانغم ناسا بو رخل زایی ا یان ریتسا لاش

 | یهنسنر و اه سا اذا هتجاح رهن لاش ردهنسانعم لّقسبا كمروت ییشیا ندهسکرب mT أ

 هلی كنون (نیواجن) هب رشف اذا بارشلازجنت لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلا تدشو هغلابم هدکمګا
 تلانلابابلانم از < هز لاقت رد هنسانعم ققاق هت وا هلن وکس كن هل هم یاح و یضق كنون 6 ا) ردهدلب رب هد

 ۳۲ ردهنسانعم كک ود هدن واه قانىن ین ھۈ طرود اذاهزح لا ردهنسانعم كمتر ود هلا هنسذرب و هعف

 | كج هکو د رلدنسن یک رو و لفنرق نعي نوواههدننزو جابصم نام زاخلاب هقد اذا لفلفلازكا
 ۱ هرات رد ها رفت یس هلک لفف یعصا » لغللا بجا نالا: كف د « لقلا هنغو ردُمقهنماقم تلآ روند
 ۱ ها رلاف لفلف و یدد لکد ندهلوعم رونل وا قدللقلا بح ارز یدل وا لئاق هن_سکع میهلاوا و یدبد رب

 ضاب یول هجا وقوق لزوک قزجا یمط و كجوی ید کرو قآ هللا رافاق لقلق و روشد هرب وب کرده ۱
 قهنک یزجیو لیګ روم لثمو رار د ردیمخت یران ناب راضهب ردف وزعم هلکعد لقللا بخ رول وا :

 زونل وا بربض هدقدنل وا لاصعا و ذخا هنسن هللالذا ورد وخاب هلحامحا و مارا | ندى دیک بویموق هتعمبط

 (زحانلالرول وا ثداح ك رسکو ا هلتدش هلغل وا ض رام هنن رکج قا كن هود هکر ددا تلع و هدننز و بارغ 6 زا او

 زحان ربعپ لاق روند ههود شعارغوا هنتلع زاغ (زوح الو هدننزو فتک (زهلا )و هدننز وریما ( يلا

 | لصاهننزو بانک (ناحن) و (ناحن)و ادیدش هب لعست ابنت رف لبالل ءادوهو زا هب راص اذا زوم وزن
 هنتلع زاح هدنزو هلدح زلال و هدنز و هح رف (ةزصلا) لصالا یا زار کو ه لا ردهنسانب

 زاحنیرله ودكمدآرب هل رسک ك نەز( زاحالا) زا امزاص اذا ةر و ةر ةقان لا رون د ه هقا شم

 رد هنسانعم تعبط هدننزو هنیفس (ة ريحا زاعلا مهلبا باصا اذا وقلا زحن| لاق دهیم یا و9

 یدازوا نوزوا ندضرا لوق ىلع ه هنشخ همرط عقا و هدضرا ضعب و ةعببطلا یا ةیصلا مرکو ه

 هدنزرط نالوق هکروند هد رش ولنا و ی رصد لوشو رد راکدت اریبعت زواهدهرد ضعب هکروند ه هعطق

 هلیس هی همش (نازحمالا) زددآ یداوزب هدنراید نافطغ هرم و رارب کید بوکح هزارب یغیدش واق یرآ

 كندسک ما نیضطا نب دابع هلرسک كم (زاخلا) ردندنرلتلع هود هکر وتلا وا قالطا هنتلع حرف هلتلع

 ة دب دم زخن لاق رد هنسانعم تا رود هل هنسنیس هوم قاچ هلباوکس كن هم یان و یصق كنون زن )ر دیعما

 اهن وا اداهاکب هزخن لاق ردلمعتسم هنیمانعم كالا هدیحنز ها زوسیمدآرب وامس د هاجواذاثلاتلا بابلانم

 | نم فسا اذا لوالا بابلا نم ازرن لجرلاز رن لاق رد هنسانعم كل ریکن دهشیدنا و وقر وقر هدننزو زر

 | ر هدنتلایا ناب رذآهدننز وریما( زر )زدند لاج ر یاسا (هزران)ۇ هدننز و هرع(هزرن)لرددآ عض ومر زرا
 رد دآ هبصق ر هدنس هکلوا سراف هلیصف كنون( زرین )ر دن وسنم ه ار وا یزرنلا "یطرفلا ظفال ا ناق ن دج ا

 دا مهرون د هنن وک ادت |كنهیسهذنس عین هنس ردکعدنوکیکیهکردب رغم یسرافزورون هلکه كنون (زوربنلآ)

 هنع هللا یضر ىلع ماما هکر د وم »ردن وک یکیدلیا لیوحت هلج لوا هطقن كمظعا رن کردین وک لوا كهاغ د ر
 هدافا یتفیدل وا یم ر زوربن هدنرلکدتا لاّوس ندنییس هلع وا مدقتهنش اد هنبولح هدروبنم مو نرم

 | لک ان وجرهمهدقدنل وا ارجا رو نم سر هنن هدناحرهمز ور تلذکه لیس هب طا عجب رلیدندموب لک ان و زرین
 | هکر د هیسعش روهشعباسناجرهم وزس هیلیا ارجا یتسهدعاقناحرهمنوکر ه وزو رو نوکر ھهز رز یا رو
 یدا ینوک ناحرهم یربو زوروا یرب ید راو مظع دیع یکیا هدعدق سرف ردماکنه یلیوح هن رم ت

 نفك (زلا) ردندحم یطاعالازورین نا و ردشلوا عقاو هدمآیا یرتدلوا هدنفرط قاع یلع ماما ارهاظ

 اتم تل اموه وتو ژن هضرایق لاق روند هنسیدنزص وص ندا جت رب ندرپ هل بد



Bmهم نونلا لصف  

 پک ۲۰ 4 روس
E ۱یرت 2| قلاب هدننس هد وک هدنزو رد تلفا اذا هنم زلما لا ردهنسانعم قلث روق یا  

 ۱ (یزللاژ روند هد روق ندعابس هدنزو دادش 6 ز المال لضع یا زام :لج را روندهمدآ نالوایریاو قوچ
 ۱ هلو رونا واقالطا هنس هلماعم ارش وعيب نایلوا لاحم هعوحر و داسفاو حد بول وا یعطق هدنزو یزج

 | ی هفطن و رح یعاجو ردم یلوب و نیلم یتعبطردیعما فورعمرم هدننزوزوج < زولا) یسللا هعمبلایا یزاما ۱
 | ویشب ندجنوا هدنخاش ره كنجاغآ ردفعضمو لقثم کب ین هعصاه یلکا راثک او ردژاکم ییارفص و منلبو

 هدننزو ناشک (زا وال ردهزوم یدرفم ردهح وصخ هنفرط زاجو رصم فورعم رم رول وا لصاح هویم ردق
 ۱۱ زهم هزهم لاق رد هنسانعم ابا عفد هدننز و زهب ( زهلال ردندح هن وج ن زاوموروند همدا یماص زوم

 ردهنتسانعم قلق ادج بوربآندهقشب ی هنتسنر هلی وک س كناب و یصق كم ( بلال هعفد اذا ثلاثلا باسبلا نم |
 ردلیتسم هن انعم كما حجرو لیضفت هرزوا ضعب نضعب كن هنن رب و هزرف و هلع اذا ایم هریع هزام لات

 | لقتا اذا نالف زام لاقب رد هنسانعم كل لاقتنا هرخآ لحم ندلحم ر و ضعب ىلع هضعب لضفاذا “ثلا زام لاق

 | تیم و تیم ردیففخم رم هدانعمو رون د همدآ نالوا د دش و ۍوق یراتا قلاب رول وا فص و ريم و ناکم ىلا ناکمنم
 | رتو هدننز و لیعفت (نییقلا) و هر رسک كنهزمه (ةزامالا) لضعلا دندش یا زیمو یم لجر لاق یک

  لاعفنا (زایعالاو و هدننزو لاعتفا 6 زادتمالا ) رد هنسانعم قلت هج هقتشاب تو" و بورآ ندا یهنسار

 | ژاتماف ءزیمو هزاما و هزام لا ردهنتسانعم قلواادج بولی را ند هنتر هدننزو لعفت (نیقلا) و هدننزو
 | كگ هنسهجرد قلرا بولیکوسس یرلدنب كلرلاضعا ندیضغو ظیغ ریو لزعناف هلع یا ریو زامناو
 | زاقساف هرم لاق ردهنسانعم زاستما جدو (ةزاقسالاا) عطقت اذا ظرفلا نمنالف یم لاقن ردلهعتسم هنسانعم 1
 ا كسأر زام لوتقلل لتافلا لوقو نحت ادا لج زا: زاسقسا لاق رذ هنتسانعم قلوا هغرال او |

 ۱ | یزام لاسقف ءاسلا رغناف ام ییعع نوکینا الا رهام یردا ال "یرهز الا لاق كقنع "دم هانعم تکسیوزام

 | فیسلا و كسأر زام لاف نزام هعسا لجر لتق دارا الجر "نا هلصا "ییارعالا نا لاقو مالل ءایلا فذحو

 هکر دموسر الوقنم ندیععصا هدینادیم لاثما هکر ید جتمو + ءاصصفلا هب ملکت دو ژل عتسم راصف نزام مخرت ۱

 | هدنتق نزام لرد سسح هلغل وای  هنیکو دقح هربسا ل وا كن هتسکرب رخآ بودا بسا یی هسکرب ارس نزام ۱

  یدنک ید نزام هلکع د » فیسلا و كس زام * قردهل وا جرم اباطخ هن زام هل نخ ب ودنا فیس "لسنامشهدفدل و | ۱

 | یدلوا ندلاماهنن از لاتقودالجل رم دیک دليا لتقوب رض هلند رک لر وس امل وا هللقر وب نم فی رح بونقاص ی شابا
 | کرد هنسانعم زل هل يخف كنون(نینل )روند هنغوبق تسوا كنج اغا ام رخ هل سمکكنون نیل 2[ نونلا لصف ]| ۱

 | هیقل اذاات الف رت لاق ردهنسانعم قعوق بقل همدآ رب وه زل نعم یناشلا بتاببلانم | ر هارن لاش یدنل وا رکذ

 1 | لاش ردهنسانعم بیقلت ید و هدننز و لیعفت «نیبنلا) ردعیاش هدسقلت نحتسمو دب هروک هناي تا
۱ 

1 3 
1 
1 
3 
 ر

 ا لا 9 8 ر ا

 |« هسک لوش هدننزو فتک بن ) بقالایازبتلا سش لاق وانما ردعما هلنیتحف (رنلاإ) هبقل اذا هاربا

 هدننزو هزه هلیعط كنون ( بلا هقلخو هبسحیف ےئل یا رن لجر لاقت هلوا قلا و بسلا ےئل کرندا

E ۱هدننزو لعافت (نیانتلا) اریثکس انلابقلبناک اذاةیپ لج ر لاق رون ده هسکنالوا هه مت  | 
 جار باقلالاب اوعادتو اور اعتاذا ا وزانت لاقب رد هنساتعم كعشدبا ادن هلاقلا كجه ر و هصیقن ورام هنر یر

  دوعومو نف وىضقنااذاعبارلا بابلا ن ماز یا زجن لاقبردەنسانمم كغ بونکوت هنسر هلق كيج و كنون

 لاب ردلمعتسم هنسانعم قملوا عطقنم مالكو رضح اذا دعولا زج لاقي ردهنسانعم قلوا رضاخ هتسن نالوا

 |۶ لار لاقي رد هنسانعم ك بونکو ت هنسف رب ید و هلین وکسكعج و نصفك نوا (نجلا) عطقنا اذا مالكلا زا

 | رضخ اذا دع ولا زج لاقي رده ۋان ناسک زوس و قلوا رضاح دعوو قو یضقنا اذا لوالا بابلانم ارم
 | هغلوا اور تجاح و اهاضق اذا هتجاح زعن لاقي رد هنسانغم كلا اور ییتحاح كمدآ رب و عطقنا اذا مالکلا زجن وا

 is فرش لع یا اهزح و كتجاح رخ یلع تنا لوقت ردتغل هد هلص كن ون و گانه ییا فرعق

 كح ورو اهاضق اذا هتجاح زحنا لاقی ردهنسانعمكیا اور ینتجاح كمدآرب جدو هلن رسک ك نهزمه (زاحالاو

 قلق افو هدعوو زهجا اذا لستقلایلع زحنا لاقي ردلمعتسم هنسانعم كلی لتق روفلا ىلع بوروک كباچ یندیق

 راردنا افو هندعو رلنل وا لیصا و عرکیتعی +دعو امزح زجنا» لثلا هنمو هبافو اذا دعولا زجنا لاقتدردهتساتس |

 با تلالد هب هعظع تین رب اکس نوکر هلشېن ن رخص ندبع نانیعتم هسک مان و رعنت ثراح هکردو یصا |
 ناکسرفح هل دلو نم PINE رارقا جدل وا هدکدید نسیم رزن و اب یتسجخ كلاوماكفيدلوا سزسد

 ( ندنع )



 دیر NOTE یا "یش لاق روند هه او نماز دره لو رشوه

 هلزاز (تزم زلال رونید ه هنسن جوک كيهدننزو "عا ( مالا زب نم زر نع لا رول وا عابتا هنظفلز نعو بعص یا |

 هکر ح یا نمزقف "یشلا نمزم لاق ردهنسانعم قغالغرا هدننزز و لزلزت (نمزقلا) ردهنسانعم قمالغ را هدننز و |
 هدننکارب هلا رفات ندنرب یرب سان و ضم اذا مايقال نم زم لاق ردهنسازعم كمر د ندنرب نوچ! مایقدعاق و رصف

 رد 7 كاا غارب ۱ هدننزو هلع افم ) “زامملاإل | وق فتو اوشاجا ادا نالف قاب نهم لاق رد هنسانعم قلوا | | 1

 ! تدعاب ۳ ةسلا هب تزامت لاش ردهنسانعم دعا هدننز و لعاض (نزاقلا ل تدعاب یا امهنیب تززام لوقت

 ا زارع 7 لاق رد هنسانعم كما قرهریدشروص و قمر دش ر وص هدزغآ ی هنسر هدنزو لعش (رّفلا)

 2 0 رج هنبی انس اک وچ ولهم یاز زمیلع هلعفا لوقت هنسانعمهننکس وقف ر هلنیتعف < ززلا) هصصم |

 | ةول | ةشعشلا یا زولشلا انلک | لوقت روند ه ولاد رزنالواولتط یل هيچ كمال و یرتسک كم 6 زولش) )ة کی
 نیش فعاضم ال وا+ردقف وا رک ذ هدن رب کنه الثعقاوم نال وا قحانکل یدلی|سر هدنسهدام زاشین و یرهزا 7 ۱

 تیم و یا ردبعف وم یازلا "لتعماس ار دبظفل "شمدا هکر دفعاضم یردص ارز ردیعفو 1

 ےس لغ وا هن و ندزول هلا شعت نیم ردنک هرو زم لک اریز ردیسنا بو ردپعقوم نیشلا یر ااا

 2 RF زوضمةقان لاق اروند ه هقان هجوقهدنن زور وبص هلا هڅه داض (زوضلا) ردشلوا یک یراهلک ل |

 اهسکن اذا لّوالا بابلانم ازطم ةيرا لا زطم لاقب ردهنسانعم كلغا عاجی هلي وكس كناط و یصق كوف 6

 (ن املا و هدننزو بولسا (زوعمالا) ومدننز وریما (نیعلا)ل و هلنیتعت 6 زعلا)ل و هلن وکس كنیعو یك(
 | هدیکرت هکر وند هنف) ا كنون نادم رنج ندا جم "دم و هلبا صق ویرسک كم” (یزعلا) ومدننز

 | رول وا ید فرصنمریغو ثنؤم ردفرصنم ورکذم ردها رصق هکیسهلک یزعم و ردسنج مسا رونل وا رب 0

 0 "یوق یراریکس كنسهدوک نعام و ردزعاوم یعجج رونل واقالطا هنسیشید و هنککر اردد رفم كلزعم ون
 لس لاش روند یجدهنسیرد كنیک و قانا بصع دیدشلا یا نعام لجر لاق روند دمدآ نال وا د

 هاغل و اتا بج اس OY ROE TPE ردیدآ هبرقرب هدقارع داوبو لاد ۲

 | كنند نطبر نعام و هءار وام عنام هش یا نعام لجز لاقت هلوا ردا منم وعفد یتیرلهاوخ دبند ادصق ندن
 هژحترب هکی چت نعام و نعام نب نعامو دلا ن نعام و یدنل واجر هدنداعس نامز یلسالاتلام ن نعامو

 لوقیلع هنسیروس وهآو یدنل وارکذ هکهتن روند هنیکچ هدننزو بولسا (زوعمالا) رد زنیاصع ردم ولعمات یت

 ردن دنع ریعم 5/1 هل .دبع ردندیهاتشا هدنن زوریب ز نر بعم) صالا ف ردح اذا لح را زعقسا لاق رده

 نیحف لیم (زعلاو دلخ.ا بلص یا زعع لحر لاق روښد همدآ .نال وا كییسيررد كێسەد هديب زو مع

 ۱ لوب روید هغعر | نیک نوین هک رد هان نمی نی دان نویق ويف یکی هل وکس بس

oeا ھا كل ورک + بهذ اذا رال بابلانم ازلم:یشلاب زام لا  

 | رد هنسانعم كمر وتوك ب ول آو ك قلا ین هنسف بدو من زو عفت( قلا وه رمنک كن زمه )زالال

 ع 3ا عن لقب بی زد pgm E اذا ناو



 آمل لصف زس

 هما عرض ليصفلا 7 لاق NUE EIT هنس هم هلبشاب نکیا رحا یتسانا یسیرؤاب هود و هزکل نعم |

 هزکل اذا هزهل لاق ES قمروا هللا تشم جدو هدننز و لیعفت )0 ااو هنر بتا

 | كن تیضعد ندراهرب اد ناسل وا ریبعت هتفح و این مرزوسق تا ییعب ردندل ویخ ٌدص وصح او هد (زهاللاةر اد

 نالوا "ضم ەق رط قج هل وا لولسز هال و رداکد ح ودم و هدنرانب لاّیخ هکروند هه راد نال وا هدنزوط یعالوفا

  هدنس هنر قعشواق هلن رب یرب 9یلوا قالطا هغاط یکیا لوش هلیس هیت هش "ناز رها روت د

 ۱ ۱ ناسنانال وا یوفو دنوف و قیص یمادناواضع| بول وا دنمون 76 زوهلم ) هل وا ش شلاقراط تیاغب یرلقلا را هلی رلل وا

 3 لاش روند همدآ شرس ربف هنلاتص و جاص و قاما ربضم یا زوهلم سرفو لجر لاش روند هناویحو
 | ییلچ هدننزو باتیک زاهللا ۶ روند هه ود شفلعاد ندنزوط یغالوف و ببشلا هطلاخ دقراصاذا زوهلم لجر|

  نالوا مدرن تانکیک هک هدنزوط قالوق لایق (تزهالارف روند هبوج و 4: یوج نالی روک 4 هرکب شلالو

 یرازو هرشط كن رادروآ هدنزو هحرف (هزهلاژ هتمازهل یا هت زهل برمض لاش روند هکیک هحمرویس

 ] یاد دزو ربنم (زهللا) نیقدشلا روهظ ةنيعملا یا ةزهل ةأرها لاق روند مونا نالوا یرمو و ولتا

 ۳ مزاهللا فعلا براض یازهلم لجر لاق روند ه هسک ندا برمض هلقرعوب هن رکوک نوب و هنن رازوط قالوق
 ا ایواو سبأ اذا ارل رلي هيلازال لاق ردهن انعم یفعص هدننزو رم ( للا ردیلع كشك زهلمو ةيقرلاو

 ۳ ۱ یژحلم یا یزالمو یربلم تنا لوقت یک زالم ردهنسانعم المر قج هنفص هدشنزو لیکف < رللا# رول وا یانو

 موس لج را زم لا رد هنسانعم كمر وس كروب هلن وکس كن ەیقوف یات و ی كی ( مل ا) جک ملا ل اصف ووس
 كل اب دو باتک زالو کک E یاح و یحصف كيي» (زم اإل هب یعراذا ل والا بابلانم اتم

 ۰ .قعروا هلبا تشم هنسک و ک كمدآرپ زرع و اهسکن اذا ثلاثا بالا نم ازاحو ازم ةيرابخا زح لا رد هنسانعم

 ] زهوو زکوو زکل و زیو زهم و زهل و زمنو زحن و زحم و زج هکیدید راضعب هزهل یتعع هزحم لا ردهنسانعم زهل
 ِر ۱ یزوحام م ویزوحام ور هکر دنا وبشوخرب ییعی ردندنسنج نیجایر (زوحالا)ردتاوخایسهلج زعل و زعل و
 ] یزو رابهجوقهدیکر تو شوخ ورم هدیسراف تابن و ردم وس رم هدنسهدامشرخ رد راکدد شابنزخوب ورارب د یخ د
 9 ۱ كالکدج هج هتسهآ قرهبقجا هلراج وا قعرپ دار هدشز و زرد (زرلا)ل ردندنعاونا زوب راپ هکر دب راکدید

 | عباصالا فارطاب هصرق اذا لوالا بابلانم ازم هزم لا روند صرق هکلک دج هجکپ قرهدیجآ ردهنسانعم

 ۳ هناعاذ ان الفز رم لاقب رد هنسانعم كاا ثاربا هصيقن و نیش و كلب یب هسکرب و صرقف عج وا اذاف مجومریغ اقيفر

 قا زرمورددآه رف رقرب رکیدو برق هدنماضق نیرصزرمودیلابه زمض اذا مزم لا ندمنیانعم قمزوادبالاو هاش و

 [ شفلآ هلبراج وا انا کرد هریج هراب ر هلبرسک كی (ةزرلال هعطق اذا هزم لاقب ردهنسانعم كمك
 ۳0 ناچ هاب هم هنر دم ل عطا یا ترم كنیم یلزرمالوقت ردریجخ قان وطرب

 أ | هدنرادح راقوب كنم راقشموب قال وق هلي هینب هشت و یصف كی (ناتزرملا) رددآ شوقر هیبش هلو لوقىلع
 | كيم (ةزرلا) نيتمصشلا قوف ناتتانلا ناتنهلا اه و نيتزرملا ةصلم نذا لاقس رونبد هرلکترک هسکسموت نالوا
2 ۱ 
 ۱ هلت سل هنس ومات و ضع كمدآرب هدنز و لاعتفا (ارتمالا رد هنسانعم دعطق و هر لب رسک تم }5 زرملاز وهله

 ۱ هنعل رعاذا هکیرش ززتما لاق ردهنسانعم قمربآ کشم لامو هنم لاناذا هضرع زرتما لاش رد هنسانعم قفق وط

 سدا حاب ةز فو نکا عام وه لاق رد هنسانعم قل وا لثانهنلامرادقمرب كمدآرب ولام

  (ةز رام ریصقیا زرت و زرمت لجر لا روند هب یثکر ودوب رد راج هلددشت كو هدننزو طبلع (زرقلا

 ۱۳ 2 دج زار زام یآ مرام لقب رد ساپ با نامدا وش زرو ردیف دارمو هدننزو هسرام

 : ۱ رول وا فص و نهو هصماذا ل والا بابلا نما مه زم لاقت ردهنسانعم قمروص بوما یکهع یهنسنرب هلیددشت

 [ لاقب رد هنسانعم یقمروص هکر رد معانبهدننز و هرم : زلا) بعص یا رم ما لاقب روند 4 هنسن جوک
 هلي كيم (ءا زلا) عطلا ةذيذالاىاة "مرجخلا رول وا فصو هبهداب نالوا هزمت وخ و فصم هصماذا 2 "رم "نم

 : ه ران شوضنانلوا ریبعت نافول "زمو رد هنسانعمءا نه دوب هلرعص كی( زلا رولوا فص وه هداب هز وخ دوب
 كيم (ة زل ا رددآ ه رقر هدنساضف قشمد هل رسک كم (هزم) وللا و ضماحلا نیب یا زم نامر لاق روند

 هلن مک كم( زلال فض وج اف تناک ادا "رعرجخ لاق رول وا فص و هب هداب هزعشرت نالوا كلیشک | هدنمع هل

 قلوا بجای تبزمو لضف هلع كيم (ةزازلا ) لضفیا كيلع نم هلل وقت ردهنسانع» تب مو لضف و رد

 یحاص تیزعو لضف هدنن ز وریما زلال ازب نم ترص یا عبارلا بابلا ن نم ةزا نم اذهاب تز نم لوقت رد هنسانعم ۱

 ی



 سگ ۲۰۱ لوح

 هلص زره (زاغل الا سالا یف عاق و یا زاغل لجر لاق رولل وا قالطا ه هسک نابزد : ندا حدق و لصف ]|

 رونل وا قالطا هلو لکشم یکولس هلتبسانمو روند هنسهوب كنسهرا ناب هکر دیعج كزفل هرزوا روکذم هجو
 هنسکو ک كمدآرب هلبن وکس كفاق و ىح كمال ( زقللاإ) اهکلاس ىلع ةلكشملا ةي وتلما قرطلا ىا زاغل الا ین ا وكس لاقت

 هلیاراهچ ده وارد زا لک که ون بها ق رمو زقل وزکل ضعبلادنع رد هنسانعمقمروا هلا یهو هنر ره دوخاب

 لاقت رکذ یساکرد هنسانعهزکو هلن وکس كف کو یصق كمال کلا ر ردص وصخ هغمر وا هوم زهلو لکم رد زما ۱
 یا اج و اذا هزکل لاق رد هنسانعم قمروا هلق مون هسکو کوه هکچ و هزکو ینعم لوالا نابلا سا رک 0
 ؛هروک هن لا كنايفارغج و كحراش * رددآ هدلب رپ هدننففلک E رزخ رګ کار هک

 لاق روند هسکان و لی هدننزو فتک کلا ردقج هل وا یعسا كنه اط نانلوارببعت کزلالاح بول وا هدلب

 هژغل الو بون عا یکیلد كنم رکب هکر وند هنس هسا كنسهرکب ینوق هدننزو باتک ( زاکنلال لیخ یا رک لب,

 هدننزوریپ ز (ریکل رار وک هجاغا شفلدلوا یجاغا اقا: نا رّوطیزوقراء رکصندقدق وصاکا بولد یجاغآر
 كنهسک مان سیقلا دنع ن یصقا هکردو یصا رد اشنم كناثم + ریکل یدش و نش لمګ * هکر دیتا كن هسکر |

 | راذکو تشک بونلو هدرفس هلن واح مان نا رق تن : ىلیل یرلهدلا و هدتقورب یداراو ولغ وا یکیا مان گلو

 ۱ و لرد درو وفات ینرءدلا ومدن رب رذابم ها زار شتر "او مارا ول وزن هل مانیوط وذ لا 3 ِ

 بن تور وی ب وضاح ی وق منش ہ کت دد ابا تک ر ھم راهظاود نوسل وا | :

 قرەلوا لاني هل.دسح یعیدل وا لعفنم ندصیصخ هيكل یهبدق ید موف رم بود لبق لی

 هدنح لوا یدل وا لاله لاخا ف هكا الا ندهود ىسەدلاو هد هبقع ر نکردک هجرارو باکرا یس

 وا هح وتم هریکلقرهلوا ظ.ع یارو هدعل یدلیادارا یرون نم مالک فلخات ا

 برش هدقدنلوا عض و 4 یریع كنعض وم هنس ر رول ملثم یدد لوا دمقم هنس هشال لکه دلاو ییعب رب

 هلا زوکو هام اذا لوالا و یناثلا بابلانم ازل هزل لا ردهتسانعم كلعيع ین هکر هدننزو رغ (زللال ر
 جو PES همشب هلتهج فافصسا و قا ذمو لاف کا دارم ا كلبا ت تراشا همدآرب <

 | لاق ردهنسانعم قفاق ه وا و هب ما ذا هزل لاق رد هنسانعم قمر وا و اه وحن و نیعلاب هراشا اذا هزل لاق ۳

 دز رزق اذا ریتقلا هزل لاق ردلهعتسم هتسانعم كمرولب یتاشن ثالرب هدنلاتص هدنچحاص كمدآ ر و هعف اذا

 : بییعتوشراق هن زو لوق ىلع ندا بییعت یسان امد هدنز و هزمه هلبعط كمال (هزللا) و هدنز و با ( ۷۲
 "تبیغو لصف امناد هزه دوخای روند هب هسک ندا بییعت هدننایغ سا زمه کهن روند ههک
 هدناسبغ هزلو وشراق هزو هزم یو ردهبانعمر هدیسیکیا دوخاب ندا وزع هصیق و بیع هسأن هزلو ن

 هنبسن هزلو ندبا بییعتو نعط هلا رکذ قضبان بّویع قلعت هتسفن كا ربه درک نا 8
 ۳ ندا نعط هللاا هزلو رها تراشا هلا زوک هزمه دوخاب ندا عینشت و نعط هلنهج تالاغ قطع

 بیغلایف تادیعب نم ةزمهلا و كهج و ىف كسعب یذلا وهوا سانلا بايع یا ةزلو زال لتر لا رد سکعلا
 ا افلا ىف ةزللاو هجولا ىف باتغلا ةزمهلاوا دحاو یتعع امه وا بایعلا ةرللاو باتغلا ةر

 .هدننزو سات ( زالال هسکعوا ناسا ةزللاو نيعلاب ةزمهلاوا مهباسنا ف ناطلا ةزللا و ساتلا ف ¿
 كعرو ربت تو هست ییعع هزل لاق ردهنسانعم قمالقو بوروس لا یزدی ۵ هنسنرټ هکر دف د 1

 | یدرفم روند هبهویم فورعم ناف يا سیا مدان هدنزو زوج (زوللاژ عسسا اذا ربسلایف زلت لاق ردها 3

 روشد هرب قوچ یمداب هلبصف كيم (زاللا ) رار د مداب یا و مداب ولتط هکرولوا عون کیا وو :هزول |
  لوش هدننزو مظعم ( زّوللا إل روند همدآ ناتص مذاب هدننز و دادش ( زا وللا رز زوالا ةربثک یا:زالم ضرا ۳

 تیاغب و زوللاب وشح یا زّلمرمت لاق لوا شاردلوط یا مداب هن رب ب وراقبچ یکدرکچ هکر وند ه
 (زوللا) رددآ هلحرب هدد ادغب (نیزوللا و مس نسح یا زولم هحو لا رونل وا قالطا هبهرهچرلدو

 لاقت ردهتسانعم كم عا لکا و ًاطاذا ازولز ولب هیلازال لاقت یکذول رد هنسانعم قفغص هل وکس هلوا و و

 م ر قج هنفص هلص كم ( زاللا) صلخعیام یا زلف لاق ردهنسانعم قلتروق و هلکا اذا *یشلازال

 حرف زوع هدننزو فثک (ز وللا رد عم یسراف ةن زول روند هنساولح مداب هلی كمال( زوللا) هنسا نم

 كل طالتخا و لوخدهتعاج رب هل وکس کناه و ی كمال ( زهللا) جاتح یازولز وعل هنا لا رونل وارکذ ایا |

 | هزهل لاق ردهنسانعم قمر وا هر ل تیم at aim نم ازهلموقلا نالفزهل لاق روسای

 ۳۶۸ ۰ ی



 | هنسانعم مالکلایف هضراعم هلکلبا میخ رت یس هح ضراعت ب ویلعا دنسپ ینیرا هە ضراقتو صواعت حراش
 اولقاناذا نایبصلا زحالت لاقب ردهتسانعم كعلیوس موظنمو روثنم ینقمو عج“ هلیرب یرب زحالتو رولوا
 ۱ دن ر یر یرالاد هلیس هی لعاف مس (زحالتلا )رد دی هللا یظعا نکرراردناقالطا یاوقهراعشابرع یناوقلاب ۱

 ضوبق هضعب ینعب لخاد قیاضتم یا زحالتم رجش لاق روند هراجافآ نالوا هم ردشقوص و قیصبوشیربک

 ةد ما نیکسلا یا زخلاب هعطق لاق روند هغاجم نیکسک شفای: هلینوکس كنم یاخو یف كمال(
 لاق ردهنسانعم قمردشیاب بودنا طبر هب هنسنرب یب هنسن رب هلنیتعف (ززللا لو هلددشتكنازو یخ كمال( "الا

 هبهنسن رخآ هنسسنرپو هنعط اذا هزل لاقب رد هننسانعم كمت رودو هقصلاو هدشذا لوالا بابلانم ازراو اه
 لاق ردهنتسانعم قلق مزال ه هنسنرخآ ییهنسنر و همزل اذا *یثلاب *یشلا “رل لاقت ردهنسانعم قلوا مزالم

 كل روکیریحز ودیلکهدنراقابق ق ودنصو تبسو هدنراهوچرچ هر و وبق هکردیعمآنیفرز "لو ه همزلا اذا هبه"زل

 رول واعابنا هنظفل زک "لو رد دا عض ومر هدنسهزب زج سیقهد نمره رګ لو رون ده هزز و 4 هقلح یراق بای نوجا

 ۱ هرخآ "یش یئیشرب خدو هلک كنهزمه(زازاالا) كسم لیخیا "زن زکل جر لا ردکعد كسم هلسهدایز
 ر کمال( لا لهقصلا و هش دا ازاژا لا لاقب ردهنسانعم قمردشپابهلقمراصدوخاب بویلغاب
 ۲ اش روند ه هنس قشباب ید و هدنزو ریما نی زللا ]ل هقیصل یارش "زلوه لا روند هثیش نالوا قشپاب

 ۴ ۱ هب هثسن رب هل رسک كمال (زازللا )روند هرب یکیدکیرب تا هم رقوب ندنسکو ک كن تاب زا وهقیصل یا رشزب زا وه ۱

 كا كنوپق هکر وند هن زاقرط و هنس هکد وق زازاو هتقصال یا ازازل هتززال لا ردهنسانعم قمل وا قصالم

 ۱ ۱ هی ردنکنا ياا یسزف كنسترنطح مالسلاهیلع مرک "نو ردیلع لجر رب زازا وونل وا .عض و
 | یمادنا واضعا هلسیس قل هج وفكيرول وا عابتا هنظفل زوم( ز وزنلا )ید اراشلنآ ادها ربارب هل رابانج ه رامسقوقم |

 لاق رونل وا قالطا همدآ هموصلنا د دش هلبسسک كی” ( لا زوزل زو لا رولوا كعد شعثپاب هن رب یرب ۱
 ۱ ماتم (ز ال روند هنلادنمو هنسوکر وسو هنزاقرطوپق دوب هلنیتغق (ززالا) ةموصلنا دیدش یا لملج

 ۱ قلا عقب ایاز زام لجر لاق روند همدآ یوقودنوق یاصعا و قورعو قیص و یلکنرد یماضعا هدننزو
 ازم هقلخ یا هللا هز "و لاق ردهنسانعم كلغ قلخز رم یلاعتقح یهدآرب هدننزو لیعفت (نیزلتلا ل سمالادیدشلا

 ِ ۱ هکردیفدا مو هدننزو صوصل (زوصالا) كل رحم اذا *یشلارتزلت لاقب ردهنسانعمقملاغراهدننزو لزازت(زلزلتلا)
 هان واهعماجاذاازطل ةأرملا زطل لاق رد هنسانعم كن عاجبهلین کس كناط و یصق كمال( زطال ال ردعجبندنظفا صل
 ] هلآ ونع زطل هد ر هه هچ رک هکر دحراش + هتعطل اذااهلیصف ةقانل تزطل لاق ردهنسانعم قمالپ نسير واب هلبلد

 -  هثلاثبابهرز وا یتدام هکیدسقت هلل وق عنلاک ك فل ماعقا وبا 4لم#*نیع ردقلوا زعل نال وا ع نکل بول وام وس رم
 كلبا هلاما و فرص ندنس ههج و و تهج یئیشرب هلن وکس كن همت نیغ ویصتف كمال( غلا دما دی أت یر اش ردت راشا

 | مق ( ده نیت نخ ) و هلرعض كمال( رفل ههجونع هب لاماذا والا بابا نما زغل زغال رد هسانعم
 ۱ هکوصا(ةزوغلالا لو هدننز وی هم” هل د دشت كنيغ(یزریغللا لو هدننزو ءارج ءا ریغللا ) وهدن زود رص( زغمل او

 هکهتن رونل وا ریبعت هجهلیب هدړکر ت وناتسيچ هدیسراف رون د همالک نالوا مارلا روتسمینءبشغ وا هیمدا م هدننزو
 تردو رول وا هلیشرطلاّوسزفل قرف ندا رار دنا بیت لا همت ورس هل اکزان ی هنسن ر ژن و امظنءا رعشو ءابدا

 نانل وا رببعتیناشوط برعو هراف ورلک هدننزودرص زغلو هلبصف و یعض كمال زغلو رولکز اغلا یعج لرلیکل وا
 قالطا هتسهو كنناشوط برع لصالایف ینبم هنراکدلیا رفح هلا هیمعتو هنروت روند هنښږل هو كنشهراف ناب

 نالب یض رع الا وانیع هرکص ندکدلیارفح اهقتسم یرغوط هنیمزرعق یتغلارا ءاعضاقهلبا ءاقفا هکیدبا روئلوا
 نالوالولسلا بعص بول وا حاغروهرزوا زرط و هدعب هلوا راوشدیسغل و هک ات ردنارفح قر هل وا جافرو یکی سوکیا

 [  یغاریط هجورخ هننزوب رب هدفرط هتوا ءاقفان وردذ وخ ام ندن الو ناچ نالوا هدرامغلرونل وا قالطا هدهلوب
 نالوا لخادم ءاعصاقو ردنا رارف نداروا نامه هدقدنل وا قییضت ندفرط ور هکر وند هنسهو شلاق هقفوب و زآ كب
 ۱ زا همالک زفلا لاقت ردهنسانعم كلتا دیمعت ورس یدارم هدمالک هلب رک كتهزمه اغلالا) روند هنسهو

 دوخاب هورعدوخاب دعس یعسا هکیدا هسکرب ندنسهلةدایاون هدننزودج(زفلاما)هدا رم یعاذا همالکی و
 یتسهقرا هدا رعج هکر دل ون یدبا عاج ریثکو رکذ لا ییکت یاغب رد اشن كنلثبءزغلا نیا نم ےکنا٭ یدیا ثراح
 ؟نکرو وا بوتاب افوشکم هرزوا

 | هلا هانکو ضیرعت یمان امد مدننزو داذش ( زاللا) یدا ررونروس اکا هلبنظقرموط نانل وا بصننوچا

  ( uلصف (

 ۲ ۱ ثكعروسراهود زود وا هدقدا غوا یراکشوکه ود ضعب هدانا ل وا بو که ما وق یتل



 انکو ةقا لاقت روند هنوتاځو قا الوا:دنوقو كم : قیسیم یر بول ول نو غوبف رک ااا
 بم هن روصت یفالتخا كاملا كنیتکر ح هکیکی دزفم رولکزانکو هلنبتع رولک کی عجب ةبلص معلا ةربثکی ا

 كئدح مان یزاوهالا "یلعن دمع و ردیعما یرقنللادرب نب ةلعش او ردیما یدا ورب هد همام هدننز و هرم (یمرنک))

 | زاتکو رددآلجرر ندنسهلدبق هبضهدننز وناتکن اتک )ر دیم" كنسرف یدعسلا ساع نب دعقم و ودیعما یدج
  ودنداعسا هدننز وریبز (نینک )درا عاش ےن ن زانکو حرص نب زانکر دی اعص "یونغلا نیصح نی ادوخاب نصح نب

 روند هغادرب هکردفورعم هلیعض كفاك (زوکلا ردهدننا وخرب هلم ثالاد(تیدرینک لو ودندح ر مدافنا ټک

 ردنطبرب ندهبضون بعکنزوک و دنداعما زوکو یکه دوع ونادبع و داوغا رولکهزوکو نا ریکو زا وکآیعج
 كمردکیزب داو زوج( وکلاردن طب رب نددسا یب زوکون و ردززکود دوخاب ردنذیاعصا هبقلع نب زوکو ۱

 .زوکلاپ ترش اذا لچرلا زاکلاش رد هتسانعم كيحما وص هلقادر و .هعج اذا از هزوکی هزاکل اش ردهنسانعم 9

 | نم( وکم)) ى دزو ریز (نیوک ) !وصتجاذا اوز کت لا یدهنبانسم کر ع دو لم ن
 | هلفاق رلود قزاکهدننبسن رده رق و هدنساضق :ورم (هزاک )و دندلاشر ئاسا هلیغف كم (هزوکمالو «دننز و
 ناتسربطهدنن ز ویوط(یزوک )لرد دا هن وقرب هد ال و ناب a كن هينا و یعص كنال وا فاك( نانکز وک )

 هسلسک و واکدن باح“ و هسنلاوه زدقن ره یع-ق شوق او لب هد هود لو رددآ هعلقر هدنسهکلوا
 بوردلاط یعادرب هب وص هدنزو لاعتفا(زاسک الار ولبن هدنافوق وهدنسهرو قح 1 ب ويم هدا وعص هنس

 یاب هلتبسانم و ردکعد شفلقادرپ هدننزو مظعم (نوكملا) زوکلاب هفرغا اذا املا زاتكا لاق ردهنسانعمق 1

 ی مالا لصف زوج هل وطیا سر از وکم لجو لاق رونل وا قالطا سآازّوکم همدا نالوا و وس یک قادر ا

 یناثلا بابلانم ایل ہربل لاق ردهنسانعم تلعا لکا هلت دش ی هنسن رب هلبنوکسس كناپو یصق كمال 6ر

 هزل لاق ردهنتسانعم قمروا هنترص ثامدآ رب هما لا و دی ءاذا هنر لاق رهن یاس ینو 1

 یعبق هقان و رکذ ساک زددنسانعم نین و ددش هب وضاذا ہل لا رددنمانعقدووا تتش و هدب رق ا
 ةقاثلا تزرلاقب رد هنسسانعم قمووا هلتفاطل هتسسهآ هتسهآ.لو یلع رد هنسانعم قمرؤا هر هلبتشم یاب "

 رد هنسانعمقمراص قاب و مهمه هرای هلل یسک ك مال( ہلا )لما ق افیطلاب رضوا اھ فخ عم ارضاذا ضرالا

 یه كمال (تللا) ءا ودلاب هدعط اذا اربل حرط ازل لاق یدلیا رک ذ همر وب هدنلاثم لعف هلرسک كنافو رغ وآ و

 یا بابلا نم تل هزل لاق نارکذ یساک ردهنسانعم زکو لوق یلع ردهنسانعم نکل هاینوکس
 نیا ینو یرهوج روند ه هنن كشت هکردیولقم ندنظفل جزا هدننزو فتک هلیج (زمللا) هزکو وا هزکل اذا
 هدیصق ار ز هلئو ردقلوا نخ نالوا باوص ردهطاو فيت یداهشتسا و هلکلیا .داهشتسا هلت تالبقم

 سلا یهلا ةلاضلا ءامببباعس ىلع × ةبحاض رولا شوق .درلاب نولعب × ردت یبشا ید رم كفلۇم »رز و
 ( نیما هللا اذا ثلاثلا بابلا نم ار هر لاق ردهنسانعم كلعا حالو مارا هلی ۳9 شان هم *یاحبو ىح كامال

 یکی دنفا هداز نتاعص روند هسک ان و لیخ نالوا برمشم يتوب یوغکنت هدننزو فتک لاو هر سسک كمال

 زط لاق رد هن سانعم قمل وا یونکت لی هسک رب هلنیتعف (زملل )یلفنا قیض لیخ یازطو رخ لجر لاق
 زل نعم لجرلا زحمت لاقي ردهنسانعم زط هدننزو لعفت (حتلال ازط ناک ادا عبارلا بابلا نم ازط,لجرآ و

 یزغآ كندسک رخآ نکر دیا لک | هنسف قلعتم ه۰ یشکآ هسکرو رخت اذاهنع زحمت لاق ردهننانعم كفل و یک وا _
 طیشتت هلتبسانموب ثالذل ةوهش اهووةضماح ةنامتر لک نم هوف.بلحتاذا لج را زلت لاق رد هنسانعم قفل وص

 لوا رکم نک ردنا ظن هنساهناخ وشم وق هنا ندنرلشو هت ؛ نوک رب رق هغلاب ونرب + هکر دندیاطاهلیدصق پولق

 نامش هدکدروک نیهلماعم و عج رق شعا نار دنا تعما هژدلابع هدن راشو + تفت ودنک هدماکنه لوا وشوف

 روهدا لاوان هنسن یک 2 هباملاةیاغ هلا, یلها هدنراشو دت وشم وق مزتسدلاو ماج بودا باتش هنسەد لار

 ردلکد یبشک | یزلکدلیالوانت نوا مربقا بوئود هدفدل وا علطم 4 هلاوت بولکه ج هتسهآ جد نب داق هدلاو هک

 یدنل وص م نا نون هجن ر وکر داد یشک | ل وا هکنوچهدلا وآ پواكەزوس رق ید ردقو سن ولت ندن
 لاتف و برح مدآ ربو ردیکح یزاکتلیا دماطم هجولتط ید ردشلنا تشن دز ندنکلبشک | كنس وا موق

 رفسلادوا لاتقلل هناين رعُ اذا لج رلا زلت لاق ردهنسانعم كمەرج بویغیص باوا هلدصق رفسو ریس دوخاب |
 هدننزو «ارببغ/(:ا لاو قذاضلا یا رعنا ارق لاق ,رووند هرب قیصو راط هلی كي( نحال ا) 9

 دوتا یوم فاو Cat لاش رد هنسانعما كىتليوئىرازاوس جوك هدننزو لمان نجا لی ۷

 چک[ ماللا لصف چ

 (هفیطل)



 | لیخم و بیا "رک هجن و لاقت روناوا قلم ۵رجن نیک رچ رک و "زکر هو هرکه لاق هلع كفا رولکر کی عج

 | رولوا ردصم "زکو لخ یا ززک وذ یا نیدیلا زک لجر لا یک نیدیلا دعج رونلوا قالطا نیدیلا "رک هسک انو
 | ردهنسانعم قلوا قبص قبص رعدآ نکررو و هقیض اذا | رک *یثلا رک لاق ردهنسانعم ققلاراط یهنسن رب

 باغی ازکلا رب ادجبلصیا ڙک ب هذلاق رونىدەب هنس قاق و کیتی "رک و تب راقت ادا هاطخ تک لا

 ۱ پوشیروند هکرول وا ضراع ندنربثًأت قوغوص دیدش هکر وند هتلع هنزکرب هدننز و نامر (زازکلا) و هدننزو

 هنتلع زازک نانلوا رکذ (زوزکملا) روند هکعرتد نالوا ضراع ندنندش كغوغوص لوق ىلع رولاق یلیرویق
 ةڌش نمءاد وهوزا "کلا و زازکلا هماصایا زو کم وهف لوهحا ىلع لجرازک لا روند هب یشکشماغوا

 ماطق (زازک رو ردستل یورهلا دیسا یا نن دجا نب دم ندنیدجم هدنن زو باغ زازکو ایهنع ةدعرلا وا دربلا

 هلغل وا یروق كب اغا هکر وند هاب لوش هدننزو هب «:ّرکلال رددآ كنسرفیلسلا ةمقلعنب نیصح هدننزو
 راد كب یقلارا یراکلرکتوفاطعنالا نع س اهدوعف ناکاذا ةّرک سوق لاق هلواریسعو روز كب یسلک |
 | رک ك نءرم (زازک الا رب مصلا ةدیدش شب قبض یا هک کی لاو ون کی نوا ناد رگ هلدش هلغل وا

 اهدشنزو لاعتفا < زازتک الا)ل زا زکلاب هامر یا تا ا لاقن ردهنسانعم قمنا غوا هنتلع روکذم زازک یمدآرب

 . ] ندنمه و یرکد هداروب یتسهدام هز الک ك نره وج ضبقت قت اذا لجرا کا لاق رد هنسانعم قعشتروب بولي زوب
 نت | یلاصاو هدایز كنمال کرد حراش » رد ی هدنعر مهم باوص سپ رانی یالاریز ردیشان | 0

 كمالو r زاکلا) هعباضاب هعج اذا ثلاثلا بابلا نم ازمک "یا مک لاق ردهنیسانعم كمردکیر 0
 زلک هدننز و لیعفت (نیلکتلا) هعج اذا یناثلا بابلا نم ازلک "یشلازلک لاق ردهنسانعم كمردکی رب هلن وکس |

 کروند همدآ لوش هدننزو "بدح لک ردندمالعا هدننز و دادش ( زالک هزاکی نعم هزلک لاق ردهنسانعم |
 یک اطنا هلا بلح هدننزو قلج هلنیترمسک (زاک)) هلوا زانقط و یلکنرید یساضعاو یوقو دیدش یرلتا قلاب |

 | زلکب ول وا عدق زارع هات ردندس هیحان زا نعهکر دقج هل وا هبصق یرلکد لا ریبعت سیلک الاح ردیدآ هبرقرب هدننب |
 ۱ .دالبهر وک ذم ض را وردهیعه ثعاب یفیدلوا عقج ندفانک او فارطا یسیلاها هلغل وا ثداح ندهرکص یب هبصق

 | د زرا (یلاوکنا)رددآعضومر دهفاسم قاب هل هک زورا نیک )دهیم

eh 1 E الکا يا ردم هد هنیمانعم Or EAE PEE 

 قلنا براقتم یا ننلکل جر لا نوتف یمن ياخد یماضعا دن و رج( اکل )مدصق ىلع هل عيت |
 لعافیسا < زناکلا و دادتما ريغ یف لضعلا د دش یا لک جو لاق روند هزو نالوا ددش یراتا قرهیلوا و وسو |

 ۳2 بکر دف دا مود رو لكم( زهلکل از ددیشتم یا ززم لج ر لا ردهنیسانعم هدشتم هلبیسهش 0

 * ملاک لاق ردهنسانعم كمردکبر ییکدموک هم رکد ها کیلی هنس ر هدنزو نغ( کل ا) روند هی |
 اا نیرو روند هتیشهچلکر و قاب وط رب هدنزوهفغ (ةزمکلا) رب دتسب یتح هديب هعچچاذا یفاثلا باپلانم ازک |

 هن وفدم لام هلبن وکسكنونو یصقكفاک نکلا هدننزو فرغرولکز نیوز ونار قاپا موق هموکر و
 لاق ردهنسانعم كلا نفد لام هوب رولوا ردصم کو ان وفدم الام یا |نکدج و لاقب رونید جک هدیسراف روند

 دیش ج هنل واظفح لام و وونل وا قالطا هشم وکو هن وتلا رنک و ضر الاف هنفدناذایناثلا تابلا نما رک لامل ا ننک

 اللسو ضرالاف هزکر اذا زکر لاک لاق ردهنسانعم كمکید قارزم هری زنکو یکه قاودنص و نزخم روندا

 ] قاشیق و هزغن اذا ضراوا ءا وف "یشلا نکل اق ردهنسانعم قمودشق وص بوصق نهنسنر هر رب دوخاب هباقرب |
 هنس ومدن زو لاعقا( زانتک الا اینکه ولعج اذا قلا موقلا رنک لاش ر ددنسانعم قصاب هم رص وق نام رخ نوجا |

 3 ةتروزبا(ینکلا < التماوعقج |اداءاعولا یف رقلا :نشک لاقت ردهنسانعمقلوط پووطر وط قیبصع هرجا باقر
 بمنکو صف كفاك (زانکلا) ردیتما یر كند مان رحم و رونبد همامرخ شلصاب هبهریصوق نوا قلعیت |
 هیاتک(ضانکلا قلا منک.,نا :وا یا زانکلانمزاند لاقب رون د هنمصاب رام رص وق نام رخ نوچ قلقص نمایش |



eسی ۹۷  

 یر یناوبحرب ان یجدآرب هدننز و لاعتفا ( زانق ال ا) یدنل وا یک کرده زاوط هدنزو دادش 6زا قلا )

 ردهنسانعم قلوا نا وارفتواهدننز و لیعفت (نب وقتلا هلکا اذا رفلا هزاتقالاه رد هنسانعم كلا لکا وذخ ار وناج |

 هکر ون د هاب هن وکر هلتبسن یاب (یزهقلا) و لینوکس كناه و یرسکو ىح كفاق ( زهقلا) ژک اذا تبنلازّوق لاق 0
 هماح ر یک لاش راردا هفاضا و طلخ یجد رب رح اضعب بونلوا جد ندکو ینمرق فیطل و لات یکكتفت 0
 یرسشخحم زلا لاک زهق نم توت هبلعو هالا الجر "نا هنع للا ی ر"یلع ثیدحین و ةبالا ف حراشلا لاق»* رول وا 0

 قمار رول وا ردصمهدننزو زن زهق و ر را هطلاخ ام” رو "یزع رلاک ف وص نم ذن باسشلا نم برض زهقلا ۱
 هنسانعم "زق روند هکبا ماخ هدننزو ریما (نیهقلا) بثو اذا ثلاشلا بابلا نم ازهق یظلازهق لاقت هنسانعم |

 رفعج (زعهقلا) ردهزقهف یدرفم روند هراە ود نالوا مظع یسهشج و لا یی وص هرصف ك رفاق (تازفهملا) ق

 قمارچص هدننزو هجرحد ترمه روند هنوتاخ رود و (ةیزفهتلا) ردهزتهف ن ؤم روند همدا هایس هدننزو
 لجر لاق روند هتروع رودوبو هیشکر ودو رول وا مسا هزمهقو بث و اذا لجرلازمهق لاق ارد هن انعم
 ه هزود رب هدننز و یرقهف (یزمه) روند ه هقاننالوا رغآیغایا بولوا و یسهثج وریضق یا ز4 ةا ماو

 ةعرمسلا اذكو راضحالا یا یزمهلاپ لجرلاقلطنا لاق ردهنسانعم طاشنو تعرتسو روند کمک بودرکس |
 هرکصتدلاد هد ص مالک ارز رد زعم و و ردیعما عض وم ترد هلیعص كلادو كناه و كفاق (زدنهف) طاسشنلا و

 هعلق نالوا هرجا رهش دارم ردکعد هعلق یکسا هکردی عم یسراف زدنهک زدنهق وبشا زفل و هم یاز هلصاف

 كلادیسهلک زد رداعس# هعلق روهشم ر هدناشخ دب هلجزا یدنل وا هیعس هلکن آ عالق هن هلتبسانمو ردقج هو

 ردهنسانعم كمریک هدننزو زور (زورکلا) بچ[ فاکلا لصف زاس یدل وا موعضم هدبرعت بول وا هل رسک

 الا ه هکر و سا اذا لحرازر ک لاق ردهنسانعم كفل کو لخد اذا یناثلا تابلا نم ازورک هيلا زرک لاق

 كنیشید نا وب ثلکرا و لام اذا هیلأ زرک لاق ردهنسانعم كلا لیمو الا اذا هيلا زرک لاق ردهنسانعم كلی ]
 ردبا لکا یس روق درغوب نانلواریبعت شک اماد و همعشت اذا لوبلا لسفلا زرک لا ردهتسانعم قلقوق 1

 (زا 7 کلا و هدنزو باغ( زارکلا) طقالا لکا یلماداذاعاابابلا نمازرک لج از رک لا ردهنسانعم قوا
 زا رکلاب برش لا هل رسک كفاکر ولک نازرک یعج روند هغادرب راط یزغآ لوق یلع 4 هروراق هدننز و نامر

 نابوچ هلفلواولت وقوشلوپ هکر ون دهجوق لوشهدننزوداج-6زا زکلا )سر قیضلا زوکلا واتر و راقلایازا 1 ح

 (ز رکلا) ردیعما یرد كئدح مان یوافطل نایلس زارکوهلوا رر وت وکی کب کے یخ دلوا بود ا لیمحتاک | نس ۸

 هدانعمیکیا و روندهمدآ راکمو ثیبخ ز رک رون د هسک هنام ورف و ےئل هدننزو مظعم (زّرکلاوو هدنزو رکس]

 مشت یا یو کو کدو زّرک لج رلا روند همدا ذاتساو قذاح و زوا زرکو هلتبسن هنسفن روند یخدیزرکا
 هللا كج وحا ال لاقب روند همدا زجام ندناب و هدافا یمالکو  قذاح یا زرک لاق و ثیبخ یا "یزّرکو زّرکاذگ و

 (ن رکلا )ر د هز را رکی عج رول واریبعت كل وت هلغل وا شم هل وت هکر ون د هش وق راس و هناغ وطهدنشاب ر و یبعیازرک لآ ۱
 كنابوج هدننزو حرب (زرکلا) طقالا یا زب کلا تاکا لوقت روند هنس روق د غون یرلکدد شک هدشنزوریما ۰

 ةهلع نب نیصح هدننز و با € (زارک رو یکهنصغ و نصغ رولکهزرکی عج روق یتداز هنا هکر وند هنجرخ ۲

 ءاعسا هدننز وربنم (زرکمالو هدننز ورب ز (ز رکالو (ز راک رل رد هلنیت م نیئاز دوخای ردیعما كنسرف یاوکذلا] 1
 (تزراکلا)ردنداروا "یزراکلانسطاوبایهش جاَّرسلان نجراادبعرددآهرقر هدرواسنزراکو ردندلاحر _

 هفشخا و هیلا رداباذ|ناکللایلا زراکلاق ردهتسانعم كطاافتخاهدن [بوراو لرهدر کس اتش لع رب هدننز وهلعافع

 زراکلاق ردهنسانعم كليا هقاسم هللا هسکرب و برهاذا هنعز راکلاش رد هنسانعم كقکب وچاقهلف وخ ند هسکر و

 كفل ومو+ردندار وا نیسان دج مرا *یرقمرردهدلب ر هدنسهکلوا سراف هدننز ون ؛زراب(نیزراک )هزج اذان لف ۱

 ناغوط هدننز و لیعفت (ز رکنا ]ل ردرلب وسنم نیئدحمو ءال رفا و هارواو ردهرو نم *هدلب یرلدلوم هرزوا یای |
 دعلق ر هلیعص كفك } نزرک» هشر طعسادا لوهحا ءان ىلع یزابلاز" رک لاق ردهنسانعم كمهلوتیمسق نیهاش و

 ۱ کو هماسا نیززک و راج ن زرکوهلا وا و ردزوکوب لوق ىلع هل نب زرکر دندامس| هلبعض كفاک (زرک الردیدآ

 یاز (مزازکلالروندهرومو هرایخ كوي ویربا هدننزو حرز (ز رکلا) رد ریاض ردقو یبسن تهج رگ 3
 یوا رط ردهنمانعم قعش روو كلزوب بولیکچ هلغم ر وق هنسنر هلبعص كفاک (ةز وکلا وهدننز و هما رک ه لبا هک

 ردتفص هلبصق كفاك( نکلا )ل ضبقنا و سس اذا ل الباب نمةروزکو ةزا رکی شلا زکلاقبیکیرد وتا شاکج |

 ضبقنم سبای یا زک ےسج ولج ر لاق و ضبقنم سبان یا "زک یش لاق روند ه هنسن شعثزو بوشیرو هلغع روق 1 و

 سی فاکلالصف قیس



< ۱۵6 = 

 0 0 راربد هناوتسد هدیمراف راها لاہعتسا ران دیک هلو هدرارایدو اجرا رو انا ناوسن هدرنوک |

 یرلفدروت وا شوق یراکش هدلا و رارروک هن رافایاو هن رللا هکردیعما تنیز هنوک رب ندننایلح ناوسن زابق
 e ردق هن رلکس رد هدنرالا كنم تآ و رلردیا جم ند رالترومدهمردشقوص رابع هکرون د هدهنا ودلا

 شقن هدنلکش ناودلا هلبا هنق هن راقاباو هن رالا یعسق نوتاخ هدننزو لعفت (زفقتلا) روند هلیکس نم

 ح لوشهدنزو عن فقل لوهدننزورجا (زفقالا)هباهبلجرو هیت شفاف و ادا ءام اب و ًارملا تزف د لاق رد هنسانعم

 ۱ ھ دب ف هلبجحت ضاب ناک اذازفقم وزفقا سرف لاق هیلواهدن رقبا بول وا لیکس ردق هن رلکس ر دیر زکلابهکرون دهن آ ۱ ۱

 13 بوکیدیاغارب هکر دیعسا بعلرب صوصخح هناببص هدنن ز و یهب و هر كفاق ( یربفقلا و نیلج رلان ود نیقف رانا

O ee ۱نکرد رکسهزفاقو نوچ غ يدل وا ناغار ص رونل وا قالطا ه هغب ر وقر د يعج كن»  

 ٣ اهودع قش عارس یا زفا وق و ةزفاقلیخ لاقى ردهلب رامتعا فوصوم بنات روند هتل رک و ندا واتر ی

  1 TTکی دنلوارکذ هدنسهدامز زق هلفاق زفاقلاروردیعمای رامالغ كن راتمضح مرلسلا هيلع مر ۱

 ما ندر راضعب هکر د ح راش » رد هنسانعم كمېګ ا وص هنوکرب هل وکس كمال و یف كف (زللا روند ه برم | 1

 قمر وا و برشلا نم عون وه و یناثلا ول والا بابلا نما زاقءالا لج رازقلاق رایدلبانای هلا كما قر هر وص راضعب و ]
 راق لاق ردهنسانعم قغلطاشنو شبنج و یهر اذا همعسب زاق لاقب ردهنسانعم قم آو هب رض اذا هزاق لاق رد هنسانعم

 فیفخ و فیعض زلف و ج عاذآ لج رلازلف لا رد هنسانعقفلا وطو بثو ادا زلقلاق رد هنسانعم قما رص و طشناذا |

 ضرالا هاصعب زاق لاق ردهنسانعم كم ردشتر ود یرب هلکذکد زاقو فیفخ فیعض یا زاق لجر لاقب روند همدآ

 نوچ ا كموک هطروع هکرکچو هتع رج یااحادقا هت زاقلوقت رد هنسانعمكم روجما وص هساکهساکهمدآر وام اهتکناذا
 ا اا یخ د و هدننزو لعفت(ناتلا)ضرالا فهبنذ را ذاهبنددا رازاق لاق رد هنسانعمققوصءرب تغیر وق
 لع ولا زاقت لاق رد هنسانعم قجاق بودرکس یسهلوق ناربج و وهآ و طشن اذا لجرا زاقت لا ردهنسانعم كلك

1 ۱ EE لتع ( زاقلا )ر د دآےب سمر هدن رق طاسیعم هدنراید م ور هدننز و صج (زلقلا و ادعادا" 

 «زالتقالا» روند ه یثک دندش و دنت وهل وازم تا راکت لا نعبر وجت اک | هلغل وا درس تیاغب هکر ون د هرقاب یراصلوش |

e ریف احادقا هتعّرج یا اهزانقاف حادقا هتزلق لوقت ردهنسانعم كما وص هساک هساک هدننزو لاعتفا 

 دارجازلقا لاق ردهنسانعم كموکءرب یتغیرب وق هکرکچهدرلن وبهدننزولیعفت (نیلقتلا لول مک ك ن هزم (زالقالا |
  ۱ثى ا ةزحللا یشم لاقب روند هنسمع رو كهدآ رودو هدننز و هجرحد (ةزحلهلا» ضرالایف هبنذ راذازلقو ۲

 دع و یسافا و ارجا یتعب ندنلعف یلوق هکروند هناعشیش نزفال و نیب دوخ لوش هدننزو لحدرج (زحملا ) ربصتلا ۱

 رودوب نالوا هی هدننزو هقنبه (ةزلعلا) هلعف نم کا هلوق هب ات نیعس یا زق لجر لاق هل وا رنک | ندنفال و [

 هدرخهدنزو طلع (ززمتلاو هدنزو عقه هلبعض كفات (نزمقلال ةربصق ةع یا ةزلق زوم لاق رون دهنوناخ
 ر یشلا رف لاق ردهنسانعم كمردکیرب هدننزو زغ (زملا) روند هب هسک رودوو روند همدآ یلقالوق

 عباصالا فارطاب هذخا اذا *یشلا زق لاق ردهنسانعم قلآ هلراج وا لراقهرب یی هنسنر وهعجاذا ل والا بابلانم

 كنهزمه (زاقالا) هیفربخال الاذر یا ارزق هاطعا لا روند هرتک لام نالوا نمارب هشيا الصا هلنیتصف 6 ملا |

 هدننز وهفرخ (عزمتلا) رمقلا ننق اذا لج را زق لاقب ردهنسانعم قغارق لام نالوا هرزوا روکذم هجو هلرسک |
 (زملا» روند هنموغوب نالوا ولم و ول هناد كنوا و ةطبق یا هرغو رقلا ع نم ةرف ذخالاش روند هثيشهبر

 یتعب صارتم ريغ عطقتم یا زفر انه الکلا لاق هنمو روند هثیش نالوا هضبقر کردنی قاب دود ۱

 یهلاه روندهنوتاخرودو كهدننز و همنهلب (نیزهمشا) ردهچراب هچراب بويل وا هتسوی هنر یربرباچ هدارو 1

 ه وک كچوک یرویس یید هدننزو لیمزا (نبتالا) و هليو بام نا بیک ھاو رمل )نت ری ها 9

 ززفتم یا زق وه لا ردتغل هدهلعض هدنوب روند همدا برشم هریک اب نالوا رونقاص ندراد م وریکر قو روند |

 ه یسقاس هلنیتصف( نقل بنقالاب برشاذا لج را زنق ا لاهرد هنسانعم كا وص ها نقا هل رسک ك ن هزه (زانقالا) ۱
 قلا روند هب ج وآ هکر دیفدا معو هدننز و صفاق (زناقلا) هنسانعم صنق روند هراکشو هنسانعم فزخ روند

 كسکو  وروند هغلموقیمرکد هدننزو زوج (زوغلا )لر ونده یس وا هد ران وهدنن زودادش (زانقلا) وهدنن ز و تدح

 ز ول یدنل وا رکذ هکر دیفدامو هدنن زوزلقن GD واقاونا ريق وزاوق| یعجرون د هننغی موق
 قليب وجان و یوهناذا ز وقت لاق رد هنسانعم كمك ب ونا ی غ وطهر وقچ و هبکنا یکی چاه رد وزاقت نعم لجرلا

 ا لهولاز وقت لاقبردهنسانعم کیو دزکس ىن هوقمناربجووهآوض یقتومدمتاا تببلاز من لاقیرد هنسانعم

 ( زاوقلا )

 اتم... 3



 ی 40 اس

 رد نیغابصلا د ود ادر وفم ور تبف) عرق و ردکچ و ز ها را هیرک ید دنن یا ودق دوو ۱

 یکیاژزج یکیا نوا یؤزج رب رونیوب كا هلبا یکل وا رارید یمن زب رق هدیکرت هکر ولید نمرق هد هبیح عون رو
 یا رولوا نکنم ید هدرات مزب ردلکد صوصخ هنمرا دالبو زم وا هنکل وا نکل زراو هدهلکنو و رايو |

 یزمرق هدنکرت و رردبا فاکتتسا ندنسه و وندنآ عرو تایصا نوچکنا رردا لاله بویلشح هدوص

 دلکع وک هل وک هدننز و ساطرف (زام ي ینشک ناوتان و فیعض هل رسک كفا (نیمرقلا )ارد وسنم اک

 قمار هلن وکس كنه یازو یصق كفاق 6 زتلالاز وا ربخ یا ازامرق اناک | لوقت روند هکمنا شفلوا محیط |

 یناثلاو لوالا بابلا نم ارق لجرا زق لاق رد هنسانعم قلوا بوطروط بوایر وشو د نوا قماریهص لوق ىلع |

 یسراف زکه کر دقل وا كيا ماخ نالوا فراعتم نکل هنسسانعم سیر روند هکبا قو بثولل ضبقلاوا بثو اذا
 هتفاعو هتا یا هنع یسفن تّرف لوقت ردهنسانعم كمن رکیا ندنآ بویلغا لوبق یهنسنرب سفن تفو هکردب نعم ||
 وه لاق زدهنسانعم قلوا فرطرب تودا زارحا ندنس هل وقم لانه و و راد رغو ءدولآ لب كفات ( تل

 تدناحم و رذح اياد ندنسهلوقم هلان و و رادرهو هدول آ هلیئالث تاکرح كفاق و دعابق یا ۱زق سندلا نم ره

 لعفت (ز ر غتلا 5 زق یهو زّرفتم یا ثیلثتلاب رق لجر لاق رد لاه نما روند همدا برمشم هزیک اب ندا ]

 دعابش یا زرت وهلاق رددنسانعم كلبا دعا و ه زی بونقاص ندراهنسن لانه وو رادرم یحدو هدانزر

 هلباز دشت روند ید هژقاق و هزوقاق روند ه 4 رشم هنوک ر هدننزو هز وراق (ةزوزاقلا ) سفدلا

 هناطیش (زاقلالروند هباقنانل وا ريب ساطو روند ههر وراق كجوکدوخاب روند هبهساکو حدق لوق

 ةبئولا بش ىا برفلا غلیف قرمشلا نم لا قيل سولبا نا ۶ ثیددطا فو حراسشلا لاق » رونل وا قالطا
 توبغ یشان ندنفید] وا برش هریک ان و ندنتهازن هکروند همدآ عبط كزانو فیرض لوسش هلنبتحق نوت

 روتر( رها » رود ی سید یی من یاهو ق وتم

 (رقزقا رد هنک تدحماب دم نب دجا هدننز و ده هه ( رو زق ن ۱آ هنسانعم ملا عیاب روند هناتص كا :

 (نارقاقا)اذبنیاا رق رةەنەتذخالوقتر یه ر ندنسن ریش تارتا) زبیشوپ ودی

PEEدی اقدالا ستا لاف ر ا یاق هلن  

 برش هرم اذا لالا نام زمک لاش ردها لکا هلتدش ن هنگ نالوا هرعا 6 و ءزبغ را

 همداز نوجا قمواص ند شاب هدننزو هجرحد (ةزفعقل ال ازفوتسم یا یزفعقلا سلج لاق روند هغم

 قیص یرامدآ و هسفن نع هعفذ نادارا اذا مالکلا هلزفعق لاق ردهنسسانعم تۇش زوس هلن وشخو ت

 هدنلکش ردا مایق دضق هض وصخ ربواقیض ابشه یشم اذا یثلا یف زفعق لاق ردهنسسانعم كم رو قره اک

 ةسلج سلج اذا لجرلا زهف لاق ردهنسانعم ,قمرو وا بولعوچ بوپعش ر_قرهقیض یرلقلی واو یرازبد

 رد هنسانعم یتلوارعقمو تباث بوکوچ هدر رهدنن زو جرحدن (نفعقللا مال "مهم یذلاک هب ذنفو هینبکراماضیت
 تفص و یو شفق راض هبیعاشا یرلخاسش هلس هی لعاف ما( تلا را اذا لحزا زفعقن لا

 (زفتلار ردیدآ تاب عونرب هدنزو روفضع (زوغعلا) رک  ةرفعقتم رش لاق : یک دوکب ما رول وا

 قمار هدننزو دوعت (زوفتلا) و هله كفاق (زافتلا) و ةا (نازمتلا) و هلنوکس فو یصق ك 1
 لاقبردلمعتسم دنسانع ڭم وا و بثو اذا.ینالا بابلا نه از وفق و !زاعقو انازمت و ارفق "یبظلا نفق لاقب ردهنس
 | نج زب هود( وند ششم ارپ ودنا وپ و ا ھو وک (یزفتلا) تاماذا نالف
 ۱ نال واهدن رادقم عا زذ ترد قرف زوب یفقو رول آ خاص قع لووکم و ردنا باعیتسا لوکم زکس هکر دیدآ ك

 ضرالا نمو كيک کم ةيناغ لاكموه و بلا نما زیقق هاطعا لاق هلع كفاق رولکن ارق و هوفقا جج روندهضرا
 قوغوصكي رازکید بو وق هب ؛هنجما .هکروند هناودلا هدننزو نامر زاقلا) امارذ نیعبراو يب راو ئام ودق |



 چ فاقل| لصف عب

 یک ۱۵۶ و

 وند هب هکلهم و ةاصم یا هم ةزابنم وه لاق روند هلح قجلتروق ردناکم منا هلق كيم زابل |

 Fog هل وا یاتعم روند هناا لیتر وسو کلھ یا ةزافع وه لاقي ردندزوف نال وا بسازد

 | هکر دهنسانعم كل وا هدننزو لیعفت 6 ر ما ) اهبمامال القا يا اهیف یضمو ةزافلا بکر لاقت ردهلتج لات

 | لا د ردنا اف کلاس هکر د هنسانعم لو ا نایع و وللب لو و تام ادا لجرلا زّوف لاق رولوا شمرا و هخزرب /هزافم |
 لاش ردهنسانعم كع ود هلوح و یضم ادا لجرزلاز وف لاق ردهنسانعم دان بوک رهظو ادب اذا قیرطلا زّوف |

 ردب راکدید قجال | كماشحا دارم هکروند هناباس یاکر د یکیا ( ةزاغلا  ةزافلا اهببکراذا هلباب لج را ز وف |

 دیعس (شافلا )ر دی دآ عض ومر هدنبارت باوها ندنع رع لحاس هزافو ند ومب ةلظم یهو ةزاغملا فة زافلا بریضلاّس

 بلص ی راتآ قلا مهد وک هدنب زو بنس € يملا ردیعا یملق كنبانج هنع هللا یضر لیفنن ورعڼ دیز ن

 لاق رد هنسانعم دارفنا هدننزو لاعفنا (زایفن لاو لضعلا دیدشلا یا رف لچر لام روند همدآ نالوا دبدش و |

 همدآ رودو سک ان و لیا هلو کس كنابو یریک كفاق ( نبتلا ) چ فاقلا لصف زاس درفنا اذا لجرا زافنا |
 | ثلاثلا بابلانم ازغ لج راز لاقب ردهنسانعم مارچ” هلی وکس كنهلم#* یاح و یصق كفاق (زییقلا  رونید |
 ا دعر ییانعم یکیاوم حراش + قلق اذا لجرلا رق لاق ردهنسانعم قلوا رارقب و برونعمو,بئو ادا |
 3 اهب هرض اذا اصعلاپ هزف لاق ردهنسانعن قمروا هلکنکد و رولوا كعد یتمارصص ندنر بول وا برطضم |

 | در اذا لوهعلا ىلع لجراا زف لاق ردهنیسانعم كلیا "درو هعرمص اذا لجرااب زق لاقن ردهنمانعم قلاچ مورو
 | قوا نالبنآو تلا اتنی اا زوق زصنق ھر لاقم رد هنمانعم كعش ود مر یکن اجب هدننزو دوعف وقار

  یصق تاتو هی نيب عقوف امر اذا مهسا ز زق لاق رل هنینانعم عن ود منک نوا یلنات ایی ویک یرلدا

 !اازق و ازوقو از هلوب باكلا رف لاقن ردهنیانعم كس ی پس كب وک هلناصف نازفو زوټ و هاب وکس كناح و

  همدآر و اهب هبرض اذا اصلا زف لاقب ردهنسانعم يقمروا هلکنکد یدو هدننز و لیعفت ( ریصتلا هبیجراذا

 | هزگ لاقت ردهنسانعم ه نت قمنا رصصو هظلغ ادا هلمالکلا رف لاق ردلمعتسم هنیانعم كلي وس زوس ظیلغ ظيلغ

 | نج (تازحااقلا ) هظلغااذا مالکلا عفت لاق ردهنسانعم مالک يلغت ید هدننزو لمت ( زبان اذا |
 | یک و نوب هکر ددآ ض سر هدننز و با ض (زاعقلا ب ادشلا یا تازحاقلا هتااصا لاق ر وڼل وا قالطا هدنادش و |

 | ا دزو یزج (یزحتلاا) روند هنسهضراع لروسکوا صوصخ هني هود لوق یلع رول وا ضراع هنس |
 کردیم از ىد نشوف هنوکر مدن ز یهنامتر (ة زات نون. دهی نالوا نانا رج پب واق ندلا نک ران | قوا |
 ا توس رز رس تشر رد و ظیلغ هم دار هدننزو هجرحد (ةزفح 2 رد ادنب یشوق بو ارج هلب رقن رب |

  هتسهلوقم قدصیو هبکه و حرسا !ذا ی 21| یف رفق لاقب رد هنسانعم كع رو هلتع رسو هظلغ اذا مالکلا هلرفق لاق |
 لیبجتز ( یلفسا ) اعان اوشح اهاشح اذا ةبيقطا رفق لاق ردهنسانعم قمردلوط بوصاب یوشح قشمو |

 یتشع یا زاب وه لاق و روند هنشب ورود كمدآ رودو هدننزو هجرحد ( :زلحقلا )ل رونبد هجرف هدننزو |
 23 هرب هدننزو جرح دن ( زلعتتلا) هظلغ اذا هلمالکلا زاغ لاق ردهنیسانعم مالک بلغت و رصتلا ةيشم

 | رخارب .یهنس یروفرب هلبن وکس كنو یاخ و ىج كفاق 6: زنا و لدا یا زلف هب رض لاق رد هنسانعم ۱

 هدننزوزرف ( زرفلا) هلثع قاب یش برض وه و هتزخف توص شام لاق ردهنسانعم قدر ه هنین یروف |
 عباصالا فارطاب هضبق اذا والا بالا نم ازرق بارفلازرق لا ردهنسانعم یقلآ قاربط ندرب,هلنراچوا كراقمر |

 ك راماج هلیعص كفاق (زرقلا) روند هر ظیلغ و زونمد هریاب و + هبن زرق و هص رقاذا هزرق لاق ردهنسانعم لک دج و |
 هنمةزرف ذخا لاق زلوا یمولطح وامام هکر وند ه هنسن هیبش ه هضیق رب هدننز و هفرخ(ةزرقلاال روند هننادغاب |

 رد عم زیرکر وند ه هسکهیهاد و ثیبخ یهرابود هکر دیفدا نمو هدننزو زن رج ( ز رقلا و ةضبقلا بش یهو
 هن هکر دی ۱ كمدرب ندنسه هز لر لیک كيد نیغ و كفاق نفرف) ز رک یخ یا زر لجر لاق

 یتقیقح ردصروصخحم ه همنمرا دالب هکر دیعما ه و هنوکر, هدنز و حرز (نمرقلا لل ر دشا ان هیس ردم ر هدن رهش |

 لزق كو ردق تاجب رعضعبلا دنع ردیسهراصع لزغجت روق كچوک عونرب ردنا نّوکت هدنرا هشيم هروب نم دالب
 بونلدانق هسر ونلوا لامه او تلفغ ه دننلروشویدر ولوا لزان.هنجافآد ولب عور یک هچهدیموررا زا رهشکردرلهنادا

 یتسهلوقم باو هوب نعي نالوا یناوبح هبکنآ رول وا هد رلجما لر هناد لو هب وب یراکدید نمربق رلردا زا ورپ |

 للرد زبرق اکا سان هکی رلکدید نحربق هکر دموس سم هع" روب هدهببط تادرفم هکر د جم » زاید قوم درو
 | تیاغب ردبا نوکتءرز وا یدنهرج مان رادیچ اصوصخ؛هرزوا زا قارروا زردا لامعتسا رایج و ردفورعم |

 (رجا)



 دی ب اع

 هب هلوک جګ هدننزو "اتع ( ژرفلا ا) ردهلصق هکردی رعم یمراف ننژزفار دراهم ناو ار زرف ندننالآ رسا

 (نیزرفر ران میم ر رحوا جګ دبع یا رف وه لاق روند هه رح ولن اجولتا لوق یلع هنسانعم ګګ ربع روند ۱
 روند هو شلهزاورپ یک ف جس ینارطا (زورفلا) رده رقربهدننزو رفعج (نزرفا) ردعض و مر هلن سسک ك ناف |

 كلواهدننز و هجرحد (ةز ورفلا) ردذ وخ ام ندزا ورفنالوا یی عم زا ورب هرو هاب كحراش» یک واوهروچ |
 | فوبق هکر وند هغاجص و هب دم ردن وص هل رسک كنهزمه < زیرفالا) تام اذا لجرلا زورف لاق ردهنسانمد |

 هدنلموق قشموب و هجا قشپاب هرب (ةزرافلا) ردي ّرعم یسراف زور و و راردا نوچ ا ظفح ندرومب یراوددو ۱

 هنسانعم مّرخ و دیعس رد رغم یسراف زوریپ هلبصف كناف (زوریف) روند ه هقرط نوزوا هدنلکش لو نالوا
 دیعس و لاع یرالغوا ندنسیدنکر دن داعصا یلعدلا زو ریف هلمحا زا ردشفل وا ميس ه راهنسک ضعب هلتبسانمو

 ندهاعص راضعب یدلیا لاردا یالسا و تیلهاخ "یعداولا "ینادیهلا زوربف و رلیدلیا ثیدح تیاور هلادبع و

 تشد م هدس راف هب و رد رهش كف وم هکر دهدلب رب هدنسهکل وا سراف هلن سسکو یحضف كناف 6 دایآز وربفا) رایدلیا دع

 هدناتسدنهو هبرقرب هدن رقنارکمو هدنا ره رهشرهاظ و ردهنیصح ةعلقر هدنسهکل وا ناهبرذآو ردهبرقرب هد

 ردیدآ هیحانرب ندنسیحاون داذقپ و یدبا دلبر هدف هدن زق تناونالا تاپ ( داق روو
 1 زازفالا ) رددآ هعلق رخآ رب دن واسد لبح و رد دآ دنرصح هعلقر هدننب نینغ هللا ةاره (هوکز

 | هعطق اذا هتیب لها نود هما زژتفا لاق زدهتسانعم كمندبا لصف و عطق ییتحصم یدنک مدآرب هدنن
 ل والابابلانما رفیع نالف رف لوقت ردهنسانعم كلا فارصنا و لودع هلد.دشت كنازو یصق كناف € رف

 | لا رد هنسانعم ققروق بویلکلب و درفنا اذا لج را رف لاق ردهنسانعم قمل وا هنشاب یدنکز کلاب مدآر و لدع یآ
 هعض ومنع انالف زف لاق رد هن انعم كما جاغزا ندنرب هلیساقلا فوخ هنن ورد كنهسکر و ع زف اذا

 رون د هنس ر واب هیشح و "هرق و فیفخ یا رف لجر لاق روند ه یشکف یفخ رول وا فص و فو هعزفا و هګزا

 ۱ قلوارارقب و برطضم یک و لع هلسیس هنسنرب مدآرب هلبعع كناف (ةز وزفلا )و هلیصفكناف (ةزارفلا رد زازفا یعج
 | نالیسیکرچبونلوصهرابهدنز وز زا ( نقلا دف وت اذا یناثلا بابل ا نم ةز وزفو ةزازف لج را رف لاق رد
 ,یتناتمو نیک كمدآ رب ( زارفتسالا یدنو لاساذا رو زلا بابلا نمازیزف حرطاّرف لا ردهنسانعم

 .جارخا بورا وق ندنرب یمدآرب و هفتا اذا فولنا هّفتسا لاق ردهنسانعم كما رارقی و برطضم هللا 4
 | كمروشودهبوقروقنیهس کر هل سسک ك ن هزم( زا زفالا )ةع زا وهرادنم هجرخا اذا هژفتسا لاق ردا

 مود ف هدنزو ناسح ( نا رفا رددآ هلحرب هدرو اسان هلم كناف ( رف ) هتعزفا یا هتززفا لوقت ردهنس

 عزا ر دامس هلا مالسلا هيلع حول ن ماح ن نا رف رددآ تیالو عساورب هدنغلارا ب سلبارط با

 , هدنن زو لاعتفا ( زا زف الا ) یعاذا لحرلا ز رفت لاق رد هنسانعم كش ود هتنحم بوبا ضوا هتجزر هدننز

 لاقت ردهنسانعم كلتا دیعتو درط هدننزو هلزاز (ةزفزفلا)ل بلغ اذا هیلع فا لاق ردهنسانعم قلوا <

 (زطفلا لات زرابیا اتززافتلوقت رد هنسانعمبلاغتو زرابت هدننز و لعافت ( ززافتلا ) هربغوااناسذاهدرط

 | سطف لوق ىلع تام اذا یتاثلا بابلانم ازطف لجراا زطف لاقت رد هنشناتهم كل وا هام رس كا
 ۱ زقف لجرلا زقف لاق ردهنسانعم كل وا هکر دتغل هدنظفل سقف کش كفاق و ىح كناف < زقفلا) زدتفل ه

  ضالوش هدنزو "لتع (نافلا )لو هدننژ و فه لا با ز د دشتو هلنیت سکته تاماذا ین ب
 | لوفیلع هنسانعم دا ثبخ روند هنقو رومد ضعبلادنع رولیزود راناغزق و راهرصت هک و د ندنآ هکروش
 تا لفیکتایندعمر اس و رقاب و شم وکو نونل آر ون ده هیض را رها وجاقلطم یار لع و هنسانعمهرا چ ر وند

 همدا نالوا ددشو ظبلغو روند هن وو ثبخ نالوا ريق هدقدنل وا هاذا ضرا رها وج دوخاب ردفورعم هعست

 رد هلق رط هییشت ران و روند هسکانو لیمو راردیا هبرجتهلقمزوا اکا کروند هب هنسن كاجمدا بر قو روش

 1۳ رد هنسانعمقلوب تصرف ورفظ هلومًموربخ بولوب تمالسو تاج ندرطخ و فوخ ءدننز و زوج (زو
 | باوئلب زا لاقت وهنمیم اذا هنمزافلاق رولکهنسانعم رفظ زکلایو تحت زکلاب وربطناب رفظ و یح اذا لج
 هزافم هرز وا یفیدنل وا ناک هدساسا كه اذا لجراا زاف لاقت رول وا دض هلغلوا هنسانعم قلوا كاله و 4

 ردشفل وا لامعتسا دن انعم لاله و ذخا یسهدام زوف ندنآ هلغغل وا قالطا هنابای و هن هکلهم

 (ةزاغالا) ردیدآ هرقر هدنساضق صجزوفو تاماذا لجرازاف لاق ردهنسانعمكلوا و زلوا یت ییا سا

 ه بهذ و زافف یتعب ه بهذف هب هرفظا یا هب زاض اذکب للا هزافا لاقت رد هتسسانعت كلغ بایرفظ هلیرسک نەز

 )0(, یو
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 | تزعلاق رد هنسانعم كمهکب بویسقآ یغایا هفرطرب كراوط و رهط اذا هسع وا هاد زن لاق ردلهعتسم دنسمانعم
 قمر دشلقوب بو ردش1ب بلا یاسمقرا نوا كل نکل زوم كناوبح و تماغ یا اهلج ر نم تلام ادا الا

 | یمادناو ءاضعا هکرونل واقالطا ه هب وبحم لوش هدنن زو هزانط (خزامغلا) هطبخ اذا شیکلا زغ لاق ردهثسانعم

 ] اد زابنشع کا وا فیل و زات یسلکدج بوقبص هلبراقمرب ینیدوج و كن هسکرب نم هلوا زفلا ةنسح
 G| *رهغلا) و هدشنز و نکسم (زملا) ءاضعالل زهغلا ةن ملا یا ةزاغ ةيراج لاق ناد خال واھ واب

 ۱ یا: و زغم هیفام لا رونل وا قالطا ه هنسف قجهنلوا وزرو عمط لوق یلع بییعتو نعط هدننزو هلیفس

 لاق روند هقان نال وا رونلق و هلا لا نوچ ا كغلیب یکلز وم" و یغلق رآهدننز وروبص ( زوم غلا عمطم وا نعطم

 | راسو هودو فیعض یا زغ لجر لاقب روند هی شکن اوتانو فرعض هلنیتح (رلا) لورع یا زوغ ةفان
 | بسک یتفجلآ كلام هل رسک كن هزمه ( زاغالا) روند هن راقچل آو هن رایدنکود كلام یس هلوقم یشاوم

 ] ردلمعتم هنسانعم قلوب نوکس نترارح تدش كناوه و رهغلا یتتقااذا لحرلا زغا لاق ردهنسانعم كليا
 ۱۳ ۳ تراش دوخا رد لیا تراش ینفعض کاب وکاوه ردذوخأم دز نالوا هنسانعم فیعض لجرویو

 ف یا رطا ینزغا لوقت ردا تراشا یتسلغا رادننا هکولسو ریس هلباراعشا یتنوکس هکایوک هلغلوا ذوخأم

 : رغص و هناع اذا نالفف زنا لاق ردلمعتسم هنسانعم كلا ریقص و بییعت یمدآر و هيف ترسو هيلع تأتجاف
 !(زوملا) من اهمانس یف راص اذا قلا تزنا لاقب ردلعتسم هنسانمم قلغاب غاب بّوروس یکروا كنءودو
 1 دوخا رددآ وصر هدندروب ےک ؟ نب هدننز و هماما (هزامنا مهتم یا زوم لج لا رونل وا قالطا همدآ هتم

 ردهنسانعم كعشدا تراشاهلرازوک هنن رار یرب هدننزو لعافت (نماغتلار رددآ یوق ر هدنش نیرک هلا هرصب

 كلا عينشتو نعط همدآرب هدننزو لاعتفا (زاقغالا) مهنیعاب ضعب ىلا مهضعب راشا اذا موقلا نماغت لاش

 . ] (زوفلال رددآ كونا ر هدنفرط لح مان نامتر هدننز ورپما (عولا ریغ) هیلع نعط اذا هزقغالاقن ردهنسانعم
  هنلایعو لها هدشزو رجا (زوغالا) هدصق اذا از وغ هزوغپ هژاغ لاق ردهنسسانعم كلا دصف هدننز و زوج

 1 | نب دلاخ نب دیسا نت ةفذح و هلهاب راب یا زوغا لحر لاقت روند همدا نال وا ردا ناسحاو رب تباغب

 E | رده رقرب هدنساضق ةاره رهش هلب رک كنيغ (نازریغ)) ردرایاصع زاغلان ةعیرو رارد ځد وفا زر وخالا

 1 رج فار ہک ءافلا لصف جس یلاصت ہدمک زحن ردندنآ ینا یغلا یسوم ن دجبا نب دمع ندنیدحم

 ٠ كند ىاخو كناف (زنملا) رهكت اذا ارغ لجرلا رغ لاقت رد هن انعم كلا كت ندخل دكف و ةو

 1 قرهلوا فال ینالیضف كربغو كنسیدنک لوق ىلع كلا تاربکت هلن وكس كناخو یصق كناف یا و هلیعف

 [] ارخن زخفو ۳ لجراا زخف لاق رونلوا ریبعت كمنوکوا هک رد هنسانعم كلعا قلشورف هرفط هلا راهظا
 3 ۱ ا دشمن فو دخانیات اف بابام
 8  ریکت اذا لج را زفت لاقب ردهنسانعم مظعتو ربکت هدشزو لعفت (زضلا) لاضفاو لضف یا زخف هل لاق

 هتادهدننزو ردیح رضا رد وب یح جک و رده اهل ما روبلوف ىلع روندهبام یو زسکدرکچ (زخافلا)
 ۱ | ناوبحنال واراط یراکیلد هدننزو رووبض (زوضملالرون د دمدآ وه نالوایرا یر کد لوق ىلع هنر کذ كس

 | لقا رواوزود تبسن هنفارطا لینوکس كنار ویحف كناف( زرفلا )لیل اح الا قیضیا زوخف عرض لاقن رونی د هنس هم
 ینأثلا بابلا نم ازرف ی شلاز رف لاق هنسانعم قاق هقشب ب ور | ند هنسنرخآ یهنسفر رول وا ردصمزرفو روت د هضرا
 كلک هنکل وتدایص دیصو هزرف نع هزرفا لا رد هنسانعم ز رف هل ریسک كنم زمه (نارفالا)ءزام و هربغ نع هلعاذا

 رولواشلیا زارفا هنسهصحیدنکءل دایص هک اب وک ب رق یا بشکن رع هنکما اذا دیصلاهزرفا لاقب ردلهعتصم هننمانعم

 | کناف (هزرفاه "یلععطقیاةزرفن درب لە فولوقت رد هنمانعمقم زی بوسکی هنر م چنو مف رفت (نزرفتا)

 | هتزرف تتاف لاقبرد هن رلانعم تصرف و تبول هدننزو هفرغ (ةزرفلال روند هب هعطق شمل را ند هنسفرب هاب رسک
 ۱ هدهماع و ةك الاف قیرطلا یا ةزرفلا ذخا لاقب رونل وا قالطا هلو نالوا هدراب و هد هو هتص رفاذکو هت ون یا

 لصف و عطق ننی كئيشیکیزرافلا) رونیدهلوبنال وا هد رباب و هد هبن ځد وب هلب رسک ك ناف (زرفلا) ردد كغاطرب

 | ناقع نافتع هک تن ردیعما دج كن هڪ رق هايس زراف و لصاف نب یا زراف مالک و ناسللاه روند هثیش ندا

 لغاوا هلیرابتعا یراعون یر ره ردقج هلوا یرلنانلوا قلخ ادا هکر ديما یدج كن هحنرف لزق هدشنزو
 (زرافلا) رجلا دج وه و نافتع و لغلا نم دوسلا ةجوه و زرافلا یلاعت هقولخم نمو لاق یکسشبلاوبا رولوا
 هل رسک كناف (نازرف SE هکیرش زراف لاق رذ هن انعم قمل را تول چنا هدننزو هلعافم

 ( جرطس )
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 | دعب ناطلسلا عاطا اذا عبارلا بابلا نم !زرغ لجرلا زض لاقب رد هنسانعم قلوآ داقنمو عیطم, نیا شکسمو
 لق اذا ازا غو ازغ ةقانلا تزرغ لاق رد هنسانعم قلازآ یدوس كن هقان هدنبزو باتک زارغ و زرغو نایصع |

 ه یکنزوا نانل وارکد یجدو هدننز و لاعتفا ( زاتغالا) رک ذپساک رول وا یدرفم لزورغ زغوزراف یهو اهنبل ۱
 هنسانعم قماج بولکی ماکنه یرفس و ریس هتم رب كمدآر و زض ییعم بک ارلا زّنغا لاق ردهنسانعم قعحاب | ۱

 | یتح ردشلیا هجرت بیج موحرم یلوقناو اند اذاریسلا زرتغا لا رونل واریبعت قلوا باکو وفاپ هکر دلعتسم |
 هنع تکسف داها لضفا نع هلأس الجر نا هدهاهنو یوم نو ا كريسم اند اذاریسلا تزّنغا هدساسا |

 نالوا هنسانعم یکنزوا زارتغا یناونع زرغلایف بک ارلا مدق لخد اک امف لخد یا ةثلاثلا ةرفبا یف زرتغا یتحا

 .كوکه طروع هلباه هزراغو زرافوروندههقاننالک ت اق هند وس (زراغلا )لر دیا دات یتغیدل وا ذوخأم ندز رغ

 میخ قاب جا تراس راک نیت لاق رولوا فص وهب کرک نصب یار 1

 رر رد شا ممح ی ندن راک یا نالیروا ی یر ندنیفآ زب ا

 یرلکدیدمام هلنیتک (زرغلا) رول وا فص و ه هکرکچ ناقوص ینغیرب وقهر نوجما كم وکه طروم ید وب هدننزو
 هدنادرفم رد زار , كب كنغالتوا هود هکر ونید نالوا هییش هنناببن كنغي EE لوق یلع ع ونرب ندقلق 1

 دا و لاقرون د هناکم یلتابن نانلوا رکذ هدننزونسحم(نرغلاا) رد نیم هلیع ون ریغص كتوا یرلکدد یکنکد ن
 ۱ یداولا ز غا لاه رد هنسانعم قلوا یلتاب یرلکدد زرغ ناکمرب هل رنک كنهزمه (زارغالا) زرغلا بیا

 | هرلنادف شغل وا سرغو لقن هلع رخآ هلیرسک كنات ردیعجب كزب رفت هدننز و بیشاعت (ز راغتلا) زض اذ

 نوچغیدل وا تردق د زورغم رونلوا قالطا هتعبط یغیدلوا لوبحم كناسنا هدننزو هنیفس (ةزبرغلا)ل

 هدننزوریبز (ز ضال ردعض ومر هدننب فئاط هللا هکم هدننز و هرم (هزرغا) ةعسطلا یا ةزبرغلا نسح وه
 عضومرپ هدننزو باصهو هدننزو ماش نارخ) ر ددا وسو هدبالک ن رکب یا دالب لوق ىلع هدلحم مان هر

 هنس هم نوجما كلسک بولیکچ یدوس لوق یلع قفل وا كر یسغاص كنهقان هدننز و لیعفت (زیرغتلاال ردن
 ءان ىلع ةقانلا تز غلاس ردهنسانعم قفل وا رت یعاص ر هدنفلارا عاص یکیا دوخاب قلروا وص قوغو

 هلنیتحف (ززفلا) نیتبلح نيب ةباح تکرت وا اهنبل عطقنيل دراب ءاع اهع رض مسکوا املاح كرت اذآ

 | نيب نم هصتخا اذا نالش نالف "رغ لاق ردهنسانعم كندا صوص هنسفت بودا رامتخا مدآ رب ی هن

 یبصلا ولبالا علاق رد هنسانعمقعصآل وب نیکن ر نوا فرصیرظن تباصا هنس هلوقم یص و ناوبح و 4
 هصتخا اذا 4 غا لاق رد هنسانعم صاصتخا دوب هدننزو لاعتفا ( زازتغالا )ن وهملا اسعاع قلع اذآ

 كن هشاط فنص ر ندنسنج كرت ضو هنسانعم قدش روند هدر وآ هدننز و دهده ( خزر غلا لاو هلی كنبغ € رل

 ردهنسانعم قل وا یتاقو قوچ یرانکت ك جاغآ هل رسک تكنهزمه(زانغالالرد راكد ىد یزیشع زوغ وا الاح ردب
 ةرقبلا ت ضا لاق رد هن انعم قلوا راوشد یلج عضو كنمسق كناو دنشاو اهكو ش زكا ذا :رصشلا ت ع

 هدننزو رب ز (زیزغلا)) روند هكا نالوا ریسص یلج عضو هلی هين لعاف مسا ( غم ال هعض و یا اهلج مع اذا

 لعافت (ززافغتلا  هترداب یا هنزرافلوقت ردهنسانعم هردابهدننز و هلعافم (ةزافلا) رددآ وصرب هدندروب 1

 هرامدآ ل وش هدننز و نامر (زآ زغلا)ل هانع زانت یا هانززاغت لوقت ردهنسانعم كعشکچ نیهنسنرب یب عزاتت
 ودالزالا وتابارقلابةرر یازا نغممهلاق را هلواردباناسحا و رهن رل وشم وق ةو هندال واو ءابرقاامادهکروشد
 هيلع مرکا لوسر دج و یدلیا دلوت هدن آ هللا هجر ییفاشماما ردا ر هدنتلایا نیطسلف هلي كنبغ 67 رضا

 a دنع د ق اکو وبشا بعک ندو رطم یدلیا تافو هدار وا فانم دبع ن مشاه نالوا مالسلا 1 ۱
 ردشلیا رامتعا هرب ینسهیحان نه هکر د جیم * ردشلا دان زا هلیسهیش عج هدنتلب * تا رغ طسو هیلع حاب ۳

 ی ی زاها ی فورعملجررپ یر فان ل ۱ ردیدآ هدلب رب هدهیقرفاو رددآ قلموقرپ هدندالب دعس ون هزغو ردلق د كلا عابشا ینفلا نوجا ترور

 تیاعس نذار وام هراشا اذا قانا ون نفطا و نیعلاپ ف رنا E راشا هلناشاتاب هلا ا 1
 | قوا راكتآىبعدوخاي یضلم كناویخ باب كناسنا رو ارش هب ادا قررا ردلمعتسم هنسانعم كل



 | یصف كنبغ (زرفلا) چچ ةا نیغلا لصف چ ردهدنل زم یرلکدد یعیع كنم رانابوج هلرت ردیس هاکحرازآو | چچا دل ا نیغلا لصف مس

 e ۱۵۰ زم
 8 ۶ ۳ ۳۹ جیم a 7 ۹ 1 5 ۳ ۳ ۲ 7 مس 7 4 3 ۱

 | كنشوقیوطو روند هنشوف وص هل وکر و زمهروتوک بوکج رطاقرب ینسهنادرب هکرددآ قلاب كوي عورو
ih ۰ ۲ sla. 1” |یدلیا تئشذ ندن |یلثم * یوی رش اذه + رد دا نوناخرب ندنسهلدبقفرعسط رعو روند هن رلیشرد شوق لک کو ا ۱ ۶ و + 7 س ۳ 7  | 

 بییطآ العفو الوق هدننعص هلا زا ییتشح و مغ هدلوب و باکرا هب فحم ر بودن ریسا و یس قیلخ هلسقرپ هر واما

 [ نسح العفو الوق هدنفح هک ناسلوا دارع یلئاوغ یدلیا دارا یهوقرم مالک هدنردلیا رادتا هنلشزاونوا
 8 2 ب ۱

 HE هلغل وا بوصنم هرزوا تیفرظ یظفل رش عقاو هدعوسرم مالک ر ونل وا برض هدنیح یعیدنل وا هلءانعم

 ۱ هزاع و لدع ادا لوالا تابلانم ازرع هنع ربع لاق ردهنسانعم كلتا لودع ربع و دد دک اهسو و و حدج ۱

 ۱ هلناصف (عتعلال رد رد تعاجر طساق ن لئا و نب عو ةرنعلاب هنعط اذا هزع لاقت ردهنتسانعم قماش هلبا

 ۱ روناح هنوکر و جز هيف خراو اصعلا نیب خر یهو ةانعلاب هنعط لاق روند هغارزم هصبق نانلوا رببعت ه رح

 | «روناج یراکدبد كمك لوق لع ردنا لاله یژثکآ بوباق ندنرد كنعسق هود رول وا ریکچ و کن دبلک هکر دما
 | لاله هدرب یتددروت وا هوا هلغمرا و ردق هنچ ر لرهردشنرود تورک هنجرف كنهقات شکوج رول وا هبش

 لوق یلع هعیر ندسا نةرع ردندیماسا هزاع و رونل وا قالطا هننغا كلربت و كنهتلا سافلا ةرتع و رول وا

 نطب هکردیعا رباب قٍچل [ هایسرب هدنزو هنیهج (مزبنع) رد رد كتعاجرب ندنسهلسق دزا فوع نب ورع نت
 هل رسک كنهزمه (زانعالا) ردعضومر هلبرا هين هشت و ریغصت (ناترینع) ردیدآ 4 راحر و ردعقا و هدلح مان

 [ همدآ ولشاب كچوک هدننزو مظعم (ننعلا) هلاما اذا "یشلا نعا لاق ردهنسانعم كلتا هلاما هفرطرب یی هنسنرپ

 [  یا هجولارتعم لجر لاقت روند هنالوا هجزآ یتا كننزون هجولا تعمو سرا ریفصل یا نەم لجر لاق روند
 6 زانتعالال سيتلاكه تل تناک اذا ةبحلا زعم لحر لاش زول وا قالطا همدآ یللاقص هکت ةيحلا عمو هم لیلق
 . 1 یصت اذا زتساو هنع رتتعا لاقت رد هنسانعم قلوا هغرالا بولیکحب دفرطرب  زانعتسالا زل و هدنز و لاعتفا

لاش روند همدا شماغوا دتفاو هبهاد (زونعلاژ و هدنزو زما ( رنعلا 1
 ۱ ۱ باصم یا زونعم و رع لحر 

 دا كنو فل وم * یدنل وا 3 یا 4 زمع (زقنعلاژ رد هلدبقرپ هدنزو باتک (زانعلاون ةيهادب

 ۰ هلثیتصف (زوعلا ) ردهزوع یدرفم روند هنسهناد مزوا هدننزو زوج 6زوعلا رایدلوا بهاذ هننلاصا یراراسو

 0 ندجامتحاو رتف ىلثم٭ زوعنم دادس # هکر د ح راش * رتفو ةحاح یا زوع ه اصا لاش ردهنسانعم حاتحاو تححاح ۱

 5 | لاقت زد هنسانعم قلوازمل و هنسنرب رولوا ردصم زوعو ۷ یهتآرولوا ترص هدد یتدا رادعم قحهلو صالخ

 ۱ صوصخر ورفتفااذالحرلاز وع لاق ردەنسانعم قمل وا حاتحوربف و دج و مل اذا عبارلا بابلانمازوع"یشلازوع

 باب هدانعموب نعت «یشلا ین زام لف اثیش دم اذا و دتشا اذا رمالا زوع لاق ردهنسانعم قلوا دتشم بوئلپرص ۱
 :هدانعمو هکر د ح راش * رول وا شعاضوا هترسع و تدشیتبلاط هلفماغل و هنسنلوا هک ابوکرول وا غوصم ندل وا ۱

 رد هنسانعم قل وا ادکو ربتف یخ دو هل رسک كنهزمه (زاوعالا) یهتنا یدلبا صیصتیرهزا یتغیدل وا فورعمریغ ۱
 | جاتح ییهسک لوا هلمیلس ءاضتقا هنسن لوا هکردهنسانعم یقلوا حاتح هب هنسنر و رقتفا اذا لجرلا زوعا لاق

 | هجوحا اذا رهدلا هژوعا لاق ردهنسانعم قلق حانحو ربتفو هيلا جاتحا اذا *یشلا هزوعا لاق رول وا شلتا

 | یعب فرشبام یا هدخا الا “ىش فهوام لوقتاک فرتشیام یا هب بهذ الا یش نالفل زوعیام ترعلا لوقنو

 ىلا هک اب وکهنسذ نالوا راوشد لوص و تولوا حاتح كم كمدآر ارز ردنمزال كحاتحا عافترا هدارو عفتریام

 | عب نیز وعمرونید هسابل هنهکنالوا لذتېم هلباه (ةزوعلا 7 و هدننز وربنم <زوملا ) رول وا عفت رم ندر كاج هشت
 | هدننز و فتک(زوعلا) لذتبمقلخ بول یا ةزوعم وز وعم هبلعو ءاحلاش ردز واعم عج نوچ دلو ا یسابل نيج اتحم

 | (زوع) حاتحیازول زومل هلا لا راردنا دا ربان وخا عابتا نس هلک زول ادیک أت هکرول واهاکو رون د همادکو جات ۱

 | رجز صوصخ هنعسقنویق هلیسان هرزوا ځة ك راز و یصف و یرسکه رانیع 6 نیع ربع )ل ردیدآ لج رر هلم كنیع

 ۱ زرظر الابهز خلاق ردهنسانعم كل ەدنکت با ولا وققمرتاب و قم اس یب هنسنیم هل وقم نکو هنکا هلینوکسكنارو
 هسرفل قلع لاقت رارد باکر هسرول وا یندعمرک ا روند هه کنز وا نالوا ند رد زرغو هسخناذا ین |بابلانم ر
 .هبف اهعضو اذا زرغلاف هلجر زض لاق رد هنسانعم قعصاب قابا ه یکن زوا نانلوا رکد و دلجنم اباکر یا ازرخا

 3 "ثحیا هزرغب كد ددشآ نول وه و هلا لاثتما هنپنو صاره نعي هیمنو هما یا نالف زفمزلا برعلا لوقت و

 3 ها قیوشت و ثح یکسفن اد هنتعواطم و اضرو تمزالم بوشپاب یکی رک هنالف تعب هب كسقلا ىلع كسفن
 : . یضاع ههاشداب و یلاو مارب زرغو ردراو یریبعت لراص كب هنسیکنزوا كنالف هدماقمو ځد هدزجالطصا



e ۱۸۵ F- 

 لوق ىلع روند ههر و هب هقان نالوا هيظع و هل وط هدننزو نو ريح (زومطیعلا) روند هایق وی و نوزواو |
 هکر دیعما ثٹ نحت رب هلرصف تردد هارو وا (زاز رفع ردهلدبم ندنیس ییاز هلذأ وا سومطیع یلصا

 یثکرول وا ردصم زفع و ردف ورعم رم هکردیعسا زوج های وکس كناف و یصق كنیع (زفعلا) یدا رولوا د
 یهودو اهبعال اذا لوالا تابلا نم ازفع هتج وز لجرلا زفع لاق ردهنسانعم كما هبعالم هلرسهح وز یدنک |

 هلعاغم (ةزفاعلا) روند هزوج دو هدننز و باح" (زاغعلا) هخانا اذاهریعپ زفع لاق رددنسانعم كمرکوچ | ۱

 هدننزو هر اصم (یزافعلا) اعالي یا هج وز زفاعب تاب لاق ردهنسانعم كلا هبعالم هللها یثک یدو هدرا

 ضف كنع (زتعلا زا هن انعم نطقلا ةزوج وو دەنيس ەز وق قوم هدننز و همام (ةزاف لار روند هرابو هب هت

 ردروع#*یلعف كنو هرز وا ینا كح راش »رد هنسانعم كع روب هدر > هدرخ یس هل وقم هګرق هدرخ هلس وکس كفاوو

 وبشوخ یرلکذ ید شوکنأجرم هلف رګ هکر دیعما شوحنزرمو روند هنرکذ كنمسق كشا هدننزو رفعج (زةنعلا)
 (زقنلاوبا) هنسانعم تس روند ه وغآو روند ه هیهاد و تفآ و هنسانعم هار رونید هغاریپ هلباه (ةزقنعلا]) ردناب 1

 ولغوا و یزفنعلا دمحم نا ورعو رایدلیا در ااو هل بس یس هښک كن آ ةاضق ضعب هکر دیس هبنک كن هسکرب
 هدنز و زکر 6ز کملا) ردعضومرپ هدنبار 7 لئا و ن رکب , رايد (نقنعلا ةراد ردب وسم هشوح ز رم رد راثدح

 ردهنسانعم قعایط ۵ هزاکع و ضبقت اذا عبارلا بابلانم ازکع لج را زکع لاقب ردهنسانعم یقعثتروب ۽

 هزکر اذا حرلا زکع لاق ردهنسانعم قمج اس قارزم هرو اوت اذا لوالا بابلام ازکع هتزاکع یلع زکع
 هلب رسک كیع (زکعلا  هب یدتها اذا A زکع لاق ردهنسانعم كلتا كولس هلو ی وط هلسلالد هنسس

 لعفت < ركعتلا) موشلا لیلا قلنا "یسلایا زکع هناف درحال لوقت روند هب ی 1 یوخ دبو لیګ و زسر و
 سوا هدننز و لورج (زوکعلا ]ل هتزاکع ىلع کوت اذا لج رلا زکمت لاقب e ههزاکع ید

 عض و هنجما كنآ ینغایا هسک ش اسکی ابا هکروند هب اق یک هبروط هدنزرط هرز ندرومدو روند ا |

aروند هه رح نالوا هدنج واو ردهز "کعیدرفم روند هاصع یل هبرح یوا یخدو هدننزو نامر (ز  

 (نکملا)عرا هيف تلا اذاز ًاکعلازکع لاق رد هنسانعم كمر وک ه رح هغارزعو اصع هدننزو لیعفت (ړک

 ركع هد رانو هدنز و روفصع (نوکعلا) و هدنزو ریکع (نکملا ر روسد هنشاب یرک د كناسسنا هد

 تلآ قیصعصو یراو هلباهروند د هزومکعو زیکع روند هوتا قیصعع یسهدوک ولناجولتا و ر
 هلتنخ و با رطض او شالت هسکنأل وا صیرح تیاغب ه هنسن رب ورضتح و رسا و هتسخ هلنیتحصف (زاعلا)ل رون د4

 ةفلنا و قلقلا هذخااذا عبارلا بابلانم ازاعرضتحلا و صیرطاو ریسالاو ضیرلازع لا رد هنسانعم قل وارا

 نالف تاب لا روند 4 یشک نالوا نمه و وا ندنارطضا و شالت و درد ردتفص هدننزو فتک ( املا )ز مل

 اه خآ نرظ نال فا ضرر هلا یتنرو روند هنس ضا نراقهدننز و رونس.(زولعلا) مانال اقلف امج و یا ازلع
 توم روند هکلوا لاا فو نونطا اذکو نطبلا عجو یا زولعلاذخا لاق روند هنتلع نونچو ردتجه

 هل سسک كن هزمش (زالعالا) ردعص ومر هل رسک مال (نام) روند ەن از مل نالوا ظيلغ كنا وسو هنسانعم "ی

 رفنضغ (نکتلعلالو هدننزورفعج (زکلعلا)لو هدننزو حرز (نکلما) ءزجا اذا هزاعالاق ردهنسانعقلزجا ِ
 هبهنک ی را هدننزو جرب ز (زهلعلا# یک هدنام روند همدآ نالوا مظع و بلص و دیدش و نیلقیبهدوک هد 3

 یتیرایوت كنءود هدرلمایا طق كب یسهفناط باعا هکردیعتا ماعط عونرب و هنسانعم حط دارق روند هب هغ

 هدنراید ملسوت هکر دید تاب عون رب و لایق زونههکرون دهها هج وق لوش و راردبالک | بوروغب

 هران وبق قیرآ هلباه 5 زهلعلا ا رون د هنا كيجیرانات شمالو جتن زونه هلیس هی لعافےسا (زهلعملا) رولو 0

 فرش هسکی کیا هللرسک كابعرولکزانعو رولکز ونع و نعا یعج روند ه یک یشید هدننزو زک (نعلا)

 هرب یراز ذیکیا هج روت وا ب وکو چ ني نچ ارز رارد علا یتبکر ک ام راب یعرا هسل وا ی واسقم هن ر یر«

 هکر دن وک لوش ( علام و ) رار د علا مود نالفقل هسلیا فداصت هثیش قج هل وا یک اله ببس هسکر و رواکا
 بوتتیرب هلتراقایا ندنشالت یک نکیا هدا لوا هلغ# هلوب یتغاجم نکل بوروتاب هلدصف ځذ یارنعرب

 جد ندنلثم + هغلظب هفتح نع ثحابلاک+ردشغ وا ےذ هلکن آب ودار وھظ قاج رب ندئنلآ كغا ربط هاک اب

 طی رش نب نانسنعو» یهتنا رونلوا قالطا هدهنسیشید كنسي ناب زنع هروک هنناب كحراش * ردوب د

 هلوا یل هرهچ نیغراط نعي هدننتیه كلانعشح امت اد هکروند ه هقان ددشو زوای N ۳ سم دوک وا ۱ 1

 | روند هنسسد كنشوق لجشوطو روند + هبن نالوا هايس یغاربطو ردیعما یصق دوخاب یسرف تكنهسک مان |



8 ۲ RAM 
 شرب یراکدید هرم لوق ىلع ردیعا منصرب و ردنؤم ندنظفزعا هکرونید هنوناخ ه رشو هز زع هلبا رصقو

 | تاذ یدلا صخت مان دعسا نب ملاظ ندبا ذاخا دوبعم ادتا یروب زم رھش یدبا راربط اکا یسەلبق نافطع هکیدبا

 ٣ بودا ثادحا تهب هنن رزوا كنآ یداعقا و هد هج راقوب رادعم لم ز وفطیض وط هاتی ندلح مات قع

 هيلع مرکا لۇت يق یدناراردا عافسا تونم ندنآ هلکطنا لولح ناطیش اکاو یدیسشا هیعس هلا

 ۱ (یررما) یدلیاقارحا ی وس س هو رم و مده یوق متان یجدل وا لاسرا اروم یدبل و ندلاخ مالسلا

 ,قصاب هلی وص قربوق لوق ىلع رول واریبعت قحاب هکر وند هنجب وا یلب وا نلزیسق تآ هلن دم و مصق و یس هب رغصم
1 

 هدنزو هاهم (هزازع) و هلنیتحف ( زعار و هلرسک ك نبع (نازع روند هنغلا را لرب یرصوب نالوا هدنراتا

 "یدرورهسلا دن رع ن رعاردندلاحر*یاساهدننز وریب زنی زع لو هدنز وریما(زیزع) و هدنزونودج (نو رع )لو
 نصحرب هدنرز وآتارف هل. كاع 6 نازع رد راد نیکتارف زعالاواو قیلعلان رعاو یریهظلا لعن "تعاو

 | ىلا ةدعاق كنسهکل وا نم هدننز ولقت ( زعتر ردیدآ نصح یکیا هدنع (رخدناّزع) و (تبخناّع)لو رددآ |

 | کا ییعب كلا د یر 2 نام : یدنک هلس اس + هسک رب رخآ مدآرب هدننزو لاعتفا زارع الا ردیعما لرهش نالوا

 ۵ |زب نع ها دع اذا نالف "سا لا سا )وا "نع بونل زب نع هللاح یسهلوقم ترواحو تاستا

 كمردلوا و هبلغ و هبلع دتشا اذا جرا هیلع رعتسا لاق ردهنسانعم كطا لغت بونلتدش هنس رب (زازعتسالاو

 | لجراب ر زعتسا ساس ال ای لا هناما یا هب , هللا زعتسا لاق ردنعشلم ندنسانعم فاش را هر لس ردلعتسم دنخباتغم

 a لافلتدش بوشکپ هلقمتوطینی ر یر قاربطوموق و توم وا ضرم نم ةدشلایه و ءاّزعب ه هباصا اذا

 ۳ هدنندد نیمرح هلی كازو یصق كنیع 2 وزعرلرح مل یا لهن 0 كسام اذا لمزلا رعتسا لاقت ردلهعتسم

 ۱ یخ نارا هل ایف ( زه ]ر دیم یسرف كنهلج ن ماشمخ هلی كنیع وك رعملاإ رددآ عضوم

 | لامتسا هد هن انعم زبزع س لفا الو روند هد شر طم تع و رددآ هعلق رب هدهعد ر قاتسر

 ۱ | نج حل ۱)جنوق ردن هو عراشلا لء ى کی یدل وا لمعتسم هدنرب ریبکرک | ردد وصملعف لصا هکرونل وا |

 ا | ضرا لاقت ردهل رابتعا فوصوم ىقينأت ردهنسانعم هدندش (هزوزعلا) الیلذ ززعلا ىا "لالا ابنم رعالا
 | رکذ کو و دما هد واییز (زنزع) دروطع یا ةز وزعمضرا لاق روند هر شنای رومب هو ةدیدشیا ةزوزعم

 8 ۱ | ىح ردفعع نکل راردا لکت هللا هل ب4 ءار دادغب ءالع ردیقلۇم نأ شلاش اتار زع ن دم یدنلوا

 ۱ ۳۰ قوغاوص کت نایذلیا فبات هلاسر هدابل وا هللا عج یني رامالک كسا نوجا تابثا یتساعم یراضعب

 و | (زب زعلا )ردیدآ هیحان رب هدنساضقلصوم هلی رسک ك نیع (یرعرفح) ردیعما فورعملک عونرب زرع و راي کود |
 [۳ انا ور دادوم تزرع شارف یلا تیپننا یتح + وبشا هل اتش مان زا کو نو دیس

 ۲ ا و او ا تصخ رد رام فنا ةئور ردیسمهوب كن آ شا رفاو ردیشوف لجو دارم ردعقا و هدنتب ا

 ۱ یتا oe هلا هی نیش (نارمشعلا رول وا كم د هایس دارم هکر د ورم هدهلبنا ونع هب روب نما

 | یشم اذا یناثلا بابلاخ نم انازشع لحرلاشع لاق رد هنسانعم كعرو زەر دکب یک یش ام كنهسک شلسک

 ۱ هدشز و رفعح (زوشعلا ]ا اذا هاصع لع زشع لاق رد هنسانعم قعابط هباصع و لحرلا عوطعلا ةف

 روند هه ود نالوا د دشوز واب لوق یبع دلا نون هر كهدنزور وذعهلا واود دشت(زوشعلا و

 ردنا نالوا هدند دا رع هکر وند هنا قوجورون د هضرا ولتوشخو رولوا راوش د کو لس هکر ون د هلو تشرد ولت وشخو
 ۱ فّرصت ندنآ رد ر وج4 ینعب تام یلعفكنو و ردهنسانع:قلوا ظیلغ مسج هلبنوکسكنيش و ىح ك ذيع (زشعلا) ۱

 كنيع(زضعلا ]لر دذ وخ أم ند رو زمزشع روند هه ود هثطا ظیلخهدننز ورفنضغ(نزوشعلا )ر داکد عوعسلاعفا
 | كف هنسن هدزغآ و هعنم اذا یتاثلا بابلا نم اضع هزضع لاق رد هنسانعم كلا عنم هلی وکس كن هم داض و ی مت

 هدندنع نوب رب نکل رلیدلیا لقن هعمرو یتفلو ندنویفوک هچرک راضعب اهغضماذا ةمتملاز ضع لا رق هتیناتعف |
 روند هتل نال وا دیدش اقلطمو روند هنالسرا هدننزو سلق (رتضعلا ردرکتتسمو لیقف طف هدنناذو ردلوهحم

 هکحو ردشؤم هلباه (5 زعضعل » لیخ یا زصع لجر لاق روند هسک ان و لی و ددش یا زمصع ۶ی # لاق

 رون دە یراق هج وق اقلد هرهجتشز لوق ىلع روند هب یراق هج وق نالواتفاو هیهاد و نیلاقیرلکیک

 اذکو هح ولا دعا ا ةيهاد یی ةظبلغ ازوحم یاد : ریصع نالفح وز لاق روس هنوتاخ رودو نالوا هو و

 زوم” كب هکر وند هب هقان دنموناو یربا لو شو روند ه یراق هج وف هدننزو نوب ربح < زوعضیمل) ةريصف ي
 دوخاب طنبلغ یراثا و ولکنررد یماضعا دوخاب ننالوا ها ظع و ولم رک لوق یلع هل وا عنام هنکل هبک هلغل وا |

 (لوش)



 f AY - ده
 لول وا نددت كغوص هدنزو لالنفا هبا ( زافنعالا ) یضت اا لر زره لاقب رد هنمانعم قلوا
 كنيع (یزازعل ارزو هلرمسک كرانيع (ة علا و (زعلا) دربلانمتوع داکیا لحرلا زفنعا لاق ردهنسانعمقل وا
 راص اذا یناثلا بابلانم ةزا عو ة عو | نع لجرلا "نع لا ردهنسانعم قلوا ردقیلاعو فیرمش و زب نع مدآرب هلیصتف |

 هدنسهجردزفل و هنسنر و ةلذدعب یوقاذا نالف علاق ردهنسانمقلوا تردقیذو یوق نکیالیلذهسک وازع |

 راسو وصو دجوب داکی الف "لق اذا “یشلا نع لا رونلواریبعت قل وا بایک هکر دلمعتسم هنسانعم قملوا ردانولیلق |
 اذا ةحرقلا تّرع لا و لاس اذا ءال ا ع لاق ردرعشمىلغت هرز وا لیسم هکر دلمتسم هنسانعم كلغا ن

 "لقک عی اذک لعفت نا "یبع نع لوقت ردلمعتسم هنسانعم كلک هنچ وک هلیسهدایز كمدآر هنسنرب و امف ام

 یتعپ امذشل یا ام “زعل لوقیف یتبحلا لجرال نولوقب هنم و دتشا و قح یا عبارلا و یناثلا بابلانم یتعب لم و
 هچ وک ك ب كلاوس ود نیسیمروس یب نکیا ناسبلا نع نفتسم و نابع متبحم اکس نع تلقام "یلع بعص و قط

 !"نع هیلع تززع لوقت ردهنسانعم قلوا مارو ناز هریغ هلبتهج مرکو ی
 :هزاعموتمرک یا یناثلا بابلا نم

 هبلاخ اذا ه علاقو ة زاعملا ف هبلغ اذا لوالا بابلا نم | رع ةع لا ردهنسانعم قمل وا بلاف هنعزانم م

 لوا ا نوای ا یی “اذا ءلالا نوما ۷۵ هل

 i هسل وا هلبعص كناه ار رد هک اه زهر نا ی

 نم یا + رب رع نم + اضیا لاثمالانمو + یبتنا رازلیا تراشاو نما هلتلذ هلب راد وا سفنلا یا ماد ىف ىج ب
 (نزعتلا) هدنعقوم ةلاحال رار دا | عه هد ر كج هد ر وتکل ای یش نالف هاو خانو هاوخ هتل راب عو بلس

 ازرع راص اذا لجرلا ز رعت لاق رد هنسانعم قل وا فی رش و زر نع ندهرکص یتعب كفلتزع مدآر 1
 | ددشو بلص قیصع یتا كەد وکو ازو عت راصاذاةقانلا تززعنلاه رد هنسانعم قل وا راط یکیل د یس

 لاق رد هنسانعم قلق زب نع یمدآرب هلی رسک كن هزم (زاعالا) بلص و "دنشا اذا هم ززعت لاقب ردهن
 ءان ىلع كیاصااع تزنعا لوقت EE كل دیدش و ےظع كم همدآرب هنسن رو ازب نع هلعح یا یلاعت

 دندش وكب یغاربط و از وزع تناک ادا ةقانلات عا لاق ردهنسانعم قلوا یه« راط هقان و “ىلع مظع

 اذا انالفرعا لاقت رد هنسانعم كلنا تبع همدآرب وزازملایف عقواذا لحرا "ئالاق ردهنسانعمقماض و

 اهعرض مظعو اهلج نابتسا اذا ةاشل ات عا لاقب رد هنسانعم كموپب یرادم بورولب یکل هبک كنم نوي
 دو هدننز ولیعفت (ز زعتلا ) هعضویااهلجسمعاا ةرقبلا تنعا لاقب رد هنسانعمقلوا ج وک لج عض

 انب وق یاد ثلاث هانز عف ال یلاعت هلوق هنمو ح راشلا لاق ازب نع هلعجاذا هز رع لاق رد هنسانعم تالاب

 هل رسک ك نیع (ةزعلا ]ل اهدبل اذا ضرالانمو ضرالا رطلا ز نع لاقت رد هنسانعم كم ر دشکپ یر روو
 بایکوردانورون د هم دآرا وکر زب و في رش هدننز وریما ( ب زعل اله دن رلانعم عیججرولوا سا و یدنلوا رکد هکهتر

 داکیال لیلقیا زب نع “یش لاق یک ءالجاو هلجا رواکءازعا و هزعا و هل سک كنیع رواک زازع عج ر
 بقل كنناطاس رصم اعم هلا هب ردنکسا هدفاس و كلم یا زب نع وه لاقت رونل وا قالطا ههاشداب زب

 یعج روند ۵ هقان نالوا راط یراکیلد كن راهم هدنن زو روبص ( زوزعلا  یبک مور رصیق یدا یرلص و
 (زازعلا و هدننزو دوعق (ز وزعلا) ةعسا ول اك لیلحالا ةةيْضلا ةقانلا یا ج وتفلاکز وزعل ام لاق هلنیتعص

 | (قزازعلا ]از وع ناک اذا لوالا بابلا نمازانع واز وزع ةقانلا تع لاق رد هنسانعم قمل واز وزع هقان هدش

 هلعافم (ةزاعملا) از ورع تناك اذاسمامنا بابلا نم ةزا ع ةقانلا تزنع لاق ردهنسانعم ز ورع دوو

 قلوا بلاغ هدهلداح و هثحابم و ةزعلایف هضرام اذا هزاع لاق رد هنسانعم كما هثحابم هلنهج تٴزع ٥

 هزامیتعع هزعزع لاق ردهنسانعم ه زاعم هدننز و هراز (ةزع :زمل) باطلا یف هبلغ اذا ءزام لاقت ر تب

 زنه لا ردع واط ندهزعزج هدننزو لزلوت ( زعزعتلا و رد هنسانعم كروب بويل رازآ زا نمف یی ۱ ۱

 (یزملا) ردیسهاکح رازآو رجز صوص هنعسق یکی هدننزو دفدف (زعزعا) ر مت يف اهرجزیا زعزعتن لف
 نو باھ نار ىب وآ ذی هلکنآ لیجچ تب رونی شسیرواب نالوا ین تنومآ 9

 نیم لا روند ا فا i ۳۹ كازو ىق كني E اااه ةا ۳ ۱ :

 یم كنیع (یزرعلا)هدب دش یا ضرما زازعم وه لاق هنمو رون د هبهنسن هی دش كب( زازا )ت دش



 سگ ۱۸۲ =

 قلو زج جرم ا) اجا هریصاذا هزتالاق ردهنسانعم قلم ازجا دج واذا الف لاقب رد هنسانع و 3
 رکنم مصخ ىر ونا ۋا ىدا هام قزاخ یوا داف ند ارضح مالدلامنلع مان انا هدنازو هح

 دنزورمت ( رعت )ردن وچ ا هفلابم ءاه یکه دن رخ آر اردا راهظا نوجا قلقزج ام هدکدلیاتردابم هراکناو ین
 ف كغ (زغلا تان ال ردلجررپ ندلیذهنب نایطوش هدنزو هفرغ (هزحنا ) ردنداسن مالعا

 1 نیس اتم رد د حراش * رونل وا قالطا هشوق سنجر و هنسانعم ماهس رونل وا قالطا هراقوا هلبن و که

 یراکد ید جز دارو دز یتا موق ما هرزوا فا تاوصا عیب نکل رد الا تان هوم

 ردنقم هتعماحم هدننز و ریما « بلا ) یهننا رد ثلا طلت فا وم سپ ٭ یدنل وا نایب هدنس هام هکر دقج هل وا شوق

 کروند همذآ لوش ( زوما ) ءاسنلایتأ ایلیا ريع لجر لاقت ردقج هل وا نینع هکر ونا وا قالطا 4 یشک نایلوا
 لاق رارد ید دو اکا هلوا شلو تا ورا رج لا و قتلمام ادا رخ کوا غوا حالا هدلاوس

 روند هنس ورک كن هسار ۵ هکر دیعج ا هلیصف كن هزه ( زاحمالا )پ ةلغ.لا هئ هلع ا یذلاوه و زوم هنا

 ۱ هدنتعص یلیصح و بلط كثيش نالوا یولطم نالف راب عو رونل وا قالطا هنن راکوک كنجاغا ام رخ لضتلازاحا

  ربصلا و ةتشلا و لذلا بکر راربد لبالا زاحما بلطلایف بکر هدر كج هد یدلیاربص و تنحم و خ باکترا

 رد رلتعاج رکب نب مشجون .و هب واعم ن رضنون (نزاوهزحم) ردولنتشم و لذ هبکار لبا زاحا ارز هنسانعم

 | كمالشني ندندرا مدآرب هدننزو هلعافم (تزجاعلا هنسانعم قیرط رونا وا قالطا هلو هدننزو با رع (احلا)

 هنسانعم هشاسم ندهبلاغم باب و هيلا لص وب ظ بهذاذا نالف زجاع لاق ردهنسانعم فک زا هجو

 | تەجا رمو ليم هنفرط دقحمو هقث نالوا بجوم ینزجم راس و هقبس یا ءزصف قناس یا الف زجاع لاق رولک |
 ا نم زجاعم اننایآ ف اوعتس نذلا وا ىلاعت هلوقو هيلا لام اذا ةقث ىلا زجاع لاقت رد هنتسانعم كما

 نیدناعموا یلاعت هّللارعا نع زحلا لا مهوریصیل مبنوعنام و منولتاق مهءایلوا و ءاین الا نوزخ از یا

 ربعبلا تزحن لوقتردهنسانعم كمي هندرا كل راوط دنزو لنت( زانو من نین اظوا نیقاسم

 | هدنلکش لو هکروند هلیطتسم طخ نالوا ادب ندراکز ور هدقلموق هدننزو روفصع ( زورحلا) هزم تبکراذا

 روشد هنآ قارمسق نالوا اناوتو دننوز واب هاب رنک كمال و یصق و یرمسک كنيع (ةزاغلارد زب رایج رول وا
 | رونل وا قالطا هزلحم ه هفان و زا +هود اناوت تاکرا قحا ردصاخ هغارسسق هداموب یتعب زد زات هت ثاکرا

 | قلموفرب هدنس وشرق یسومیبارفح هد ه داب هل رسک تابع هزل و ةد دش ىا ةزلحم ةقانو زاغ لجو ةزلحم سرف لاقت

 | رش ر ندنعون ها و هدرخ كتابن یراکدید مام هلص كن ارو كنیع ( زرعلا )رد لا یعج كنظفل ,زچوردیدآ

 رول وا ردصم زرعو ردقلوا هلبا هڅه نیغ نالوا با وص ردفعحم نکلرلیدلیارکذ هم روب تغل لها هچر کردید
 RNA بالص و دتشا اذا عبارلا بابلانم از ع یشلاز ع لاقن هنسانعم كفلتبالص بوشیکپ هتلر
 یناثلا بابلانم ازرع *یشلازرعلاق رد هنسانعم قمراقچ ب وکچ ندنرب هلاروزو فنعیهنسنر هلو کس كنارو

۳ 

ata nتا فا اقا تا تا یا یا ی  

: 3 

 دتشمو ظیلغ هنسنر و همنعو همالاذا ان الفزرع لاق ردهنسانعمكلطا باتعو مول همدآرب و افنع امانا هعزتنااذا
 بولآ هلجوآ نهنتسنر نوجا كمرتس وک هوم همدآر و ظلغ و دنشا اذا یشلازرع لاقت ا

 ۸ ىلع ضبقاذا نالفل زرع لا ردهنسانعم كمسوک ی هرادقعرب بوم .هزسوک نعوم قرهقیص ینیراقم شا ۱

 ۱۳ ملت رد ساسی رو بوشیرو و aa رالو هیلارظنس ایش هنمهب رب هعباصا هي لع اهاض دنکیا ۱

 بعصتسا اذا هیلع *یثلا زرعت لاقي ردهنسانعم كلج وک هنلسفر هدشزو لعفت ( زّرعلا) ضبقنا اذا
 لاق ردهتسانعم كفلتالص بونلتدش هنسار و بعصتسا اذا هيلع زرعتسا لاقي ردهنسانعم زرعت ( زارعتسالا#

 تموصخ و هافخا اذا هز ع لاقی رد هنسانعم كمل زك هدننز و لیعفت ( زرعتلا إل بلص و دتشا اذا "یشلازرعتسا

 ۱ كل اعا و بارشا هنوک هیانکو ضیرعت بوبا حرصت هد راص وصخ یس هل وقم كلروکو د ینعی هبطخ دوخای

 | زرع لاقي رد هن تانعم قع روب بولیزو و ضب رعتلاک هل لاق یا ةبطنا وا ةموصلایف هزرع لاقي ردهنسانعم
 لاقي ردهنسانعم قلوا ضبقنم هدرانو هدتزو هلعافم (یزراعلا و هدشزو لعافت ( زراعتلا و ضبقنا اذا

 هدن اع اذا هزرام لاق رد هش رلانعم هبضافمو هفل اختو هبناحم و هدن اعم هزراعمو ضبقنا اذا زراعو "یشلا زراعت

 دسافی هناسنرب هل رک كن هزمش ( زا حالا هبضاف اذا هژراملاش و هفلاخ اذا هزرام لاه و هبن احاذاهزراع ا

 روند هرلهسک نا تبیغ و لصف یسان امن اد هدننزو عاطف (زا ٌرعلا) ءذسفااذا هزرعا لاق رد هنسانعم كلما هاب و
 درد | هکر دتغل هدنظفل هسطع هدنن زو هج رحد (ةزطرعلا ال سانلل نوناتفم یازا ع مه لاق ردزرام یدرفم

 ۱ ىش
۱ 

۱ 



 سگ ۱۸۵ قیس

 ةأرملا تز لاق رد هنسانعم قلوا وب یچلق ینعب یس هری كنوتاخوازومم تراص ار تزج لا

 سهالان ع هزحم لاق ردهنسانعم قموعیلآ ها ربخأت ندهن لرب یهدآرب و ام ری تعظع اذا لوعفلا ءان ىلع

 زحلا یلا سل اذا ان الف رج لاق رده: هستم كعد رد هدنام ورفو زجاع عی كلبا تبسن هزغ یعدآرب و هی اذا |

 تزح لاق رد هنسانعم قلوا یل كلوي نوتاخ هدرانوب هلم كنیع( رعل او هلنیتعف ( زا اه ال) مدو | ۱
 هنفرط چ كنم ناو ةصاعیلج نو هی علا ابن ريع تمظع اذا عبارلا بابلا نم ازم و از ةأر | ۱

 هیت قالسا هی نصب زونر در هنگ رام تاج نجس 969 و

 زجاع ندروما نکا دوخاب ن نوچکیدلرخآ ینیرع روند ه یراق هجوق هدننزو روبص ( زوجا ل رد هلتهج
 زولاد ر ردنرابع ندنوکی دب نانل واریبعت موسح هدسان ناسل ( زوجا مابا ردصاخ فو وو نو

 )۲ ( هلن رک هلداص رډ ص ۱( ردرلنوب هکرد درا و یصوصخ میا هرزوا هنآ "هریتو كن رب ره ردفورعم |

 ردللعم (>)هدننزو ردتقهردرعوم( ۰ )هدننز ورهاعردر مآ )٤( هدنن زوربص ردرب و (۳ ) هدننزو لح درج ردربنص
 هوجو قلوا هيم ثعاب یراقدلوا هداتشلصفرخآ هکر د ح راش +رد نعظل "کم دوخاب ملا *یطم ( ۷) هدنن زو ثّ

 )۱ ۲ ) فلالا+ردران و هکر دموس مهاب مم هرز وا اجهفورح هکر واکه انعم ید شب زوجو+یهتناردمجر اند«

 لکنم فلالا (۵) نالسرایعیدسالا ( 4 ) ناشوط عی بنرالا (۳) رب عب ضرالا (۲) ردهنکیا یھب
 0 نعل لطبلا (۸)زکد ییعی رهلا (۷)ییوف ییعب بلا 3( ءابلا × هن ہاتعم رازه روند هددع كي اقلطم ۶

 ندهانک ی نعي ةب وتلا (۱۲) ناقلق نعي سرلا (۱۱) ناکرزابییعب رجاتلا (۱۰) ءاتلا* رغص ییعب رقبلا (
 قانچ و طاق جانات ا (۱۰)شک تیبا (۱۰) عیاجا (۱ )جا * زوک |یتمیزوتلا (۹)۱۳ 3

 یتلع هقسا ی )٩۱( یار ی ) كنج ینعب برا (۱۹)ءاطا »مع نهج (۱۸) قلجا ع

RA (۲۳ ۶ /ییعیهیهادلا (۲>) یلیغآ كشن وک ییعی سعّلا ةراد (۲۵) لادلا » ةي  
 3 )در رفتار ا بل( ه) ا (۲۸)یسهجارف و یکلتس وا كس نا وسن نمی لا عدد )۷( ۱

 ةكمرلا )۳+( كم هرتد شعرا (rr) یشوق لات رف جازا (rr) قا عد ّةیارلا (۳۱)ءارا +* دروفیشپدآ

 (۳۸) ءاعسا(۳۷) یک ینعی ةسفسلا (۳) نیسلا» رد دآقلموق فورعمرب نعل ةف ورعم ةلمر (۳۵) ربکراب قا

 (4۳)سعّشا (4۳) ردیدآ فورعم رجش (4۱) ةججمانیشلا + لببییعیذنسلا(ع ۰)یلیماسموعا (۳) غاب اص نم
 هلنیتعص ردزحم و رداع یعج رده در تغلدوخای زغ د هزوح روند هیراقهجوق ها (44) یفکر

 هنوکرب نعي بطلا نم برص )4۸( ةع اداضلا+ةعموصلا (4۷) یشاطیکج تن علا (عد) ةي(

 رونل وا بیت تند رلنابن یرح هکر دیم ماعط ع ونر (۵۱) قیرطلا (۰٥)ءاطلا * نالترصعبضلا (4)ردی
 (ه>) ءافلا + روند هن رقع (ه۵) یسیشید كنيشحو راجشحولا ةناع (ه4) ةيفاعلا (۵۳) زجاعلا (۵
 كلوچ و هرهت ردقلا (۵4) رونلوا ریبعتنوب هدیکر ت هکههج و ییعی ةلبقلا (0۸) فاقلا * شموک ة ضفلإ (۷

 رکسع ییعی ةبیتکلا ( (>۳)فاکلا + یسامویرکد كن هنسفرب ییعب دل (د۲) سوقلا (+۱)یوکییعب ةيرفلاا

 روند هننولشابو هتک تزوع شب ءال 0 ) ملا + بلکلا (ج0) ردصخا ندهلبقو ةبعکلا )٤( یالآو

 هیچ رپ و هم نال وا هدنفچل اب حلق ییعی فیسل اةضبق ق راعسما (4)رفزا كشم تعي كسملا (>۸) روند هرفاسم (0
 شتآ یتعیران (۷۲) نونلا + رلشاط یرلقدنروتوا هر یتعی ردقلا بصانم (۷۱) هاشداب عب تاللا (۷۰) ر
 ییعیذیال و(۷>) واولا »ینالی ةع فسلالصل (۷۵)یاخ آ امرخ ییعب هلن )۷٤( هود یشید نعي هق ۷

 هد هلیعض كنيعروند هندل و رخآ كمدرب هلیرسک كنيع (ةزحملا ) لا غاص نع نعد (۷۱۷) ءایلا»قلل

 ءاز ةأرما لاق روند هتروع یلصف كوب هدشنزو ءارج (ءازحلا ) هدلو رخنآ یا هنا :زغوه لاق
 هدنفی ر وقو روند هنشوق لځشوط نالوا هصیق یغیر وقو روند هننغب قلموف كسکو و زحگلا هم

 روند هنشوق لصشوط نالوا ددش و تم یس هاد كنس هپ و روند هنشوف لجنشوط نالوا

 "همه (نزاحمالا و هدنن زوهباتک تزاحلارون د هریکس نانلوادن بولی راضیفچلاب علفهدننز زو ناتک(
 هدننبرابرع ارز نوجا كمزتسوک ك وب راردنا دهن رایرغض تره ناو هکر وند « هو لوش هل ۳

 شوق (هزام)و نویی تلالد هناسج و تماضضكنجزف ردلو ی تاغ تروع نالوا كوا

 یر و ها “شامخا لاقب ردنا زجاع هک بوک عدا لوا هکرد هنسانعم كلا ت دونی سارک

O 



 اطم

 هو ةل 4لا ءاطلا لصف ]قیح

 چک ةامعلا نیعلا لصف رمح

 یک ۱۸۵ زی
Serکا " 

 ا اذا | هزاضلاه رددن دن اعم كاا افح وروح ودصم اذا ارض هریضر هقح هزاض لاشه ردهن سام

 اذ| كلت لاعت هل وف هنمو یدنل وارکذ هکهنن ردزوم4# هکی ک ی رض رد هنسانعم هصقان هلبارصقو یرسک لداض
 یسهلک یربض هکردشلنا نایب هرزوا هج ووب هدنح رش صا وفلاة رد باهشهکربد جرم »ةصقان یاد<یریضدعس#

 فوجا یدل وا لدبم ۵ ءرسک یسهعط لداض هلبییس تر واح هاب هلیعط كناف هکهنسانعمهصقان ردنفص هدنن ز و یلعف
 قرهل وا تفصهدب عمالک هکیدلاق یدا روند یزوض نامهیدیلوا ندزوضرک | ردذ وخأم ند ربض نالوایاب

 ةيشاح وة زاب ی راض "یرف و یک یرکد و یرعش ردنداعمآ ین روب منزو ردقوب هلک هدننز ویلعف هللرسک كناف
 لق یندورو رد هل رسک ك ناف هکهدنن زو یلعف ندنافص ىراس ردیلوق ه وبیس موق رم لوق هرو ا

 هدح و لکی یا یضیک لجر لاتو زن یتعیامف كیح یا یکیح يشم لاق رایدلیا لشمت هل یصیکو کحوا

 هننکر رپ كغاط هل وکس كناب ویرسک كناط < بطلا) چچ[ ةلم 6لا ءاطلا لصف زم یلاعت هن وعب زج هدحو لای و
 ةأرملا ربط لاق رد هنسانعم كلا عاج هدننز و ضبق ( ربطلا ا روند ههود ٹکرا یلکروا ییاو روند

 زو لیبجز (نیرب طلا ) ه "الم اذا هربط لا ردهنسانعم قمردل وط اقلطم و اهعماح اذا والا تابلا نم اربط ۱

  رلوا هلقتسم تغل سپ ردهبانک ندعاج ل ۳ كن همه یاح و یصف كناط (زعطلا» رود هنجرف كنا وس

 ۳ (نرطلا) ب ذکلا یا زخطااپ ءاج لاق روند هزوس نالی هلی وک س كنم یاخ و یرسک كناط ( زنطلا)

 ۱ !هلرسک كناط (زارطلا هنيه یا هزرط نسحاام لاق ردهنسانعم تئیهو لکش هلینوکم كنار و یحتق كناط |
 ER بوثلا لع ردیب رعم یسرافزارت راردبا ندشاق کر وند هنخابق كىو هنسپتلآ لاو هنفهنس تكسابلو بوت
 | یفلا عضولاوهو نالفزارطف بوثلا اذه لع لاق رونی ههاکتسدو هناخ راک نانلوا جسن هرخاف بایت زارطو

 جد نوجما هاشداب ةصاحو هطعم یا اذ زا رط یلعوه لاق ردهنسانعم بولسا و طعم و ةديج | باشلا هيف جت ۱

 | هد هلیعف كناط رددآ هدلپرب هدنیرف باصبسا و رددآ هلع رب هدنرارهش ناهفصا و وره و رون ده هماح نانل وا

 | لعفت (ز رطتلا) هاعا اذا بوثلاز ّرطلاش رد هنسانعم كلنا زارط هب هماح هدننز و لیعفت (ز رطتلا) ردهدزنبز

 فرظ قج هبوق وزارت هل سنک كنان( ناد زا رطلا ال ز رطتف بوثلاز زط لاقت ردعواطم ندزب رطت هدننزو

 ا | ثمريکهفابق اب زو تابهنسح نکیا زسقشفاب هنسذرب هلدیتحمف (زرطلال ردب زعم یسرافنادوزارت روند دنالخو

 e ]وا ولیوخ :لزوک ن کیا یوخد هسهک رو نخ دعب لکشتاذا عبارلا بابلان م ازرط "یثلا زرط لاق ا

 د بودا ماتها و فلکت هدنص وصخ ناو وانو هتلخ نسح اذا لج راز رط لاقت کر ما

 كع و یصق كنانعطلا) ارخ انا سيلي إف ق ااذا سبل لاف لج رلازرط لاق رد هنسانعم ین نازک
 اب ریتم هتان كلعا عاج و هعفد اذا ثلاثلا بابان نم ازعط هزعط لاقب رد هنسانعم كمروبقاق هليو کس
 | ۵ زاط لاقت ردهنسسانعم كلعا ه رضس و لزه یهدآر وک كنون و یصق كناط (ننطلار) اهعماج اذا ةأرملازعط ا
 ندا هنر خم و لزه یسان اعاد هدنز وداّدش (زانطلا) رددآ قلاب عونرب رنط و هن رم اذا لوالابابلانم ا

 كنون و كی( طم ا) ردندآ هرقرب هدننزو هرم «ءرنطل سانلاب رخت ناک اذا زاتط لجر لاق روند ه هسک
 تیثیح و عق و یب هل رال وا یلاباالو فیفخ بویلتآ تمرح هنراسومان و ردق یدنک هکر وند هراهسک لوش هلبصف
 GB اع میسفنا هنيه ف رخال یا ةزنطم مه لاق رهل وا راکهزره وربخیب هن وک ةر هلرالوا

 ی دام ملا لسف وس یاعت هن وعد نی لب موق قشمو روند شنا سلانیل هدننزو دادش

 ردتغل شب هکهدننزو فتک لا و هدننزو سدن (زحلا لو هلی وکس كيج و شالث تاکرح كنيع (رعلا)
 ورا ووو ورکا و یکیجروص فب اد هنسانعم ۶ یا متو درک نک )ا

 هلیحفو ىرسكك راجو ىف كر٣ (ةرعملا) و (زحتم او هدننزو برمض( زا )مرخ قم یااراعنلا زح بکر لاق

 | زصع زجع وهنع زح لا ردقل واهدنام رد دارم هکرد هنسانعم فعض هدننز و دوعق 6 زوحل الو لتاصق (نازعلا)و |
 ضبقم روند هنفچلاب كملق ز بع و ردتق یا فعض اداعا لاو یناثلابابلان ما زو وانا زص و رحم و ازم وا
 رذفلفا بی وصت هلنیتصفهدانعمیکیا و حراش#ردا رواهظ هدنف رط یرغص كنه | دوکردب دآت تلعر و هنسانعم قلا |

 یناعم بول وا عوض وم هنسانعهرخاتهدام و هر وکه ناي هدراصب كفل وم × رک ذیساک ردهنسانعم كلا ا

 | هکر دزجاوع یعج روند هبهدنام ورف نابلوا یتردق ه هنن زر (زجاعلاژ م نان آ هلتسانمررب یر

 زوج تزج و ةأرملا تزصع لاق ردهنسانعمقل وا ربیعی زو نوتاخ هدننز و دوعق(ز وعلا ژردندرداون

 ردهنسانعم قلوا زوج یراق یخدو هدننزو لیعفت «نیحگتل) ازوجع تراص اذا سمانا و لّوالابابلانم

 ( لاقب)



 ا هاف E دداا PESIN a هکر وند دمدآ لوش دوخاب هیلوا ردتقم هغر

 تقتلا ىذلا قدشلا قیضلا ىا "رضا لجر لاسقبهلوا نم هدا ملكت هک ر لیا هفاضا یتفرح داض ا هد هلک ره یتعب

 جز هيلع قبضي نموا ةقلخ هیکنح نیب حرف نا عطتسیرل ماکت اذا ینلا وا مالک نیب ظ یلفسلا و ایلعلا هما رضا
 لا روند هنجرفتروع نالوا مک قیصع و راط زضر و عاطقلاک زا زصلامهو داضلابنیعتسپ یتح مالک |

 ها هکر هلنیتصف (زَصلا) روند همدآ نیغراط دو هدنن زو ضم ( لا ) قیض ددش یا شف اتکا

 لڪ لب سمک كل رمه (زازضالا) "رضا ناكا ذا عبارلا بالا نم اززض لجرلا زض لاق ردهنسانعم ق

 ثاسما و لح ینعب قاض یا ییبطعب اف ىلع نالف رضا لوقت ردهنسانعم قە وق هددماضم یدآرب دلکا

 ءلداض 6 زعضعلا)مزا اذا ماعلا ىلع سرفلا زضا لاقب زونلوا ریبعتكموکینک هکر د هنمانعم كفبچ ینک یی

 ءأطو اذا ثلاثلا بابلانم ازعض ءزعض لاقت رد هنسانعم كفگچ_بوصاب هلادش ی هنتر لوکس كنيع و
 :هروناح ی ر نالوا یوخدب اقلطماو زون د هنالسارا هلوکس كنم نیغ و یرسک ك داض(زغضلا) !دیدشا

 یاری زلوق لف قمرد و بودا قعو ی هنسنرب هه ودهلیل و کس كناف وی كداض ( زفضلا )یک نالبق روند

 كمر وبقاق هه وا و ثالذ ماركا عم وا دهه ادا ل والات ابل ا نم ازفض ریعبلاهرفض لاش ر رد هنسانعم قم ردن ۴

 رد هتسانعم كم زکس و اهعماح اذا ةأ زفض لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلتا عاچو دعفد اذا هزفض لاق ر ۱
 ان رطاش ونا رج ردهنسانعم قعتلاقو بو اذا زفص لاق ردهنسانعم قاارضصت ادع ادا لزا

 و و هذا هیضاذا دن لاقب زد هتنانمت تیز خلا د رخ او
 هنسیتلشوم كمدآ نابوب وا هدننزو نیزه.( نیفضلا) هفیف مالل! لخدا اذا سرفلازفض لاقت ردهنسانعم

 | (افطضالا و روند هب هم ل وي هدننزو هنیفس (ةریفضلا) هطبطغ یا هریفض تعم یتح نالف مان لوق
 دا دش (زافضلا اهراک ههقتلا اذاهزفظضا لاقب رد هنسانعم قعوب زقسیا سیا یهتسنر هدننژر

 فلع هب هود هکر وند هنن ر وغلب هب زا لوش هلنبتعف (زفضلا)ل م امن یا زافض لجر لاق روند هب یجع

 یک یر ةلبا ضامن بوک د نما كلا فلع یه را ارز ردذوخأمندنو قالطا زافض هب یسیع
 هزکضلاش رد هنسانعم قه كب ین هنسن ر هلبا لا هدننزو رکر ( نکلا )رد اسضاح یت عنعلم و روز ؛هلاقم

 | بابلا نمازعض لج لا زعض لاقب رد هنسانعم قوا شوماخ هدننز و زمر ( رمل ]لا د. دش هزناذالو الا بابلا ن
 ریعبلازعض لاق ردلبعتسم هنیانعم قهروطبوت وط بویفتچ دنا شوک هود و ماکت مو تکساذایناثلا و لوال

 رم لوقت ردلعتسم هن سانعم كلا ماقها و ديت و تراظن اباد هثلام كمدآر و جلو دقیق هل"

 # اذا هلام چر يص لاق ردلیگتسم هتسانعم كيا اسما و لڪ دنلام یدنکم دآر و همزل و هیلعدچس |

 روند هب هت قصابو رونل وا قالطا هظبلغ ناکمزعض و اهم اذا معلا زعط لاس ردهتسانعم قو یه

 (نماضاا )هاه ردهزمص یدرفهیلوایرثا روماچ الصا بول وا كنو لزق یراشاط هکر وند هغالب دب
 لزقیرلشاطو درفنمیکزعض زوعض وروند همدا تک اسو شوماخ ردفصو ندل وا یانعم هدننز وروبص(ز

 ردا بیپعتی سانام اد ماض و روند هنالسرا وردهزوعص یدرفمرون د هغاطنایل وایرنا روماجالصا بول وا
 یربا هلی كن ددشم مو یک و یمن داض (زعض )سان پایع یا ماض لجر لا رونی همی ۷

 طبالع(زراعضلا) و هدنز و جرز (زرضلا) روند هنآ رفداو ه هود روغودنموتت و رود هینو دو

 روغو هثط | ظیلغ ول هدوک ی رم وب زراعص و روش دەب هقان نايل و|یدوس بول وا هج وق لوق ىلع هب هان هج وق

 (فزرع لا )رونی د هضرا د دشولت الصو روند هنالسرا هدننز ورفعج( زرع! ) ظرلغ یازراعط لصف لاق رون
 لوش رول وا سا هزرعص وظاغاذارقلا وادلبل | هيلع زرعت لاش رد هنسانعم قل وا ظيلغو تشرد ناک زا

 ةأرما لاق رون د هن واخ نالوا دث ما ةظيلغو هلوا زلدیکه که دن !ندنغلپارص هکر ون ده هبت قلشاط هراق ظب
 | زهض "یشلا زبضلاق رد هنسانعم كفگچ هت تش ی هنسن رب هلن وکس كناه و یعف ءاداض < زمضلا ]ا هظیلغ یا

 كن رشیدی هنسفرب هناد واهعماجاذا آر لا زبض لاقت رد هسانعم كلعا عاج وادی دشائط و هاطو اذا ثلاثلا باب
 یرهدزغآی هنسنرب هدننزو زوج (زوضلا]) هيف مدقع هتضع اذا ی ادل اهن زض لاق ردهنسانعم قمرمص ارح

 نالق هدزغآ كکاوسسزوض و هغى اهک الاذا ازوض زوضب ةرقلازاض لا ردهنسانعم كفیچ كرەيلە
 هما (ةزا وضلا) هصن ادا از وض هعح هزاض لاق رد هنشانعم كمر و ضقان ینقح كمدآرب ورونب ٤

aeصقت نیقلسکا رکی لاو ی ادات( )نیو رخ دف وک  | 
 ج



 ب عملا داضلا لصف چ

 سگ ۱۸۲ زی

 PR ES لا رد هنسانعم قازوم زکب هدننزو لعفت < زعشللا دتهارکل هنم ترفن یا /لّوالا بابا نم

 | رد هنسانعم قلوا صبقنم هدننز و را رعشفا زا ریش الا ضبقت اذا مشت لاق زد ةنسانعم قعثترو بوشیرو وا

 | كىشود وقروق هن ورد ندهنسسنر لوف لع كم ر روا ریو بوهرتد هلفغل | ی و ضیا اذا لجرلاز راش لاق

 یتا زاعشا لاقن ردهنسانعم كم رکیا بو ر وكەب رک نتف و رعنا غلا ادا غرار افشا لاق "رد هنسانعم
 ۱ ا لغ مسا ندزازریعشا ( عشا رود هنتلاح زا بعُا ردعسا هلبصف كنهزمه و كنيش j) زاما ههرک اذا

 هو لکنلب ناتار و ماه راک ار فان یا هنما رمش تم راص لاقت روند همدآ ندا ترفن توروک 4ب رک ی هنسنرب | ۱

 3 ak نی دجا ردتس ند ۳ "قش € "یرهشا) روعذم یا نم لخر لاش روند همدآ شقروق

 ۲ یحف كنهددشم ممو یرسک و یعط كش شار رز ردرابل زعم رد هلنیت وب هک ی زعش | ناغع نب رو ی ریش ۱

 نامزیدو یربا و روند همدا نداری هلتفد هرل هنسن یکیدروک بور دلاق ییزوک امد هلن وکس كن هم یاخ و
 رد دن انعم توخ ورک هلی كن هففحم عمو یعض كنيش (ةز زر" )و ماه (ةرخک "ال روند همدآ و هبءود
 ] (ینوشلا و هلرسک كنونو كنيش (نینیشلال ربکلا یا ةزبزعلا سفال یغبنال لاو عزا نا لاق
 و صعبلادنع روند جد ءادوسلا ةبح روند هنتوا كروچ هاهو یرسک كنيش (ننهشلا) و هلیص كنيش |

  هلس ۶ كنيش (زهانشلا) رد هربقمرپ صوصح هتما یاملص هددا دغب ی ین وشلا ا ردیس راف ظفل لصالاق

 ۱ 6 زوشلاریکتمیازوشاوهلاقیر ون دە هسکر یکم ونیبدوخ هدننز ود وسا (زوشالا )لرد هعلق هدنتلیا تومرمضح

 ۳ زوشلا) هب فعشاذا لوهحا ىلع ازوش ه ریش لاق ردهنتسانعم قلوا هدنکفا قشاع ولتیمرک هدننز و زوج |

 | قلقیازوشم وه و ءاحلاه ردتفل یخ دزو وشما زوم هکهت روند همدآ شماضوا هارطضا وشالت هدننز و لوق |
 ۱ ! یدنلو رکد هکردیف دا هو هدننز و رینیش 6 نینهشلا) یدنل وا رکذ هکر دیف دا رمو هدننز و زیرهس (نب رهشرل

 عوار هدننزو یربض (یزیشلاآ)ا و هل رسک كنيش (رشلا )رد للا رک ذ ادارطا هدنسهدام زین وش فل و 3
 ۱ ردیجافآ جاز ییعب عساس دوخاب سونآ لوق ىلع رولیز ود یسهلوقم قانج و هطاو ندنآ کودتا هاسسا

 | یرمرف هدشنزو مظعم (نیشلا) رددآ هیحان رب هدنسهکل وا ناصبرذآ ریش و ردتجهلوا یباخ زوج یأر یلع
 | یشاع هدننزو لیعف (نییشتلا ) ةرمحم طط یا ریشهدرب لاق روند هشاق نالوا یطوطخ لوت لو یمرف

 كداض (زاضلا» ب جملا داضلا لصق عف اریسشم هلعج اذا درلا ريش لاق ردن انعم كلا ج ریشمآ
 اا یاداضمراش كاش ردهنسانعم كلتا ےتسو روج همدآرپ هلنیتصق (زأضلا و هلینوکس كنهزمه وی

 | صقنو هسک اذا هقح ان الف زّأاض لاق ردهنسانعم كمر و صقان یتقح كمدآرب و هیلع راج اذا ثلاثلا بابلانم

 | یزآض زیمق لاقي ردکع د دصقات هک ردتفل هدنظفل یربض هلا یصق و یتالث تاکرح لداض (یزأضلا)

 نانا نالوا یوق و دنوق قیصعص یمادناو ءانضععا و یربا یمهدوک هدننزو طبالع ( زرابضلا و ةصقان یا

7 
 | راک هلیحو ز واب ندعابس هدننز وریما ( نیبضلا ل ق ولا قلا ریضلا یا زرابض راج و لجر لاقب روند هناویحو

 | ندا یانعمهدننزوریم | (نیبض)) ون زو فتک نبض ول لاتحح دندش یا ریبضص بثد لاش روند هدروق نالوا

  هدننز و ضب (ربضلا )ظحلاذق وذم ىا ريض و ربض بئذلاق رون دهد روقنایهدل راپ یک هعمش یرازوکه کر دذوخأم

 | لا هم یاخ (زحضلاادیدش هلظخ ادا یتاثلا بالا نما رپض هرب رض لا ردهنسانع قاب كك هلیفیرب وق زو ۱

 | بابلان نماز هنیع زنه لاق ردهنسانعم قمراتیچ هلی هلسهمه بو وا دوخای بوروا یزوک هدننزو رض

 ۱ | باص و تح ك و لیخ یازمض لجر لاق روند هسک ان و لیخ هدننزوزلف (زرضلا و اهصخم ادا ثلاثلا |

 یا ما لا روند هتروع رد نو امر هه (جورضا روند لاو روی ی نالوا

 ۳۵م کک شیدشیدوو ابو تاسموت وزا یز ود تضرارب هدننزو زرط ( زرضلا رز همش ةريصق |

 ۱ مط ( رر ضم ال اهددج ةلق و اهربه ةرنک یا ضررالا كلتزرمضینابع الوقت رول وا بعص یولس ا

j FAG۲۰۰ 84 زا زهرضالاز هسن حک 7 یا زن رضموه لاق روند هب هسک نالوا نابرهمان و لیح و می"  

 '  زهرضا لاق ردهنسانعم كقک ب وار وس یک ردیک ه غل ورغوا اردن کو یخ ولر ہد زیرا ۱

 # ما و تفلا هکر ون ده هسکنال وا اند وی وخد هلی هلداض و هكنم ز مه( مضالاپ ازتتسمهبلا بداذاا کل

 ۱ رضا لجر لاقب رونید همدآ كانم و نیغراط غبطلاپ و رتسعلا قلنا یبلا یا رضا لجر لاقت هلوا جوک

 1 | ندنغیدلوا ېک قشپب هن جدلا یراشید تس وا هلغل وا راط یراد وا هک روند همدا لوشو نابضع یا |

 a ندنغیدل وای ک شم هتلی را هنچ لوفیع هيل وا ردنقم هناي و ادا هش وح یمالکمدماکتا

e) 



 سه ۱ ! 3

 | بوترودو ءانعلاو ةقشلا ف هق وا !۵ا هزطش لاش ردهتسانعم قمارغوا هنقتشم و نعرا ر و بزنم
 یتندب سا و اهاتفاذا هنیع رم لا : رد هنسانعم قمراقیچز وکو 4 هنعط اذا خراب ءزض لا رد هنسانعم قمحاس |

 هکردیفدا رهو هدننزو سخاشن 6 زخاشناا)ب یرغا اذا مولا نیب رحم لاق رد هنسانعم ققارت هنتف ب ودنا داتتفا

 كارو یف كنيش (زرمشلا) اوسخاشت نعم اوزخاشت لاق رد ةنسانعم كعشدنا تموصخ و توادع لر ىزا

 باسبلا نم ازش هزرش لاش ردهنسانعم ثوسک و ظلغ یازرمش هيف لا رد هنسانعم قلوا ظبلغ هلیوکس
 لا روند هثیش ددش و تح“ و ةبوعص و ةدش یازرش هيف لاقت رد هن انعم تبوعص و تدش و هعطقاذا لوالا

 ةكلهمو لاله هدن زو هز (هزرصا َوفیا زرشوذ وه ل ر ردهتسانعم تّوق و روزو ددش یازرمشرما

 هعزان اذا هزراش لاش ردیف دارو هدننزو هعزانم (ةزراشملا) ةكله یا ةزرشپ قمر لاق رده سان

 لا ردیف دا رمو هدننزو بیعت (نمتنل ال قللن "تم یا زراشم لجر لاق هنمو رد هنسانعم كما قلیوخدب 1 ۱

 هر هسکن دنا بیذعت ی ہا ماد هدر اکو ی هزرش لا رد هنسانعم ككوسوهذع اذا هزرمش

 نیبلا یا زاریشبیلانا لوقت روند هدضو همزوس هلن رمسک ك نيش ( زاریشلا و سانلا اویذعمیازارمش لاش روش

 زرأشو یکریناندو راد هاب راتعا قمل وازارشیلصا رولکز یرارشو رولکزپ را وش یعج هام ج رسما
 كوب ناد نیطالس ناضل وا را نادا دم ر ایچ وا بم ها شید زاوش اور هدند رفم هللا ه

 هنیصح ةعلقر هدننزو روبص (ز ورش)) ردشل وا ام هلیعسا هلغل وا یسناب لزاریشرهش هدس اف کرد

 ,صالخو چور نەکا هل رسک ك نەز ره (زارشالا) ردیعسا كخاطرب هدندالب میدهدنن ز وقلج (ز رش

 مظعم (نّمشلا هنم جرخال وركن قالا یا للا هزرشا لا ردهنسانعم كلا اقلا هه ورکمرب ناسي

 هل وا شل ردشان هن رب یرب بولپ روشوید یفرط یکیا و بونل وادنب هنضعب یسازجا ضعب هکر وند هثیش ل شود

 یش لاق ردشفل وا فرصت و ذخا ندهزا ریش نالوا یسراف ظفل یسهلک زرشم وبشاو یک باستکشفلءز

 هنسه] وقم علف و قاح لوش هلیس هی , لعاف مسا (ةزراشلا )هافرط مومشلا ضعب ىلا هضعب د ودشملا
 تناکاذا ةزراشم ةدندح لاقت رده رامتعا فوصوم قنات هلوا ردنا عطق لاحلا ىف هسارغ وا هيت 2

 ندسنت دحر دیدآ هرق رقرا ران خرس هلیطف كناوو یر و هیلع تّرم یش هو 4

 | یروق كم هنسنرب هدننز هما رانا یاز(ةزارشلا )رندن ناز شا لع ندع نرو دی نو

 رفا (ززشلاإ) و هلبعف كنيش ( شلال ادیدش سساذا عبارلا بابلانم ةزازش *یشلا ّرش لاق ردهنس

 هتیقس هلا هم نیغ (ةربغشلا) ادج سباب یا رز ش وزش * یش لاق روند ه هنس یروق كر ردرافص و

 قل وا بکش هلرهج والبتسا همدآ رب هلبوکس كنیغو ی كنیش (زغشاا) هنسانعهلسم رونىدەزودلاوچەد
 كمرچل وا هننف بودرقشق هنبرب یرب یسانو لواطتاذا ثلاثلا باسبلا نم ازغش هيلع زغش لاش رد
 هدلحر بيرق ه هکم هکردشاطر هدتشزو یشطع (یزغشلار)ل یرغا ادا موقلایب زغش لاش رده
 یدنل وا رکذ هکر ديف دا رمو هدننز و ربغش 6 ربغشلا ال ردیشاط كن هکرازنبب بوصاب اکا هن راراوط سان

 بابلا نم ازفش هزفش لا رد هنمانعم قمروا هی هلیسکو ک كغانآ دمدآرب هلن وکس كناف و ی كنبش €
 هزکش لاق ردهنسانعم كمرود هلقمرب هلنوکس كفاکو یصف كيش (زکشلا) همدق ردصب هسفراذ| یا

 بوترود و هناسلب هاذا اذا هزکشلاق رد هنسانعم قلق هد رزآ هاست یهدآر و عبصالاب هنخناذا لو الا بابلا نم از
 فص و زکشو اهعماح اذا ةأرملا زکش لاقب رد هنسانعم كل عاجو هنعطاذا خراب هزکش لا رد هنسانع ن

 یک کر رک هلا ناوسن هکروند همدآ لوس هل رو داف (ز اکشلا) رک ذیساک روند ه هسک یوخدب

 اهطلاخنا لبق لزتا ةأرملا ثّدحاذا زاكش لجر لا هلوا زانا لأزنا نکر دا تبع روبه نزد ٩

 لجر لاش روند همد ندا لازر زا نرزسکعا لاخدا زونه دوخاب نایلهتسپ نکردا ۳" رده

 نمانالف اوب رقت رال لوقت روند همدآ تسمد نالوا رد اغوغو هدنع هدنمشع سلحم ایادوء ءاتن یا

  هکروتند هراک دا ش شلاق هنتسف لوش نشود زارع (یزاکشلا# برشلاد نع دیرعم یا زاکش اف ك

 یآراذاةزاکشلجر لاق رد هعنشا ندیق ایطو هل وا رد الت بوروطهدنس وش راق ناهه هدکدروک تب وبحر
 | لجز لاق روند همدآ یوخد هدننزو فتک زکشلا) و هدننزو سکش ( زکشلاو هربعدلق ههاص

 | رولت راضقاثلق و یرک | تا هاکن هکر ون دهم رصو ه هعصت قا هدنن زو بطر ط ( زکشالا )قلا یس ۳ یازکش و

 | ریش هنم یسفن تز زس لوقت نیدهدتتانعم تاعرکیا ند نا یبدزوکهورکم يا نبش ت هدننزو رغ (عشا



 ہک نیسلا لصف روح

 ب عملا نشلا لصف زی

 یو فظن فیفخ یا زرز نھ لاقت روند همدآ فیظن قرهلوا | حورکبسو تسج هدننز و ز نع رب رزلا)ا
 یحصق كناز < نزلا# ىأرلا رک لقاع یا زز رز لجر لاق روند همدآ اناد و لقاع مکحو نیتم یربیدن و شرو
 هززب هزز هدناتکم ان وحنا طیسب نکلرایدلیا لامها و كرت هدنرلتافیلأث نیفنصم ر وهج یهداموب هد دشت كن هينا و

 (ززلا) ردغ وصمندل وا بابو رول وا هنسانعم قمروا راع یسهلک ززسپ ردموسرم هلینرابع هعفص اذا ازز
 یا مهزازو مهزازپ موقلالقحا لاق رد هنسانعم هاکن و رابو لاقثا و ثاثا قلرغآ هدننزو فتک (نازااوو هلنیتصت

 برطضمر ول وا ردصم هلنیتسم# زازو هنم ءاحیذلا قیرطلایا هزازیلا عج ر لا روند هلوب یکیدلکك مدار و منا
 | کروند هتروع لوش هدننز و هحرف (یرازلا ) قلق اذا عبارلابابلانم ارز لج رلازاز لاقت هتسانعمقلوآ رارقب و

 ابر اجتویفت راد ةشامطیا هراز ةأ ما لا هل وا روشالوط ییراوا وشم وقام اد هلغلوا هفلش و هفیفح تیاغب | ۱

 | ندظافح هلع كماز (ناز وز مهرمایا مهءازاز موقلا عجب لاق روند هتحصم و سا هدننزو ءارعص (ءازازلاو

 ردندآ هدلبرپ هدنن روان هلا ةارهرهش هدناسا رخ هل کف كیاز(نزوز) ردیعما كن دج یکاطنالا ےھا ربا نب دما

 همذآ رود و ولهدوکی رموو ةمت ىا ةیزا وز هردق لا روند هرج كوي و یربا هدننزو هطبالع (فیزا وژا 1

  یزوزلا و هدن زو یطنبح (یزت وزنا و ظ الغ راصق یا ةیزا وز موق و لج ر لا رول وا فص وهد هتعاج روند
 ۰  یزنوز لجر لاقت روند همدا نالوا هدنساعدا تراهمو قذح و تسابکو دش رد زا ندنتردق و دح باز دیدشت

 1 4 تیزوز لوقت ردهنسانعم قغوق بوبلراوخ یمدآرب هلیعف كناز (ة زا وزلال قلذصم سشاکس یا یزوزوا
 ِ از زلا و یدلیا تن هدنناب لتعم یره وج هلغلوا لتعم هروب نم هدام هکر د حراش × هتدرطو هت رقکسا اذا ءازوز ا

 روش د هرب ظیلغ یغارپط هلباب فیفخت (فی زا زلال و هللا رمصق «یزب زلال و هلی كماز ءاز زنا لو هل رسک كاز
 1 هل رک كناز 62ازب زلا) رولکی زابز یعج روند هن راجوا لوق یلع هنکلی شوقو روند ه هت كچوکو
 | «یزیزر) ردهنسانعم هل هدنن ز و هبهارک (ةیزابزلا ل ردفدا رم هدل وا یانعمیکیا هل آ ءازب ز هلباسصق (قارزلاژو

 ۱ رددآ عضومر هدماش هدنزو یزیض ( یز زال رد هاکح ندنراتوص كنسهشاط نج هل رسک كرااز |

B~ردکعد بوسنم هنیلقناتسهم هدناربا هلنوکس شابج و یارک یف كنز یمنی لس  [ 
 1 ۱ ماحوا فیاصتلا تحاصوی رادلا دیعسنا نام دیعس وا و تعشالان نایلس دوادوا نتسلاتحاصروهشم ماما ۱

 ۱ ی و باکر لا مصان نل دوعسمو رواجا یا ولا لا دبع رصن وا و ملعدو یضاقلا دجانب لیلخ و نابح ن دی

 ] لالا دبعتقولا واو رومآم ن رم هللا دبع و متاح یاب حرکلا دبع و یتبللا یرمشب نب یلع و ظعاولا ران
 ۱ لجرلازغلس لاق رد هنسانعم كم رکس كب هدننزو هجرحد هلب هم نيغ (یزغلسلارب ردرلب وسم هبار وا نون" زصساا

 | "یرفلا یرینیسلا عرکلا دبع ن دجا ردهب رقرب هدنسهکل وا سراف هدننز و نینیس (نینیس اددش اودع ادع اذا

 ھل رسک ویعض كنبس (نیرهسال رد هب رقرب هدنساضق دزب هاف كنيس (یئانسر ردنداز وا ثدحا یلعلا "۷ "یلعوا

 كنيس (هزابس رژ رول وا رشک هدنرابد هرصب هکر دامرخ عونرپ ردهدونایز قرهلوافاضم و قرهل وا تعن هنظفلرمت ۱

 كيلع ردنداروا یزایسلا نسا ن "یلعف ورعم هلکع دلب وطل | كيلع ندننثدح رد هن رق ر هدنساضق اراک هلصقا

 حر , هلبط كنيش (ةزوشلا)و هلنیتصق ( زأشلا) هک ةجملا نیشلا لصف اس ر دنوجا ريغصت قاتهدنتف
eطظلغ اذا عبارلا بابلا نم ةزوشو ازأش ناکلا رش لاق رد هنسانعم قل وا ولت وشخ و ولتظلغ قرهل وا  

 ذو قلق اذا ش لاش ردهنسانعم قمل وا رارقب و برطضم بوق روق ندهنسنرب مدار 0راا وا

 یانعم هدننز و سا کش (زأشلا)و هدننزو فتک (رشلا و زوشمو زوئشموهف لوهجل ءان یلعلجرا ریش لاقیو
 و ی "ٌمشناکم لاقت روند هناکم كاسكو ولت وشخ ولتظلع رد راغص و ندل وا

 رش لاق د روند ه هسک شمل وا را رقب و برطضم هلفقروق ندهند رب هدننزو لوقم (زوشلا لاو هدننز ولوغتم |

 یعدآرب هلیسک كنهزمه (ز ًاثالا) قلق و روعذم وهف عذ و قلقیا زوشمو زوئشم وهف لوهحا ءان ىلع لجرا
 كن هزمه و صف كنيش(زأشلا )) هقلقا و هد اذا هرغ هزاشا لاق رد هنسشانفم كلا برطضم تودوفروق |

 هدننزو لاعتفا (زأتشالا) اهعماج اذا ثلاشلا بابلا نم ازأش ةأر ]| زأش لاق رد هنسانعم كلغا عاج لینوکس
 لاق رونل وا قالطا هراتآیل واط هلی وکس كنهزمه و یصق كنبش (ةزأشلا) رفن اذا زاتشا لا رد هنسانعم تکروا

 سو بز همت لا رد هنسانعم كلتا عاج هدنن زو یمن (رصشلا نام یا درام لا

 فاخو عزف اذا عبارلا بابلا ن نم ازصش لجرلا زه لاق رد هن بتاع ق روف ویکلب ند هتنئزپ واهعمایناذا |

 ادا ثلاثلا هاب ی ا لجرلا زضش لاقت رده مانه تار طض ا هدننز و رحم هلا هم یاخ شا 2

1 



 نم سا

 لا اهل و یعارلا ت ةیعر ضرب ملاذا لوالا ENE میخ ع لا ندای یا چ ا يک و

 قالطاهربد یتمی ه هلفاس هدننزو هزامع (نزام را اه الماذا ةبرقلا مهر لاقي رد هنسانعم قمردلوط هب رقورخآ عار

 رکسع لوش ویشان ندنارطضا ر ونلواقالطا هب همش نالوا هدنژ وک زد و رونل وا قالطا هنروع یسورو رونل وا | 3

 :ةرببک یا ةزامتر ةبيئک لاق هلوا رونفلاج یک ایرد ندنفارطا هلدببس یماحدزاو تژک هکر ونل وا قالطا هعع
 | زرا لاق ردهنسانعم قلوا رارقب و برطضم هدننز و لاعتفا(زامترالا ال برطضت و ك ره یا اهبنا وج نم
 .(نیمر ار ةموصخوا مايقل هسلحم ىف كل رحم اذا لج رلا زمرا لاق رد هنس انعم كمن د ندنرب مدآرب و برطضا اذا

 لاق نوعي ؛دلوا هیلاراشم و زوم ص روند همدآ ناشلا لیلح و ردها مظع و رود همدآ هکر طا ریثک هدننز

 قیرعو لیصا ویکی از زیمر مهرد لا روند هثیش قوچو روند همدآ اناد و لقاعو مظعم لحج یا زیمرو
 كنبحاص رونل وا قالطا هبلقراط و روند همدآ نیزر یحاص نیکع و رافوو روند هناویح راس و همدآ

 ندنس هلک مر نانلوا رکد هدننز و همارک (یزامربا) هقیض یا داوفلا بمر لجر لاقت رولوا مزلتسم ینبارطضا

 | روند همای رد هدننزو سوماق (زومارلال لکلایف ایمر راص اذا سمانا باسبلانم ةزامر نهر لاقب ردر ص
 ییلاثع ى دو هنا یر هکنروا و نوه !د) واریشم یتبحاص زون د هداین و لصا ویشان

 لاز اذا لجرااز امرا لا ردهنسانعم قل وا لئاز ندنرب هنسن اب مدآ هدننز و رارعشقا 6 زاربمرا

 بولیزوم و هناکم مرا اذا لج ژژأمرا لاق رول وا دض هلفلوا هنسانعم قلوا مزالم بول قدر
 رد هنسانعم قلوا رارقب و برطضم هدننز و لعفت ( نمر لال ضبقنا اذا لج زلا مرا لاق ردهنسانعم قم

 مایقل ملاحم ی کر اذا موقلا زمرت ناف وه ان اغراب نر وارتا اذا ةب رمضلا نم ن

 طرض اذا نمر لا رد هنشانعم قله ط اب ا و ام اذا لب نا دوو لاه رد هنسانعمقفل رضاح و ةم

 ۱ لواط كن هلیعص كن رز ار( نما روند هب هود دیدش و "یوق نالوا لماکو مان توف د هدننزو طالع نماز 1

 یشع یا مت دهقان هذه لاق و ردربمر یدرفه ارهاظ نام حاصم یا نمر لبا لاق روند هراهود

 ردهنسانعم كلا ! ضا و زن اذا انا نهر "یظلانهر لاقت رد هتسانعم كلا وات رب تاغ( نا رمرلار) اهنع»

 تسج هدننزو عش (نهمرل ال هنسانعماصع روند هکنکدهدنزورییز (نیم را هب هارغآ ادا اذکب ان الف

 روند هلحم قج هلوا عمط هلي كنه (زهمرلا)ل فیفخ یا زوم رم لجر لاش روند همدآ فیفخ
 یا *یش زهمر ال وه لا ردهنسسانعم كمر و هندن هدننزو زا( زازهمر الا ) عمم یا هم

 لوک امر هکر دتغل هدنظفل زرا هلی وکس.كن و و یعص كنار (نترا ردذوخ ام ندنسانعم عمو اغ

 مدار و + رج اذا ازور هزورب هزار لاق ردهنسانعم كلتا ه رک : هلنوکس كوا وو یصق كنار (زو
 | رب واهحصاواملع ماق اذا,هتعیسض لج رلازار لاق ردهنسانعم كلا حالصاو ملظت امد بولوا ماق هرز

 رایج واب (زارلا )هداراو هبلط اذا نالفدنعام زار لاق رد هنسانعمقلوا یلکتسا ی هنن نالوا هدندنع 4

 ساس ردهزار یدرفم نوهکیدلیا حالصا و ےظنت ینیراراکبول وا ےق هنرارز وا ردقج هل وا رام هکروشا
 روند هنتفرح قلرامهدننز و هتک (ةزابرلا) یک ك اشو لاش ردز ار یلصا هروک هننابب كحراش

 ناک تیدخا ناک رونل وا قالطازار هارو هش دک شل نسوا هدنس هاثم رام هدتعنصو راکره

 ردن دنیټدح ز ور ندم ردندیماساو هدنن زوریبز (ز ورال چ حو لماعلا و مالا ااا لیربج حوت ةن
 هکرد رفصم یزار هروکه نایب كحراش × ناسلبطیا "یز ور هیلع لاق روند هناسلیط هل اهددشمیاب 2

 ندز ور هلبعق كراع (ةزارلا لوک زا یل ال ردییبم هنفیدل والوم هم دنا لصالاینردکعد ب وسم هنرهش

 را زار نابم هلال هزار انا ها اونا رمل ا فیفخ وه لاقم رد عتسم هنسان ان نام واراد
 زارم روک ذم هردق لعیل هنزر اذا ران دلا زار نول وقي و هدنقو يراد لیا نزو نوجا كلب یتفلرغآ كشاط

 هرکصد هنسنرب هدننز و لیعفت (نب ول ال روئلوا قالطا هرا هم هلیس هینب هم 76 نازا رلال ردذوخ ًامندانعم

 أر زور لاق ردن رابع ندکلیا مع هناا | بودنا لر نیکو | هکرد هتسانعمتاللا مع و دصق هب
 دیش ن ص را N هلا OY رده قرب هداف ib رارژز یا یش 1

 شاد رج توش ES ساب دز هر يا رخ
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 مچ نما یازلا لصف ]و



 نب لف تاکرلاوا ردنداعما هدنز وربز (ن زر ردقجهل وا هو یراص یرلکدد هرهجالآ هدیکرت رون ایوب هنس

 ۱ دبزرالا هدحا لاق روند هکمرتد هنری ور (ز زرالا) ر دیش كموح زم یطایمد ر زرا 5 تاکربلا ۱

 هز زراذفن لوقت زون د هغمګ اس بوتر ود وةدع رلایادربلآ نم
 ۱ ۱ هکرونبدهنس هنادولطهدرخ هیبشهراق و هنعطیا هفوج ف

 | 4 الق هکردیف دامو هدننزو صاصر (زازرلا) روند هثیش نالوا توصلا لیوط و رونل واریبعت یسمرق و نید ۱
 نیدجان "لع و نامعت نیدجان ناک و یزنهلا رفعجونا ردندیاقلا هدننز و دادش (زازرا) ردلماش ه وشروف و

 ۱ ن د نب دجا و دیعس یدیفح و دیعس ن دم نت دیعس نالوا یسردم هیماظن هس ردم هددادغب و نایب ن دمج

 ؟یشلا زرزرلاه رد هنسانغم قمالغرا هدننز و هزاز( ةز رز رلا و ردرثدح نو زاز رلا خج ن سیفنل | ن دمو هب ولع

 هنایاکح یها وو لصای یک همان هزج هدنن زو تابارخ (تازاط لا روند ءرلهنسز لاسو هرللیق نالوا فیعض

 | كلیا عاج هلی وکس كنیع و یصف كنار (نعرلارل تافارظنا یا تازاطرلا هذهام لاق هنتسانعم تافارخ روند
 لد دشت كازو یرسک كنیع و كم ( نعرلا) اهعمأج اذا لّوالا ايلا نم ازعر ةيراطا عر لاقب ردهنسانعم

 كن ۶یک ر دتغل هد هل رک تایم هد عو كاران و هلل دم كفل او قبف ك ناز ( ءا نع رمل ا و لبا هر وص قم فلا( ی رمل ا و
 لو رک ذ دزو جرحدم(نعرملا رولوا ریبعت كتفت هکرونید هریوت قشموو هدرخ نالوا هدسد یرالبف

 "| اهاد هلیس هینب لعاف مسا (نعارلا) نعرلاب جوشنم یار بوت لاق یک لاش رونید ه هماج شل وا ج هلکتفت
 ۱ ردهنسانعمقل وا ضیعنم هدننز و هلعافم(ة عارم اۋ ت تاعم یانعارعلجر لاق رون د همدآ ندا باتع و مول هکر ه ۱

 ۱ لاق ردهنسانعم كلبا "دع نیل و فبعض یهتسن را هلا هڅم نیغ (زاغرسالا# ضبقنا اذا لجرلا نعار لاقت

 | بابلا نمازفر هزفر لاقب ردهنسانعم قمروا هلی وکس كناف و یص# كنار (زفرلا) هنالتسا و هفعضتسا اذا هنغرتسا ۱
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 ۱ (زفرلا لب رضنام یا قیعنم زف ربام لاش و هنسانعم براض قرع رمو ربط یصت | (زفارا) هب رمط اذا ناثلا ۱

 1 قعەنمزقرب ام لاقي هنمو ردیفدامو هدنن ز و زفار6 زفارلا )صفر ینعع مالغلازفرلاش ردیفدام و هدنن زو صقر
۱ 

 | زر رلازکر لاق رد هنسانعم قم اس هنسن یم هلوقم قار زم هر هلن وکس كفاکو یصق كنار( زکر ال برضبام یا
 [  لیعفت(نیکرلا)ملتخا اذا قرعلا زکر لاقبرد هنسانعم كم رکس رهط و ضرالایف هزرغ اذا یناثلا و لّوالا بابلا نم

 E | هد زو لاعتفا(زاکترالا) هزکر یتعع حرلا زکر  لاقن ردهنسانعم قم اس یتسهلوقم قار ع هر ډو هدنزو |

 ۱ زکترا لاقي ردهنمانعم قلوا راد و تبا هدنرب هنسنر و تخ ا اذا قرعلا زکترا لاقب ردهنسانعم كم ۱
  عضواذا سوةلاىلع زکت را لاق رد هنسانعم قعایط هنتس وا بوب وقهرب نس هش وکر كیاب و هلع یف ینعی تدئاذا "یشلا

 | رعت هرباد ٌهطقن هکرونل وا قالطا هنطس و قاح كنءرب اد هدنزو دعقم ( کر لا املع دقعا مش ضرالا ىلع اهتیس

 | مهزک, ماولخ ادنطا نالاقرونل واقالطا هن رلهاکما رآو َرقمیراقدل وا رومآمدلرکسع و هلحم و هعض وم یا هزکر م
 | ازکر مل عنو 9 یلاعت هلوق هنموح راشلالاق+ر ون د ه نخ ت وص هل رسک ك نا ر( زکر لا )ومزايا و رها ثیح يا

 | لقاع ملام یا زاکرالا نم زکر وه لا روند همدآ مرکو یضس قرهلوا لقاعو ملام زکر و ایفخ ات وص و اسح یا
 | هلقع نم اتا یا درک هل تیر اغ هتک لومت ردهنسانعم دشرو لق تاش هل رسک كنار (ةرکر ا ) عرک یخ

 | ردترابع ندرهاوج و تا زلف یکیدلیا ثادحا و زکر هدراندعم كنالع و لج قح هکرول وا درفم ندنظفل زاکرو |

 | نوتلآو شموک ندنا روهظ ندندعمو رونل وا قالطا هلامو جک یراکهلیا نفد هنسمز رز كنلها تیلهاح و
 ۳ ۱ لامروروندهرهاوج نالوا ثدحم و زوک رم هلتردق دب هدندعم دوب هدننز و هنیف-((ف یک رلا قرون د هن رلهعطق

 | بت

۱ 
۱ 

 ۱ وبشا ردنرابع نددرفج وا ینالوط ها ج وزر هکرونل واقالطا ه هناخ نانل واریبعت هلخا دفع هدنحالطصا ۱

 ۱ لج را زکرا لاق رد هنسانعم قم و هنیفد هل رسک ن هز ۵( زکر الا )یدنلوا قالط | نوچ غ دل واز ونکل یلدردهدنروص

 امرخلوشەدننزو هرم( ةزكر لا زاکرلا هیف راصاذاندعلا زکر الا رد هنسانعم قمل واز اکر هدندعم وز اکر لادج واذا

 | كنارو هدننز و زغ(نمرلا )ر ددآ عض ومر هلیصف كی( زوکر مهل وا شهکید بولی ر آندکدز وا کو نید هنجاخآ
 هلا نغآ دوخاب هلبا شاق دوخاب هلا زوک دوخاب هلبا راقاد ود لوق ىلع كلا تراشا قلطم ردتغل هلنیتم# و یعص
 یناثلا ول والا بابلانم ازمرو انمر وار هبلا مر لا ردهنسانعم كما تراشا هلبا لد دوخاب هلبا لا دوخاب
 ندکلن اعشش دوخاب ندتلقث و ناسلا وا ديلاوا ملا وا نیبجاحا وا نینیعلاوا نیتفشلاب ءاعالا وه وا راشا اذا



 هک ۱۷۷ وی

RE ۳همدآنال وا را وکرزب وریبک هدننف و هریغ اذکو زج ازنتکم یاریبر شک لا روند دا زن یا وب  
 لاش رد هنسانعم قل وا ریبر رد ردصم ندروکذم نیبرءدننز و هما رک( نزاب رله ق ریبک یازیبر لجز لاقروشد ||

 لاق ردهنسانعم قمردل وط یه رقهدنز و لیعفت (ریبرلا) اریبر ناک اذا سمانا بابل مولا ید

 | ماذا *یشلا ترا لاق رد هنسانعم قمل وا لماکو "مات هنس رب هدننزو لاعتفا 6 زابترالا)ل اه "الماذا ةیرقلا زر |
 ما تو را یازچراپ عطلت لاق هتسانعم رذق روند هراد رمو سج هلیعص و یرسک كنار (زجرلا) لکو

 | هاش "لج نوج؛دحا و اش ام کو دد سام ك گاو رد هایمان تاذع و رینکشاو هنسانعم نان وا ةدابع روند |

 | زجر لا كنع هللا ۳2 لاو لرشلا و ناثوالا ةدابع یازجرا نم اوقتا لا ردکلیا دانسا كرش د هنفرط
 | تراقتم یسازجا و زآ ققورح ردناعفتسم ه رک یتلا یتزو هکردعو ر ندرعش هلنیتصف (زج را باذعلا

 تلعلوایمسقءود اریز ردد وش ام ندزجرتلع ص وصح هه ودینآ | یرکذ یدنل وا همست هللازجر نوهغیدل

 .ندنایاثالئا و فاصنا هکلب ردلکدد ودعم ندرعش زجر هدندنع لیلخ ماما رول وا مادقالا شعترم ابقاعتم
7 | 
 | یکم وفا ضرام دنا رغص و هنف رب کا تو یر تامل ی

 | یکه دیصقندزج ر رګ هدننزو هف وج را(ةزوج رالا)رولجآ هرکص رول واراد هشعز قیصقیص e لب
 8 هزوجرا هدننزو زحم (زجرلا) ردزجا را یعجرول وا هدیصق قرلوا درفم یعارصم ره هکروشد هرعش نا

 هدشن اذا هبزجر لاو ةزوجرالا دشنا اذا لوالا بابلا نم ازجر زجارلا زجر لا ردهنسانعم

 | دقنا اذا زجارلا زحترا لاق ردهنسانعم كا داشنا هزوج را یخد و هدننزو لاعتفا (زاضتزالا) |
 ءزوحنادسنآر درو لیت ی اذا دع رلازح را لا ودهنسانضن عمدل رک رک

 هنتلع زجر نانلوا رکذ هدننزو رجا (زج الا ءزوجرا هدشنا اذا هزجر لاقت ردهنسانعم كلا
 ردیعما یداورب هدننزو نامر(زاحرا)و هدنز و دادش (زاحرلالرد ءازج ریینوم روند ههود ثکرا

 | شاط هنا هکر ون د هسالپ لوش لوق ىلع روند هنبکم منا ون هن وکر ل رچ وک ندجد وهه رسک ك نار (
 e SER وخ ك دفع SiS 0 عضو یسسوت دلو و لب اد

 دهن ءدنزولعافت (زحارملا )و زج راب رفت اذا یداطا و لاقت ا كىروس قربوواهژ

 | دم یاخ (نیخر)) اوطاعت یا مهنب زحرااوع زات ادااوزحار لاقت ردهنسانعم كعشدنا داشنا هز

 | كم وک هط زوم ىع هکر کج هد دشت 3 كازو یف خار 770 ر کی

 یو از فا رجا تزر SERS "یتغیرزا

 هی ردف ورعم "هلغ هکروند سا 5 ۹ ا ا

 (زرا) زرلابلاعم یا از زرع ماعط لاق روند هماعط شعثپ هار هدننزو مظعم (ززرلا) یدنل وا ناب

 .ندقا ربا كرك نعپ ردعالوق لع زون هةننسنالوا عوعسشندقا ربا هدش :ز و یصیصخ (یزب زرلار) و هل
 هدننزو لیعفت (ن زلال ردص و صحت هنسسهود تاکر ا شهرسا و هنسس دعر یأریلعونوسا وا ندنیمس

 هلا دیهقو هئطوت یصوصخ روهلقص اذا ساطرقلا زژر لاق ردهنسانعم كلنا لقیصم هلکلرهم ی
 لاوس یعسف لی هدننزو لاعتفا (زازترالاو هدهمو ءأط و اذا دا 2 ردات القا
 9 اذا ایان E لاق kS ا تو ۳ 2

۳ ۱ (rr) ىن 



 سی دما لا دلا لصف ]و

 میت علا لاذلا لصف زي

 د ةلمعلاءا را لصف زي

e ۱۷۹ = 

 ۳ مک كم (نیمالن) یدنلوا رکذ هدنسهذام زوب ( زابزلنا) قل نم لک د برمض اذا ریغبلا ناز لاش

 الازم وهو زیمامناانعطا لوقت ردیمجا ظفل و و روند هنسابروج شآ ی شک اشلزوس یغایو شموغوص
 ازخو ازونخ محلا اخ لاق ردهنسانعم ققوق تا هلنیتف (رلئاإلو هدننزو دوعق (زونلنا) ىنصملا دريا

 ناز ویمت ك ناخ (نا وطنا )رول واردصلاب هی نخ سپ نت نخ و فتکت خ وهف تن اذا عبارلا بابلانم

 لاه ( دناورلنا) و هدننزو ناوفنع «ناورنلنا# روند هرب نخ تاکراو هنسانعم درف روند هلو" هلی
 هاو خو ةناو زاخو ناو اخ وذ لجر لاق روند هکلکو ی هدننزوهذغنق ( وزن و هما هد تشم یاب( فیناونطنا لو ۱

 ست تا هکر وند هنس هش اط دو لوشو هنسانعم هغزو روند هراکهجالآ هدننزو نامر (زاتلناربک یا ةوزخو

 لویکر وند هتن رخ وملروباط و فص و روند هنالترمص هدننز و رونت (زونلنا))هلوا ردا ظفح كد ه هل وا نفعتم

 رود هند رت كتا زس هام هدنن زو ریما( زينا روند هتروع نالوا یو دب یسهدوک هدننز و ماطق (زانخ هنسانعم ۱

 اژوخ هزوخ هزاخ لاق رد هنسانعم كل عا النشد هدننز و زوج «زوناالربطفلا یخ ن اد یا نخ تاکا لوقت

 | هکرددآ بعشر هدهکم (زولخا بعش) ردنداروا یزولنا نسا نب دجا ندننثدح رددآ هچ وکر هدناهفصا

 ۱ ردهبرق ر هدناهفصا هدننز وناثع (نازوخ))ردنداروا "یروطناد زن .مهاربا ندنيئدح ارد خد قلطصملا بعش

 هدنساضق فست و رددآ نصحرب هلبعص كناخ (نایزوخ ) رد ه رقرب هدنسحا و هدرجبو رده رفرب هدنساصف ةارهو

 | كناح و یحف تلاد (رح دلا چ ةلمعما لادلا لصف زج یدنل وارکذ هدنسهدام زوب ایا رد دآ هبرقرب |
 لا روند همدآ دیدش بلص و اهعماج اذا ثلاثلا بابلانم ازحد ةأرملا زحد لاق ردهنسانعم كل عاج هليا وكس

 1 امثاذل واین دل ارععتیا زردلا رطبا لاقب روند هنناذل و ےعن كنابند هدننز و زرف (نزردلا) ددش بلصیا زحد لحرا

 3 هلکت ۱ام ادیتعی نک" ه یویند تالو من هلنرتعف (زردلاڑردزورد یعج ردب ٌرعمیسراف روند هنوب شکیدو

 ] (زوردلاتانالامتا ذلو ایندلایعننم نکمت اذا عبارلا بابلا نم ازرد لجرلا زرد لاق رد هنسانعم قلوا منم

 1 ۳ هحرف (هزرددالوا)لرونل وا ق 5 رانا هن اییص و نو رلکدلیا اوا هدنرلوب ش دید رول وا ق الطا هر هلهک

 .كسع و ىح كلاد (نعدلال روند هرلهالج و هنسانعم نوطآیخ روند هرایزردو روند هنسهلوقم ینا دا و هلفس

 | دار لازعدلاق ردهنسانعم كل عاجو هعفد اذا ثلاثلا بابلانم نعد هزعد لاقت رد هنسانعم ققاق هنوا هلیوکس
 ذفاو یضامو "یوقو رون د هناطیشهدنن زو طب الع( مال دل ا روند هثیش دیدشو تب اص هدننزو لح“( زادل از اهعماح

 هج رحد (ةزلدلاز ر دفدارم هدربخایانعم يکيا هلا نعالد هدننز و طبلع زلدلاژرون دهمدآقا رب و راد کا

 ۱ رنیکبس و قجا هلبط تلاد (نازعلدلا) ةمقلا مضضاذا لجرلازلد لا ردهنسانعم قلآ كوي یه هدنزو
 لاق روند هرایرغوا را ّرط و رابعو ثیبخ كن هلي كلاد (ةزعالدلا# روند هنالغوا دنمونتو زوم نالوا

 كلا منع هصوصخ ر هدننزو جرحدت (زلدنلا)) ردریلد یدرفم ارهاظ نورکنم ءانبخ یا ةزعالد صوصل
 (نیلهدلا لر وند همدآ لک لا ددش هدنن ز واط وفرضع (ومدهدلا) هیلع عبا اذا مالا لع زل دت لاقت زد هننمانعم

 هتناب حراش +رونل وارببعتیغلارآ وبق و ریلهد هللاد حج هدیکرت هکر وند هنغلارآ كن هناخ هلاوبق هل ممک لاد

 1 هد هیس ضعب هکر د ح راش + هلن وکس كنایو یحضقف كیج ردهنسانعم هّشج ریلهد و ردي زعم یسراف ربلاد هروک |

 | مسن ردها ا یاب و کیک "تافوتو یف تن وعم یاخ هکر دم وس هدننا ونع هشخ هدنضعب و ر

 2 هدناهرب هکرید د جزم + رول وا كعد تاک نایذهو شغ هروک ه هبناثو رول وا عضوم نالیکریاوص هروک هالوا

 ردیلاهد عج ل یلهدو رولوا مچ سم هیات وحش هلغلوا رسفم هلا تاک نایذه و هزره و ینعع ریلهد

 نذلا مه و ربلاهدلا ءاسایفربخال لا رونل وا قالطا هلافطا شلردلاق ندعماح دوخاب ندقاقوص (یلاهدلاءانا)

 لجرلا زرذ لاق یدنل وا کد و زرد هلبتصف (زرذلا ی ةعملا لاذلا لصف i نوطقلی

 0 رغ صفح وبا هکر دشبسن لضفلا ندم ندنیئذح هلق كلاذ 6 "یز ابرذلا) زرد یھ عیارا تابلا نم ازرذ ۱

 ننه نازو هل« لاد نالوا باوص زامزد هکر د د حراش » یدلیا تیدح تیاور ندنا ""یدنق ریسلا نیهاش

 ] توصاابلانهکرد جم رم + رایدطنا ناب ین نسل تهح نکل رلیدلیا طبض همسر لوا تاسلا ها که ردعل وا لا

 هدقرشهدننزو رازاک رامزد هدناهرب ارز هلا هلم# هدر آو هم یازو هموصم لاد ردقملوا رامزد نالوا |

 | ولتاطف ولتسایک دوری( ما اوا لصف طسردنوسرم هوا قلا شون

 ۱ 0 اوب كم یز وف قیصعم یب هدوکو سیک فیرظ یا بر لجر لا روند همدآ كرز و به رو

 ( یسیرغصو )

 ۱ نوا ةکس) ردیعسا كنعومحت كندالب ناتسزوخو رارول وا هدج دالب هکر دیعما هف اطرب ندسان و هادام اذا



 تک ۱۷ رس

 لوش اقلطمهدننزو معم (ز رضا ردیدآ وص ر هدندروب یسهلبق هرازف ءززخو رول وا یسیزرد ندراهنادرودم ۱
 دف هیحانج یلعیا زخم راط لاق هلوا یناکن و شفن یک نو كنب كنب هدنرادانق هکرونلوا قالطا هشوق ق

 هدفلس هجا رهاوج یا كللا داش هنم و روند هرهاوج یزید فا یا تاغ (ثازرلنال زرطناک

 هلکنا ید ادم تاب نو ها ايم هجا هدنن ال وح هنسرپ ندنقنطلس تدم كهاشداب رب ۱

 ردیس رافلصا لوقیلع رد یب عو و هنسانعم عج! روند هنواق هلنسمک ناب و كناخ (نیرلنا)یبها رونلپ
 بای هلی وکس كنازویصق كناخ( زلنا رد زعم هل رسک ك ناخ روند مزوب راق و هنواق هلیصف ناخ هدیسراف نهب |

 ERTS PONE افتک |هلف ورعم بوث فلوم رولکز وزخ یعج ردیعمافورعم بو ن ن

 سولطاو زنا بوکر نع یمن ها هنع هللا یضر ی یدنلوا دارا هرابعب هکرد روطسم هس

 یهنلا نوکیف نوعباتلاو ةباص اميل دقو Ere راو فوص نم چ بایت الّوا فورعلا لا چ

 لوم هعیج هنال مارح وهف نالا لومتا وه و رخ - الا عونلا اب دب را ناو نيفرملا "یزو ملا هبشنلا لجال

 هکیدا رول وا لوم*ندکیا وندکتفت و ندکوب هکر دف ورعم بو رب برعلانیب یراکدید رخ هدفلس یتعی مسیر الا
 جدل وا رونا واریبعتیتطق و یلالح هنالوا ندکلب | یاغرا الاع یدیاندکتفت دوخاب ندک ون یاغرا و كی

 ییبم هنن هبشت دن رایج اندو هنس هفت اط ې هدعز یدا راربک نوعا و نایعصا هلفل وا حایم رد و

 ردمارحوب رایدلیا قالطا رخ یخداک | ندمرکص هکر دن ال وا كې اینا و یشرا یسیمنکیاو یدلوا و
 یعساروناجر لصا زش هروک ةن راناپ كیرغم و كحابصءو ردا نایب هللا یا عو هدیدالا 2 دقت

 بو عونرب نخهروک هناي كن ه اهن رشه اده و یدنل وا قالطاهیو نالوا لومم ندنکتفت كن آ م

 بول وایم ارواج ر هروک هننای كن هانع و ر ول وا لومندنکتفت كنا ویح رب ی رع یاغرا و ر رخ یشر
 جرات مث بوک اد ادد بوزو رارک او ج ید و نه

asیر روناحر هلا تك اهرزوا روک ذم هجو  hzروناحلواور دل الح و  
 نمدوهشم هدرامنا ضعب نا ويح لواو ردربقح جرم هر درک یغیدل وا ناویح یرلکدد ینویق

 قتشمندززخ نال وایم ناشوط هد هج اشا فلوم و رول وا ندنعونلاش بوث لوم ندنآ هدنروصو ر
 دوهعمبوئدوخای ندنفیدل وا هیبش هناشوط یبوت رونه نا ویح ار هاظ ردشلتا دار ا حد مالک سر 1

 ردصم زخ و» مالکلا یهتنا هلوا شلیادارم یتفیدنل وا قالطا رخ خد 6 اندنفیدلوا قشمو یک ی

 طئاجلا رخ لاقب هنسانعم كلا عضو یلاچ یلنکین هنس هبت نوجا قمامتبچ بولیریص هسیک هرزوا را
 هحدرایر یرب ییعب كمزد هغارنم و هقوا ی وده و قاب رلثل هيلع عض واذا لوالا بأبلا نما ر

 هدننزو لاعتفا (زا خالا )هنعطو همظتنا اذا هر وا هن! هزخ لاق ردهنسانعم قمر وا هلغا رزم

 اس[ غل هو پیت هر وا هم هربخا لا ردهنسانعم كمزب د هغا رزم و هقوا یراودع :

 ۱ .ره هنتحانعم قا ذخا یب هسوگ نالوا یدوصتم نامه ندنڪا .بیولک هتچاچ و هتنعط و ه ذفنا و هتبصایا

 | باح (زاز زخرف اهنکرتو هتقتسایا لب الانمریعبلا تز نخ لوقت و اهمهنذخ اف ةعاجن یف هتننایا هز

 | ماطق (زا نج ر ددا رهنر هادنن ایچ رصب هلا طسا وو ردیعما لج رر و زدندآ نطب رب ندنسهلسق بلغت

 ۱ هزخاو هل رسک كناخ رولک نا رخ یعج روند هن اشوط كکرا هدننز و درص نزن ر ددان وق هجا
 ۱ اشا هنمو روند هعضوم نال وا ناوا رف ینا شوط تاک هلی كناخ و كيم (زفلآ)ءدنزو هو

 | ن ززخ و ردندارعشین اذول ن ززخردندیماساززخ و ی صوصح هنس لبق عوررب یتب ززخ و رک د

 ریبک حران یناربطلا ززخنب دمو ردندنیمرمضخ "ییهلاززخن ززخن ةيهاتع نب ناسحو ردندنیندح بعم
 یر دليا تراغ راب ۳ ثخاطرب ردهدنزو باحص* لوق ىلع هدنزو لاج «یزازخال ر 1

 نالوا ظبلغ و نیلاق یرلتا قلاب هدنسهد وک هدننز و دهده (زخ زلنا) را راش شتآ هدنشاب كن | ه دنحایص

 هدننزو طبالع (زخازآ) و هدشنزو طبلع (زخزلنا) لضعلا ظیلفلا یا زخزخ لجر لا رون هم

 تیغ رش ی راکدیدیجاغآیسوموینکیت نانسی جسوع هدننزو ریما (نیزلنا) روند همدا دیدشو ی

 | لجرلا زی زخم لاق ردهنسانعم كفلکوی دنن جای (نیزفهآآ وند هنن ال وا نوزومان و قاصت هدم

 ردهنسنعم قمروا هلبرالا یراناک هنکوا یمن هودو سبعت اذا زیزخن لاق ردهنسانعم تا اید ا
۳۳ 

 اطم



 ب عملا ءامنا لصف مس

 سگ ۱۷ =

  ردهیرق رب هدن زو نال (نا زوج هپمردشراقیرکید هلغلوا شاما بسک الفتسم یک ایوکهلوا اردنا متکی حاص
 ۱ ولغ وا و یزب وطادجن دمشنب دجا عاشو هیتف ردهیصقر هدنتلایا ناتسزوخ هدنار | هدنز و هرب ود روا

 او رډنداروا ځد یز وا سابعلا نب دج-او نسا ن هللادبع ندننثدح و ردندار وا ردن دار عش هکن سج |

 نیسح ماما هز وح و یدنل وا تبسنرییغتنوجا زامتما هکایوک ردنداروا ځد یناز وا لیعما نب دوم ثدحم و
 | (زا وح )لر دند نیند هز وځ ن رد و قصسیام هيلع رددآر اکبات رب ندراراکد نیا هلآقم هلب رتمضح هنع هللا یضر

 | كنجلوشهدنن زوءارچ (ءازوا )رون د هن رلکجوب قوب یریا هدننزو نام ر( زا ول الرد دآ لج ر رپ هدننزودادش
 رشکلا نعپ موقلازوح تراص اذا ءازوح برح لاش هلوا عماجو زماح یریثکم وق هکرول وا فصو هه راحو

 | یکز وج هلن وکم كلاب و یص* كناح نیا )ر دیلتاق كنا وفص نب هج زوحا نب لاله ردن دام 'هدننز ودج ا (زوحا
 | اذاا رج رحم لبالازاح لاقت رول وا نددادضا هلغل وا هن رلانعم كم روس هج هتسهآ و كمر وس هلت دش و فنغ ی را وط

 | (ح) ا دا تربت لاقن یکز وک رد هنسانعم قلرویقهدننز و ل هفت ( نیلا اد وراهقاسواددشاهقاس ا
 هدننزو دادش ( زایحونب) ردندنناوصا رازآو رجز صوصخ هنعسق كشا رد هلرسک كناز هکهدننزو نبج

 رسا ن دم صاشو هیقف ردهدلبرپ هدننلایا رکب راید هلبرسسک كناح ( نازیح ) ردنطبرپ ندنس هلببق یطا
 | 1 وکی كنابو یمض كناح نیل ی دما ءالنا لصف ]فس ردنداروا ینازیبلا بلاط ییا ن دم ندابدا و
 هدعاب یومج كنادا و تالآقجاپ كما عب + هربغ یدنعربلناةادا "لک + لثلا هنمو روند هز زع نان هکردف ورعم ۱

 | نعام یدمآ شوخو بیحرت رلیدن وا نام همدآرب رادسک هجعن هکردون یبضا زدقو كتا نکل رددوجوم |

 ۱ قرربد وا هرزوا یربیرب ینیراشاط و ه وسن تب رلکیا و عضو ییمرکدلارب هنتس واو اقلاهرفسرب هنادیم هداتلادعب

 دکمر وچ هنشو بوت وط ندناص كنمرکد هدعب رایدلیا بت ندنروضحم هم روب كارخ تل آ رانام# یدابق
 كنابو یصف كناح زلنا یدلیادا ربا یروب نه مالک دن رلکدلیا راسفتسا ود نسرویلشیا ه ردارب رانا یدلشاب

 ضرالاهدب برض اذا یناثلا بابلا نم  ریخربعبلا ربخ لاقب ردهنسانعم قمروا هرب هلبلا یکراپ كم هود هلینوکس |
 هرخ لاقي ردهنسانعمقمروا و ادیدش اهقاس اذا ةيادلا ربخ لاقب ردهنسانعم كمروس هلتدش و فنع یراوط و ۱

 ]الف رخ لاق ردهنتسانعم كمرد كماو هعنص اذا نبلنا رخ لا ردهنسمانعم كمروشپ كماو رض اذا |

 ۱ رخو لهر یا ربخ موبلا یم یف لوقت روند هغلوا لوپلسو قلاص دوجو هلنیتعتف (ریلنا ریطنا همعطا اذا
 كفلاو نيف و دیدشت كنابو كناخ (یزاّبلنا ) روند هناکم نالوا یلقارت وا و زود بول وا قچل آت بسن هنفارطا

 روند هنابن:نانل وا ریبعت یحجوک هبا هدننز و طبق (نیبلنا و هاه (یزابن )و هدننز و نامر ( زاّبلنا و هلرصق
 رده و رخ ین وم رون دهمدآ نالوا نکشیشیک نوموصیزو قرهلوا فرصنمریغ هلیحف كناب وكناخ (نوربخر)
 ال ورا روند همدآ نال وا یکمنا عب یحاص كما ( زانو هج ول | می ةنورخةأ ماو نوربخلج ر لاش |

 هدننز و ناتک ( زابطنا) روند هئتفرح نابسکم هدنزو هب اتک (یزابخا) رخ وذیا زباخ لجر لاقب ردندنلبی

 [ یا هلی كنان(ة بنا )ردناسا رخ یرفم یزابلنا نسا ند رکبو اروند یزابخ هدنتبسنر وند هب یا
 ۱ نا مالس و ردیتا لبج رب فرمشمهرزوا عبف هاربخ و ةلط یا ةربخ نمط الوقت رون دهکمنا نالی روشپ اک وکه لوک ۱

 | هدنساضق فئاط (مربخ مال رد ردح هربخیا نیا محرلادبء نب دجاو هرپخ یبا نبا نسخا ن دمج و هربخ یا
 ۱ رخ لاق رون د هک شمش م دنن ز وریما (نیبمنا) رد هب رق ر هدنساضق فئاط ی د و هدننز و هدنع (هربخ) رد هن رور |

 | لاقی رد هنسانعم قل وا قچل آناکم ر هدنن زو لاعفنا (زاب خالا )ا دب رث یا! ریبخ تاک | لوقت ر وند هدب روز وب یا ریبخ ۱

 | یدنک هسکرب هدننز و لاعتفا 6 زابتخالا) ردیدآ عضومرب هلیصتف كناخ ( تازوبخا ) ضعخنا اذا ناکمل ا رن ۱
 هب وکس كنار و یه كناخ نر )فلم رخ انا بنا یا لاقب رد هنسانعم كم ساتما و مای كم نوچ ت

۱ 

| 

 والابابلانمازرخ فانازرخ لاق یک یغیدل وا ص وصحت ها هطایخ رد هنسانعم كيکيد نیس هل وقم ناو نیشیم

 | زرد هدیسراف روند هنشکید كنس ەل وقم نیشیم و ناب" شید هدننز و هفرغ (ةزرلنا و هتک اذا یاثلاوا

 ۱ نالیکید نابت" هلیسو دن دننز و ریتم (زرضما ) ېک فرض ردزرخ یعج ةشکلایاةزرطانیب لاود لا روند

 ۱ یفیدنوطمدا رب هلنیتص* (نراجا )ر ون د هتف رج تالبصکید هرز واروکذ مهجوهدننز وه اتک ةزارنالرونید ههننکیا |

 ۱ لاه (ةزرملا )هما مکحا اذا عبارلا بابلانمازرخ لجرلازرخلاق رد هنسانعقل وا ردبا حوى وقام اد ینشیا ۱

 ۱ لاق ردزرخ یسنج عج هنسانعهرهمر ولیزبد هکلپ | هکر وند هفجوم و ېک س امل او توقاي و لعلرون د هره وج قلطم

 اروشوةعدووة رد تو افتمیاءام ال از رک نالف مالک یکی سیزبدقحت وردق هنییدندنس هپ هکر ددا تاب ر ندنع ون تو

 (روم)



 سگ ۱۷۳ یخ

 | نانبلا یدش یا نانبلا زوج لجر لا رولوا كمد دنمر وزو "یوق هکرونلوا قالطا هسذآنالوا روزر و ددش
 كلی مت هنفرط بودیا عج وذخا هنسفن یدنک یی هنیناب مدار هدننزو هاتک (ةزایلا) و هدننز وژوج (زولا)

 | رعضو هعجباذا ةزابحو ازوح زوح *یشلا زاح لاق رذنرابع ندففلبا ودنکب ومر و هب هکر 0
 لاق رولوا نددادضا هل وا دن رلانعم كمروس هلتدُش و فنع و انشا هج هتسهآ یراوطو دن زانو

 | نراس لاق ردهنسانعم كع روب هتسهآ و مرو ادیدش اهقاس اذا اهزاح لاو انیلاقوس اهقاس اذا لبالا زا

 | اونم یناوج هلوا شلسک رونس كاسموت یسهعبرا فا رطا هکروئل وا قالطا هعضوم لوش زوحو انیلراساذا |
 دامان عنوان ردهنسانعمقل وا كالام زوح و ردهزوح یدرفم یکناتسبو ال

 | سوقلا زاح لا ردهنتسانعم كیگچ هلتدش و فنع كر هری و روز ییابو اهعماج یا اهسکن اذا ةأرلا زاح لا
 ادهازلا شارفلا دوج نب قلا دبع ردیدآ هلع رب هدنف رط تاب زا ایم هددادغب زوح و اهعزن ین قرغا اذآ

 ردنداروا یلع نب سیج ی ین یاهبصالا "ینلسلا رهاط وا ردندآ ه رفرب هدنساضق طسا وو ردنداروا یزوحا

 | (زاتحالا) رددآه رقرب رکیدو ردنداروایزوطا مشیهلانب دز نب نسح ندننثدح ردهرقر هدنساضق هفوکو

 هعج اذا "یشلا زاتحا لاش ردهنسانعم كلا زارحا و ذخا یس ودنک هسکر ی هنسنر دوب هدنن ز و لاعتفا |
 ندن "سیحاون و اضق م وب كنءدلب Ga ی هی و ردهنسانعم هیحات هدننزو هضور (ةزول اد |

 اذكو ةيحانلا یهو مالسالا ةزوح یمگ مانالا ناطلس لا هنمو ردترابع ندنتنطاسو رلق هلوجاب كهات
 اجر دهها رفاكنا وتو ریس مزول نوک هزوح و ثاللا

 یهوزوطا ةلیل هذه لا رول وا قالطا هب هصک یراکذروسه وص ادا یم هود (زوطاةلبل) ردیعما یدا
 لاق ردهنسانعم كقلیا ه وص هدهروکذم هلل مق هود هدنن زو لیعفت (ز وصل ءامایلا لبالا هعتوت هليل ل

 هطلاخ اذا هز واح لاق ردهنسانعم هطلاخم هدننز و هلعافم (ةز واحمل اإ زوطا ةلمل ءاملا للا اههحت و اذا لبالا ز

 :هدنلاصمو روما هکردیفدامو هدننزو "یذوحا ( یزوحالا ) هئطو اذا هز واح لاق ردهنسانعم كم هک
 "یذوحا یا زوحاو"یزوحا لجر لاش روند ځد زوحا روند همدآ راذکر اک نالوا هرز وا تربصب و دج

 ناک اذا یزوحا لجر لا روند همدا ندبا مظن و قوس تم ی رو

 رخت لقعو آر کروند همدآ لوشو هلوارچوکب ونوق هجز ا ر

 .لجر لاق هلوا ردنا فرص هب هیظع روما تونلنا لذتبم ییأر هبهدامره بولوا داشرو یآر لها هد

 لا ندان اعف كاا فا تن ولودع ندهنسن رب هدننز و لاعفنا ( زایحن الا ارخدم هلقع و ها ر ناک اذا ئ

 مهزکم اوکر مادام وقلازاحم الا ردهنسانعمقا وا هغرالآ بوشکد یزک شید زو ۵ ر ولدعاذا ةنع

 هدننناحءادعاو رار د "ودعلا نع او زاحناءابدا دن رول وا غقا هدف رط ءابحا راسکناهد هب راحت هکر د حراش *رخآ

 | بولیکچ ندنر یر ر کسع یکیا هدکنج هدنن زر لعافت ( زواحا ۱ رردنردماول و دوخاب اومزهنا هسرول وا ق
 ك دنزودادش(بولقلازاوح))رخ "الا نع اهدا و کانادا ناقن رفلاز واحت لاق رد هنسانعم قمل وإ هع رألا

 ادراو دن دح 6 بولت زا وح م الا وبشا نالوا یوم نارات ر خس هنع لا ی رد وعسم

 لوا هکر دنا ثعب وقوسهن اکت را كلاوحا ولاعفا نال وا !زسان یشان ندقل وا بلاغ و كلام 4 ولق هانک هلغل وا هنس

 تیاورهدنناونعزا وح هنا هددشمیاز راضعب و رول وا كلاهتمو لغو نم ها روظحم و تایهنم هک دنکییاصصا
 | هدنولق هکرول وا ترابع ندر وما لوش بولقلا زا وح سپ ردکع د ىج زاق بو المرط رول وا یعج-كنهزاح هکراد
 راهلوا رر و ناخ و هغدغد هلیثارا شارخ و هشدخ ندنتهج یسهظحالم یرال وا یصاعم هلغمالوا نا
 ندناکمرب و رد همانعموب جد ری هک هتن تولتاذا هيلا تز وح لاق رد هنسانعم قل ر وبق هدننزو لعفت (ز وصل ل

 كناح(فیز وا هشارف نع هلز وصف هیلع لخد لاق و یت اذا لج راز و لا ردهنسانعم قلوا هغرالاب ولیکح
 روند هقاننالوایروخذمرسلوق ىلع هلوارول وا هد هغ الا ماد بویئشراق ه یروس هکر وند ه هقان ل وش هلع

 رجاء ندنکا ردا یرا راس هلغل وارروترآ هک دتکب ویلا لذتبمندر یس هام نکل بول واهدن ود وهدن ورهدنن 3 عب |

 | عقم هلوقلوا اک تن هلو | عطقنم وزات ندراهود ر راس هل راتهج كلنکشا و هين تعي تها رف وتقلخد واي هل وار

 E اةقلخاهل یتلاوا روخذمربس اهدنع قتلا وا لب الا نع ةزاح# یا هز وح ةقانلاقب رونل وا قالطا حد نیرتلا 1

 | نن هدمش و قیفر هکرونل وا قالطا هنهریخذ و داز لوس هلیس هين , رغصم (ءاز ولا اهتهارفواهتقلخفلبالانع |



e ۱۷۲ ی 

 ۱ تلعح لوقت رد هنسانعم دما و لحا و تف و تاق هلنیتصف ( رف اإل ردشل وا بقلم ندنکیدلیا زفح هلغار رم هلکلیا

 ینیراقابا یک رافلاق هلع بویع رب یک یکرک هدننز و لاعتفا (زافتحالا) الجا و ادما یا ازفح قد و جی

 ا اذا لج رلازفتخا لاق رد هنسانعم قمروتوا هلیهجو قماموق هرب ندد بونوف هر ینیراز دد وخاب بوکید ۱
 ا و ا ر کیم ادا هتیفم یف رفتحا لاقت ردهنسانعم كلا مادقا ب ویلابج ةد اروا
 بولموج و هسولج و هد وجم یف ماضت اذا لجرلا زفتحا لاق رد هنسانعم كشن زد بولتریشور اھ
 لج زا زفتحا لاق ردقمروت وا قرهربدشقتص هنسهسک | یرلفایا بویموق هرب ناد هکردهنسانعم قمروتوا
 لجرلا زفص لا ردفدارم هدل وا یانعم هلبا زافتحا هدننزو لعفت (زفصلا) هیکرو ىلع اسلاح یوتسا اذا

 اناد و هاثاج اذا هزفاح لاق رد هنسانعمقمروتوا یشانب هزید زید هلا هسکر هدننزو هلعافم (تزفاصما زفوتسا اذا
 هکروندهغغان وا قرءهردلاقبوردصاب هن راج وا كن رلقانآ ینجوجرب مدآرب ہللا رصق و ی كناح (یزفوطا 7

 ۱۰ ا وه یخ وچ دن نیکو هرشط ردردصم ندرو نم یانعم هدننزو هحرحد (ةزفوحا# ردعا

  زجاح (زفاطا ) هعفرف كيلجر فرطا ىلع یبصلا قلت نا وه و یزفوطاب هلاع اذا یبصلازفوح لاق رونلوا

 | ی ثیح وه و هزفاح برض لاقب روند هنر نالوا رولیروچ بونود هفرطرب ندزو لدروآ هد هرهچ ا
 ق ندنظفل هزحاق هک ایوک هلوا رروا هج هلبراقابآ هکروند هب هاد لوش هدننزو هلفاق هللا فاق (نرفاخا)قدسشل انما

 [  لوكس كمال و یصقكناح (زلا) رول وا ردص» ندنآ زقح سي اهلج ر زق تناک اذا ةزقاحةب اد لاق رد ولقم

 | 6 زلال اه رشق اذا لوالا بابلا نرم ازلح د وعلا و عدالا زلح لاقب رد هنسانعم كمزوب و ق وص ینغوبق كن هنسنرب
  روندهسک ان و لیخت و قلنا یس یا زاحوه لاق رون ددمدآ یوخد هدننزو قلج هک تنهددشم مالو كناح

 | كجو كچ وکر هزاح و هلباه روند هزاح هدننوم كنعومروند هشوهابو رددآ تابنر و روند همدآ رودو و ۱
 | لاق رولوا فصو هبلقیلیدنتص و راط هلب رسک كمال 6رلاخ) ردندارعش "یرکشیلا ةزلح نم ثراح و رددآ ۱
 | هدننزو لعفت (نللا ةحرق یا ةزلح دبک لاقب رونید هرکج ولهرای هدننزو هح زف(ةزاطا) قیض یا زلاح بلق |

 | قلوا كادرد هلسسس هضراع رلکوک و ى ادا "یشلا زاڪ لاق ید هبپساتوم قلاق یاب بوترآ ندهنسن رب

 | مالل زات لاق ا ی ا بونغیص نوګا صوصخ رب و عجوت اذا بلقلا زاك لاق ردهنسانعم

 كنم زاتحا لاق رده: س انعم قلا یتبولطم و قح ندنسولجرو مدآ ر هدننز و لاعفا ( زالتحالا) رشت اذا

 مالک امت لوقت رد هنسانعم تل رواج هلب رب یر هسک یکیا هدننزو لعافت (زلاصل از هذخا اذا هقح

  قلتوا روش یراکدد ثمر هکر دکجو رب یعل هاد رب هل عف كم و كناح (نوزاخا إ]) هل تلف و ىل لاق یا

 | كج و یلکوعس لف وبق هروک هن د رانا كن كسبط تادرفم ردندنسنج فدص لوق ىلع رول وا هدتنعلا را

 هکردندنسنج فدص یس هه ی اوا نهارا قطز اناج یادش مت وول را یقد رکو یب ر ودر کدید

 كن هنس رب هدنزو زغ زا )و یدنل وا ناب هدنلح هکردبفدا مم و هدنز و رج (رهخا) راردا هرهم ین

 قلوا یحرصا هدا ز بودا قیرفت ندنرب یر ینسازجا هدقدل وا قالم 4اسل یعب قلوا ولتفار حس نا

 یا هزج و هزج هف و یئاشلا از تمام ربا عبادت لا یک eh لو 2 دقت اتعم

 هتتشانفم كما ضبقو اهددح اذا هل د دح نج لاق رد)یگتسم هنسانعم كليا یک یا نا و ةفارح

 لاق ردهنسانعم قغاب بورصا یتاسل هنسن ولتش رح و هتضبق یا هداوف تزمعف کب هنلک لوقت ردلمتسم

 * شلازج لا ردهنسانعم قل وا ددشو بلص هنسن رب هدننزو همارک (ةزام ا هعذل اذا ناسللا بارشلازج

 هزاج هدرلنو فیرظ داّوفلا فیفح زن یاهزماح و داوفلا یج نالف هنم و بلص ودتشا اذا سما ا بابل انمةزاج

E)امف تناک اذا ةنماح ةنامر لاق رونلوا قالطا هثیشنالوا ولتضوج نماحو ردذوخأم ندنتهج اک  

 نالوا یوقو نیتم تیاغب هلتبسانمو روند هثیشنال وادشا ردلیضفت لعفا زج الا] ردیدآ عضوم رب نماحو 2 دظفچ |

 (زناج )اهنتما یادچ اهزجا ا۶لاقف لضفا لاعالا "یا مالسلا هیلع "ینلا لئسثیدا هنمورونلوا قالطا هب هنسن

 ردشل وارضاح هدنهفصمزاج نن فوع ن فلازنب ورعو ردندنیعبات زاج نب بیبح ردندیماسا هدننز و باتک

 (زوا) رد رت یمط هکردیدآ هلق رب و روند هنالسرا هدننزو هرم (ةزم ال ردشلیا ت هلبا هلم ینوب راضمب

 زوم هنالاش رونل وا قالطا همدآ ندا ظبض مکح یتکیدلبا ضبق و لو ای ام ن دشا تالش ەت ور ول

 دوخاب ردندنو قاقتشا كنهزج نالوا نداعسا ینعب ةزام ما نم وا ةزج قاقتشا هنمو هم ال طباض یا هزج امل
 یراج وا كن راقمرپ (نانبلازو ل ردهبرقر هدنساضق نم نا ر هدننزو نابلص (نازجن) ردندهزاسچ

 ( ددش )
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 تک ۱۷۱ رس

 قالطا هنامزو تةوو هلاه رد رح ید رفماهض رف ىا نم قلا لا زا :ولاد لا رونید کرد رک وازسوهفآ
 هرز واتلاصا و مرکو ناشو فرشو هنقو و هنیح یا نالف جم زحا ذه لام هلربسح یتیډل واد وهعم وچ وطقم ز ونوا | |

 هر روتچوقچلآ یکه رد ن ردو دز, یانالف مرک یلع رګ نم ةلببقلا ف سیل لاق رد هنسانعم قمل وا هدایز و لضف
 مالكلا ظیلغیا رج لج رلاه رونی همدآمالکلا ظلغولزوس تشرد ور ددآعض ومر هدنضرا ةارمب حو روند |

 هل رک ك ن هزم (زازخالا) هعطق اذا هفتک نم حا لات رد هنسانعم كمك دوب هدننز و لاعتفا (زا رجالا ) |
 هل رسک ك ی( رم ادا زاذا نالف فرش یلعنالف حالا رد هنسانعم قل وا دن از و لضافهرزوا مرک" وفرش دوب |

 هب هنس ی جن رکو یجسکر دلعافمسا ( زاغ )مالکل اظیلغ یا رحم لجرلاق رون د همدآیوکتش رد ځد و هدنز و

 سنا دات بوق رغ نکر رو یوا سسر هنسنرهم ی رکو نمک و او کک

 ۲ ةزاح تّرح *لثلا هنمور دا تنش ندنفلبات یو فعض كنءود روشدخاماک | هسیازمانقزک اورونل وا قالطازاح

 رستم نم مر وماموق رب ربا و زالن روت یو شاب كن هیکلب هلیعض كفاك خوک +اهعوکن ما
 هزچ روند ر تل وایت هلیص كناح(: رطالرونل وادار ,اهدن رافدلوا لغتشم هن راطاصموروما یدنک بول و ۱

 كناح ( هزح لر دصوصخحمم هرکج لوق یلعرون د هنس هراپ تا شلسک یالوظو هتنعب یا هت رګ ذخ ا لاقیر ون دهلوي و هتسانعم |
 (نازط ا )ر د دآ عضومرب هدزاجور د دآهدلبر هدننرق لصو مور د دآ عضومر هد ذنب نبع سر هللا نییصتهدننزوم

 ازازح هزاح لاق رد هنسانعم كالا شیتفت یکی رکو قمردشارا یتسهنوآ كن هنسنرب هدننزو هلعاف م( ةزاح ا )وە

 (ززطا رخ الا امهدحا یصقتسیف هبحاصب لک قشال ناک اذازازح ةک رش امهنس لاق هنمو هاصقتسا ا5
 قانوق هکر ون ددشنشنال وا ثداحهدنز رط كيک هدنعلا رایرالبق كشابهدننززو هاه( ةزا زط | ورد هنسانعم ت دش

 تبضعو ظیغ هزا زحو ی رهلا یا سرا زا بهذت7 "یا لاق : ردزازحیسنج عججر وند یخد هره روتا
 ۱ رد |هدیع ربو زاق کر و كمدآ کروند هب یتنأامرط هن وک شارخ و عج ونال وا ضراعهن وردندنالاح

 ردن دن فوکلانایلس ن مهار انب ةزازح و هوح و ظیغ نم ثدحم بلقلا ف عج ویهو ةزازح یردصی

 هد هلع كناح ىكب ضف و ظيغو دکر وشد هب هض راع ندناكحبویلمرط یرطاخ و یپلقهدشنز ودادشزازل

 1 هکرونل وا قالطا همدآ لوشزا رح و ردصلا ىف حو بلقلا ىف رح ام لک و هو رازخ هردم یو رد
 | هکرونلو |قالطا هماعط لوشولم# او قوسلاددشیازا رحلجر لاق هل وان دشیتک رحولع راس ویسهر
 | نامعنلا نب ةر زج و هطفع نت دلاخ ندناضصا ردندیماسا زاّزح و هلو ا رولاق بویشکا هو دعه نوهبدل

 | هل هددشمیای ( یزازط الو هدننز و باصم6 زا او)لومهدننزوربما (نیزط ردیصایرادج همت
 داقنم ظیلغ یا هر ؛زح ناکم ناق روئد هرب كن نایلوا برص ززو روند همدآ نالوا دندش یلعوق 

 مان ءاریعس زیزحو هلنیتع رواکز زحو هدننزو م غا رولکه ّزحاو هلددشت كاز و یم كناح رولک نازح
 | عضومرب هدنراید بلک لبق و شود هنفرط لوص ید كل هک ندیک هب هکم هکر ديما وص ر هدندناح ل

 ردرادآ عضوم ررب ص وصخ هن رل هلبق لکع وییغ و براحتو هدنقبرط هرصپ وردیدآ عض وم رب هدن اید هبضر

 هدننزو هلزاز (ةزحزا )ر دعض ومر رب لوغ زب زحو همارززحو هعلتززح رددآ وصرب هدندرو د
 یبلق یف لوقت ردهنسانعم كمر و بارطضا و هغدغد هصغ و لا نالوا ضراع ه ورد ندنج ورا

 یالآ رکسع هدرکس هدنماکنه كنج هزحزح و یبلق یف الا زحزحم لوقت وب عجو وا فوخ نم ملا یا ة

 فوفصلا ىعب یا شيخا سرا زح زحم لاق ردهنسانعم قماصی هر ولرب رايا نیکو ورک ییا
 هنانسا یف لاش ردعما هکروند هکلنکسسک نالوا هدراشید هدننز و لیعفت (ن زلال ضب رخت و ضعب

 نایهدنسهدامرشا هکهتن ازب زخم هنانساز رح لاقت هنسانعم كلتا تیکسکی رشید رولوا ردصم و رشا یا زر

 وچ (بولقلازاّوح) عطقتاذا یا زر لاق E A هراب هراب هدنزو لعفت (زّرهلا)یدنلو| ق

 هزفح لاق رد هنسانعم كمرویقاق نت من ای از , هلن وکس كنافو یف كناح (زفحا ردروک ذم ٥

 هشیا رب یمدآ رب و هنعط اذا غراب هزفح لاق ندا كمترود هلغا ر نهو هفلخ نم وفد اذا یتاثلا بابلانم

 حراشلا لاق » هحمزا و هلم اذا مالا نع هزفح لاقت يدنا تا ياا كى رع ندنر هلا لبحت

 كلیا قو و هلحا یا دج سفلا هزفح دقو امک ار فصلا ىلا تد هلا و هنع هللا یضر ةرکب ییا ثیدح +

 (نازفوطا) اهعماح اذا: آرم ازفح لاقب ردهنیسیانعم كما عاجج و هقاس اذا راهنلا يللا رفح لاقب روه

 فوخ ندقل وا توف تصرف من لا ير مات با یببیشا كب رش نب ترا هلي كنافو كنا



eهک ۱۷۰  
 | كىذاذح و تین هم و یصف كناح (كىزاج )ردن دا عضومر هدهماع هلیصف كناج احسان ادا |

 ةر یورک نابم كم وق ىدا نب زاج تنا رجا لص اردلقشم ییا راو رد نمت قىنانەمىرخادعبةرم یکی

 | رجدعب ازخموقلا نیب زجایا كنزا لوقت ردلمعتسم هدر كج هبد لبق ماقا هنرتاکساو لصف یرخاد |

 | هکر وشد هنسهلوقم لکیهو م .لظ و چست نانل وا ما تل و داحا نوجا ییفدتافآ ضعب هلن رسک كناح (زرطا)ا

 ظفحهداموب هروک هتئاب دسر + ةزوع یا ازرح هل تل عل وقر دن رابع ند هنس یمنی لا هام ید ةظفاع

 هعضوم ظ وف لکش»یسل وا سرسد و نینم و رکح یک هعلق زرح و ردزاح رو عیانعمهلغل وا عوض وم هنسانعم | ۱

 هيلع ردقال غنم نیصح یا دیک ال زی رخ زرح اذه لاش و نیصح عضوم یا زرع ذال لاق روند ههاکانب و
 تابلانم ةزارح ناکلا زرح لاق ردهنسانعم قل وا ظوفح و نیتم یک هعلق ناکمر هدئنز و همارک (ةزارطا)

 هکر وند هز وج ك وکح لوش و اوا حا لاقت روید ودکوا هانیتعف 6 زرا ازرخ ناک ادا سقاحلا
 إزرع اقلطمو نایبصلا ه بعلي لوکحا زوطا وهو واال هتأر لوقت راران وا نوبوا هلکنآ راقج وچ
 من یا وییعی * الفاوتلایتتاواز ررحا و + لشم ا هنهو ردا وعفم ییعم هلن رت لعق هدنو روند هثیش نالوا ظ وفح و

 ۱ ا ا د وم ارخ ما لامپ تل لوم اه ید از وواو دنا و ن دنا ن الاس هکهملام ع دق نالوا زرحم |

 ندتفاضا یایفلاو یدنلوا فذح ءاه دنا هاززحا وهدلصا ییمهلک ازرحا و زوئل وا برض مدحت هک ندا |
 | تيدا هم ون وچغیدل وار دا تنایصوزرح یحاص رونلوا قالطا هن راتختو هد زکٹ الام هاتف( رو7 زی دام
 كن دعم یاز هروهشم تبا ور هکر د حراش اه رابخ نم م یا هک سانلا لاوما تازرخ نم اوذخ أتالک د وکلا یف
 | لاق راهلوا زلیا عیب یبحاص ءانب هنمراتسافن هکرونلوا قالطا هراهود لوش هدننزو سیافن (نارطا) ردهلیع دقت

 | امام رددآ لبحرب هدکم دن و با ( زا رخ إل زدهزب رح یدرفم اه سافت عاب دل نا نا ما
 1 | طب رب ندئ هلق عالکلاوذ یدع ن فوغن زار > ردنداعمآ زارحو نر لبح یک یراکدلیا نظ

 | "یرودلا سابع ردهلباه هکهزا رح یا نا "للعو رددآهیحاترب هدنع و ردندنلسن ب !یتعاج نو زارحردب رد 0

 | نسحم (زرحم)ردریذدحم نافع نیز زا رح و ورع ن زا رخ ردندضاسا هدنزو دادش مس رادشاا هناکح ندنآ

 جو ردندنحاشم مسمماما نوع نب زرح و ردندناعصاریهز نزرحو هلضن نزرح ردندیماسا دور ا

 ۱ ۰ دهرصب لفسا هدنزو ییسحم € "یز رل ا ردندسعبات ردز رب ن هللادبع هک( زیری وال ردنداصکا هدنزو |

 ۱ هظفح اذالوالا تابلانم ازرح هزرج لاقت رد هتسانعم ناما تفس هلن وکس كنار و یضق كن (زرلا)ل رد هرقرب ۱

 [ ردصم زرح ویدنل واناسیرا انعم دن هلرتحف (زرطاو یدنل وا لادنا هناز نیسیدن!سرح یلص اكن وب لوق ىلع | |

 | 6نیرضلا ) هعر وزنک ادا عبارلا بابلا ن نما زرح-لج را زرح لاقب رد هنسانعم قمل وا رشک یساوقتوعر وكمدآ ررولوا ۱
 و ؛یشلآ زرع لاش دهن نسانعم كالا جاق هاو هغلابم هدنص وصخ یظفح كن هنسنرب هدنزو لتا

 | لىك ڭنەزمھ(زارخالا لأ اذا لج رلا ناكم ا ز رح. لاقت ردهنسانعم قلوا اخو هاتن ةمدارت لتر و هلظفح ی |
  ظفحهرزوتناتسهج و یهنسشرب و هژاح ادا رج الازرخا لاق ردهنسانعم قيا تولآ ین زدک ین هتسکرب

 | رد هنسانعم قلوا هان وام همدآر لح رو هتنضحا اذا اهجرف ةأرملا EE كلا هاقوو
 کلا اتن و هفطالم دیش ه هعاشم ج راخ ند دا دخ هدن ز وهلع غم (ةزراصل o الا اذا لج زا ناكملا زرحا لاق

 | لعفت (زّرهلا) وهدننزو لاعتفا (زارتحالا 9 بابسلا هبشت ةهكافم ههک اف اذا هزراح هزراح لاق ردهنسانعم

 | ن زیرح ردنداعما هدننزوریما (زیرحر) قوت اذآ ز و هن رحنا لاق ردهنسانعم كليا طو قفقاص هدننزو

 زفترحا لاقب ردهنسانعم تامگیرب سان هدننزو لالنعفا (زاغنرحالا) رددآ هرقرب هدنم زبرخ و ردیجراخ ناف
 تاب ا كزان و هتسج رب نال وا لقشم هت یناعم تیعچج هل هین لعاف مسا «تادفن را اوعقجا اذا ورغلل موقلا
 ] تنطفو کد هدنزومزر رج هلیعف كوم و كناح (ةزمرطا ال دايج یا تازفنرح تایی لاق رولوا فصو هراعشاو
 | (زامرحالاو هنعل اذا هزعرح لاق رد هنسانعم كلا نرفن و نعل و هءاک ذ یا هل نعرح نبا لوقت ردهنسانعم

 قلواكر زو "نکن مدآرب هدننزو جرحدن(نمر لا و ردشغلوا ماغداو لادبا هيث ین وتردهدنن زولالنعف هک هلو د دشت
OEEندهدا نما رح یسهدام نم رګ هدنرخاوا عطاقناه ر هکر هکر د جزم +ایک ذراصاذا نمرو لج ر لا نم ر حا لاق  

 هدننز وساط رة( زام رخ اونو ردیعما كنب رد A E GS EET یسراف فرصت
 | لوالا بابلانما زح*یشل ا رح لاق رد هنسانعم كمک هل د دشت ك ناز ویصفكناح ( را ردتعاج رپ ندنس لبق ممت
 ۳ قضرفاذا نیوقلاس ًریفزحلاق واه فا داقیشلنا رج لاق رد هنسانعم كم رک كت رک نس هل وقم ج افاو هلدج و هعطفاذا

 (مف)

۱ 



e ۱۰۵ = 

 دوخاب كنالترص یشیددوخاب لد روق یشیدلوق ىلع هلدوف ندخابم اد چى عبود بیو

 ندایابس یدا یسهدلاو كنیجراخ بیبش هکردصا كن وتاخزوغوا ر هقشب و ردیلک تانک هوخب نو یشیدا

 لاردا یغیدلوا هل هدقدلشاب هتکرح هدنج ر یدل وا لماح هسبش بودا شارفتسا و ازشا یردب ثببث هلغل وا

 هدنرانس هلتهج و یدبا ردنا تیاکش ود روینسا كلد یمن راق روبهدبا تکرح هنسنرب هد راق هن رلاپ رقا هلکمالیا

 بودا كرت یتسیرواپ یدنک ارز رددروقیشید دارم ندهروک "هریهجد وخاب یدل وا لثم + ةريهج نم ق جا

 راز تالابم ود ردلبفک دروق هنسیر وای هدقدنل وا دیص نالترص لبر واب نوچکنا ر رب نما سیر وی كن ااا و | ۱

 شماضوا هرشط یسهطروع و ةعفن ره یا ءازهچ ضرا لاش روید هرب كسکو هدننز و ءارج( ءازهطا )لا

 ( زاریهجالا ) یدنلوا | رکذ هک ردف عا هلبا هم ارو وةقدحا هج راخ یا ءازهج نبع لاش روند هزوکه م |

 هل تین اذا مالل تززاهجا لوقت ردهنتسانعم قفل رضاج یک پور وک یک ر ادن ره هیشیا ر هدننز و را 8

 ( ییا ال وهدننزو ررص ( ریا )و هلی وکس كيج و یف كناح ( رجا ) ی[ ملا ءاخا لصف س
E.ةزاجو یریجو اریجوازج هزج لاش ردهنسانعم كلا عنم هدننزو هباتک(ةزاا) و هدننزو یصیصخ |  

 لصف اذا امهنيب زج لاش ردهنسانعم كلا لصف یتغلارا كئيش یکیا و هفکو هعنماذا ىناثلاو لوالا بابلانم
 ندنتلآكنءود یبالوا ه رکصندکدروک ییا یرلکدید زاجندرب نبرد رابط كن ری بودرکوچ یو ودو

 لاق راردا ود نوسادلف هدنف و كجهدا را هنن غاب كنءود ردهنسانعم قلاب هن راناب یکیا نالا بوکچ

 هترب و یوا دیله وقح ىلع دشف هتح نم لب عفر مت هبلج ر نماعیج هیفخ لصا یف البح دش مث هخانا اذا عمار

 كلک هنسهکل وا زاجو عنتماف هعنم یا زجحاف هزح لا ردعواطم ندل وا یانعم هدننز و لاعفنا € زاسالا)ل

 هدنقو كجهدا راجت هن غاب كنءود اب هدننز و باک 6 زاحعا) زاخعایتا اذا لج زا زسا لاق رد
 یک ق اشوف نوجما قلغاب بو هرچ یا وثا اقلطم و یدنل وا رکحذ افنآ هک روند ها یراقدلغاب هن رای

 ترابع ندنرلاضف و هبحات ییعی د ندن رافال و فئاط و هن دمو هکم هدب رعلا ةرب زج زاحو روند هیس نانلغاب هل ۱

 د وخاپنوچغيدل ا ینیب ةارس ضرا هلبادجد وخابیتنب همات ضرا هلادجن ردیعسا كنەكلوا نالوا 1
 قلشاط هرق شب ینعب رح شب هکسخ رارحو یدنل وا قالطا نوچغیدل وا نوسم ینعب زوج ۶ للا سج رارح “ا
 هرللاظ هدننز و هزح (ةزحا) رانلا ةّرحو ناروش ءرحو ىلبل هّرحو ماو "هرحو حلس یب رح ردرلنو ردهبت 2

 | لصف هلا قح یتیراندب و عطق ینیر هعزانم كسان هکروشد هرلهسک لوشو نوچ راکدلیا لاطبا و عنم قوتح روید |
 لظ یا ع ةزحلا ىلع نورطیصم ةزج مه لاق ردزجاج یدرفم را هلوا ردا عن نیو یا هلن رب یرب هژب را

 هدنندب زوج "قاب مهني نولصش و ضعبنم سانلا ضعب نوعنع یا ةزحملا نع نوذب ةزج نا لاشو |
 لاقت روند هه ود شغل وا دن هلا بیا روک ذم یراکدید زاخو روند همدآ شل وا باصم ندنرب قجهنفلغاب رازا |

 تل هدننزو هفرغ (ةزحعا) زاحعاب دودشم یا زوج رعب لاش و هزهح ین باصم یا زوج لج ر

 هلتبسانم وب روند هنغلروتچوا كنسهلوقم راولش و نوط و هنسانعم رازا دعقم روند هر قج هنلغاب هطوف هروج/
 كنآ سرفلا ةزجو دهلاوةدشلا یلعروبص ىاةزجلا دیدش وه لاق رول وا هنانک ندلمح و ربص كم هزجعا ةد ا
 لاق هنمو روند هر یفیدشواق كن رار وکو هایتان كن رد هقفوب نالوا هدنتل آ كن رد نتب لیقە دنلفسا كتت راق 3

 اهل و لبالا تدرو لاش و رونل وا قالطا هغاحوق هزجو ردندبا ود بياعمو و عتکلا “تم یا ۃزجلا یتاد وه |
 داین و لصا هلیص و هب سمک كناح (زحلا) ردیعجج كنهزجهدننز و فرغ ( زج نوطبلا ماظع اعابش یا زج

 هلتیتعف ( را ) ردهنتسانعم هیحا و ردهنسانعم رابن و تریشعو لصالا یا زا عرک وه لا ردهنیسانعم ۳

 عبارلا بابلانم ازجلجرلا زج لاق ردهنسانعم قعش رو بوشیروب راقس رغب هد ورجما یشان ندقلاقزسوص كلا
 (زاھح الا)ەرزوا سابق ريغ روند ی وا زجهدنتبس رد دا هبرق ر هدنساضفقشمدهدنن ز ویر ذ(یزج )ی زاذا

 لاقب رد هنسانعم قل وا عقجتو زاحاینا اذالجراا زجتحا لا رد هنسانعم كلک هنسهکلوا زاجهدننزو لات ال
 هطوفو هزحق هلج ادا * یشلا زج ا لاق و دنتس انس كمراوتک قارقى دپا ۹ رها ۳ ۱

e كلک هال و زاجیجدوب هل رسک كنهزمه (زاجالا) هطس و ىلع هدش اذارا زالا زهحا لاقت ردهنسانعم قفلعاب ۲  

 امرخ نالوا هدنسینیب یرامتلاص هلیسسهینب لعاف مسا (ةزهتحما) زامعا یتا اذا لجرلا رجا لاقب رددننسانعم
 | ةا هدننز و هلعافم )هز حالا ا اهلق یف اهقوذع تناک اذا ةرصحم ا لاقت رونلوا قالطا هنجاخا

 ازجاحت لاش دینی جاما هدننز و لعافت 6 زجاحصلا ) مه وعنام اذا مه ودع | وزجاح لاقت ردیاب

 ۲۲ ) * یی *

 چک دابعل ءال ا لصف 2م



B~هک ۱۰۸  

 للادتعا دنر و شاو ههدخا وب ماذا ز واحو هنذ نع زواڪ لاق روات دانم كليا هحااسو

 ۱ مظعم وقوچ هکر وند هنس هنر واكن هنسنرههدننزو زول (زوطا) طر وا اذاهیفلج رلاز وات لا رد هنسانعم كم هجا

 | یمراف زوک هکرونل واریبعت زوق هکر ديما ف ورعم رم زوج و همظعم و هطس و یالیللا زوج یضم لاقت ردن رب نالوا
 | یزوج هنلها و هل ربتعا قل واياد طس ورونل واقالطادنس هکل وازاجعومبز وجور ولك« تازوجیعچبهکر دی رعم

 رددآ یداو رب ندنرایداو هماهت ز ولا لابجو رددآ لابج هچنرب صوص# ه هلهاصون زوج و رونل وا قالطا
 | قالطاهموق سم ج ریاهییشتاک | هلک دهن ویقطسول اءاضی ءاز وجر دیس كب رب ر ندهیکلفج وربهدننز و ءارج(ءازوطا)

 ر ظعم( 5ز ومل ا)یدنل وارکد افن آهک هل وا لئام هضای یطس و کر ون ده ویقهایسلوش و ردی !نوتاخرب ویدنل وا
 هب وص ارب لوق لع ه وص مراوص ر هدننز و هرم (هزوطا) روند هل ويف هايس لئام هضاب یطس وی دوهدنز و ۱

 هلی رک ك ج (عریطا لر ون د هغل زس وص هدننژ و ت اض (زا واال رول واهدرخ تیاغب هکر دیم مز وا عونرب ورود
 هبرقرپ هدنسهکلوارصمو زره هم تور او دخترا زوج ور دار یلاج غچ زد دنتمات نعم هیحأ |

 | هدهفاسممحهرف رب هت افرع هلی كم( زاجل اوذ لر ون دهرا نهو ر قو ر ون د هندناح ر ك هر د ځد و زس اه( یا ورد دآ ۱
 سم ماما و ردیس هنک ی حش لنهلس نی د آج (ءازوطاو او ردعقا و هدنسهیحان بکبک هکر ددا ربات رب یی رازاب رب

 | لصوم هلی كيج (هزوج)) ردیسهنکكهللادبع نی سوا ندنیعبات و ردیسهبنک ك ناقع نیدجا نال وا یش
 ناوسن هکرد هلس تف هدنز و هنیهج (هزب وج) ردندآ ه رقرب هدنساضق

 | كرر تبان هدناتسدنهردو راد فو رعمر ونلوارببعت ی "و زوج ج د هدیکر /(یوزوجردندآ هيح ارا هدنم هل ممک

 i هل رهن ر ص وصخ هنع * لا زوج ردیعما تاب نانل وا ریبعت هلن هلل رسک ك ن هثلثم یا (لثامزوج ر درم ۱

  ردندنس هل هودا رول وا یراهناد هحمارلا هبرک امو و یرادقمرب ونص "بحهرجا یرهدرب هدنفوج و ردق قدنف

 | | ةأرما لام » ییک.هب وطخم "یو رد هک نالوا لالو ته هدام و هکر ونید بیلو ردلعاتےسا ندهزاحا بجا (

 | ت راجا یسیدفا هکر نوا قالطا هب هلوک ل وشورون همآنال او "یصوهن روما كيلب ىل ویا ربح اهل سیل

 |(زاوعلا) رد یبم هنس هظحالم یکیدلیا هزاحا هراع تع” ندتمدخ یسیدنفا ییسفن هل وا شمر و نذآ هکلیا

 ۱ | 6نازوج رددآ ه رق یکیا هدناهفصا هلع كيج (نازوجردزب واج یعج رد.دآشاق هجالا ع ون رب هل رسک كنا

 | یک زب نالوا هدر یغبدشواق هنن رب یرب كن هنچ یکیا هلیصف كيج (تازوا ) ردندآ هب رقرب هدنم هدننزو نالس

 8 | هدننزو تدح (ز وحل ا ردندننندحم زا وا روصتمندج ردنداقلاهدننز و دا دش (زاوخاروندءهررب هګ مو

 كنه وقمرفاسم و سورعو تیم هلیخقو یرسک كيج ( زاها ردندنیدح زوجا ن لهس نت ' نسح ردندناقلا

 | هرزوا هلحار هلبصف كوج زاهج و رواکتازهجا یعملبل عجب و هزهجا یعجیر وند هام" و بابسایراقدلوا جاتحم

 ۱ برض هدنقح نیلا تدوع ی درب بود تبیغوروفن » هزاهجیق برض + لئم ا هنموروندهابسا ر راسو نالابنالوا

 ۱ | هلبارطضاو شالت ندن ؟هدکد شود هنفلا رایراقاا بوباق ندننرصینالا هل ودا كنسقءود هکردو یلصارونلوا
 E طم تنسالک ن ر قر رد هثسانعم راس ن ةا خدا ز و اردک ةا یاران ى ودق هلککروا

 هزاهجیف رافنلادنع هم اوف برمض یرسشخم زرول وا هدن رب دن : هزاهج یف ار اع راس هلغل وا ندنسهلص كنانعم نالوا

 بتر تامه كمدآ رب هدننزو لیعفت (نیهضلا ) رونل وا قالطا هنجرف كناوسن زاهجو ردشلنا دیق هلی رب دقت
 یک كل مت و هثیهت نتا ودا كن هنیفسو نقب رط ناماسو زاس لرفاسم و كلزاهج ینیلکر د هنسانعم كللامظت و

 هشبارب زهحو بهت هنادا ایه یا زهصق رفاسلا زهج لاقت ردع واطم ندروب نم یانعم هدننزو لعفت (زهملا )ل
 تعرس هدنلنق كح ورح هدننزو نمر (زهطا) هلتأیهت اذارمالل تزهحت لوقت ردلمعتسم هنسانعم قفل رضاح
 | هعرسا و هلتق تبا اذا ثلاثلا بابلا نم ازهج ع رطا ىلع زهج لا ردهنتسانعم كما مات شيا بودا

 | نع منهما زیج نم عیب ىلع زجا لاقب ردهنسانسزهج هيرن كن هزم زاهجالا) هیلع متو

 هت آ كرکو : ریهج و عیرس ی یا ریهج و زهحم توم لاق رد هنسانعم عیرس توم هدننزوریما (نیهطا) و هدننزو

 تعطق * رددآ نوتاخ انعر نیقشاش رب هدننز و هفس (ه یوم E 9۳ را سزک نا رول وا قالطا

eهاق هلغل وا هدامرب راد هتد و مد هدننایم هلق یک ؛ا هکردو یلصا ردًاشنم كنالثم + تیطخ * 

 رایدلبا زاغآ هندانشنا هبطخ نعضتم یت هدناب اضرا هتد بولکه فرط لوتقم راهسک هچن ندارخا
 كلوتتم هکردندماح هدهبطخ انا یدیا هدنهورک نیعتسم هلغل وا ندنناوسن هروک ذم *هلسق هروب نم هیهج

 "لک لوق ةريهج تعطق + هسا وغ رخ ولص وا ندیلد یسهلج هلکعد یدایا لتق هلغلوا بایرفظ هلناق یسیلو

  ( eبیطخ (

۱ 

۱ 
۱ 
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 | یرپرب هلا هح وتفم ےم (زاحملا) ودان و باصم (زاوطا) تو دن ت وولبا) و هوکس نوار و
 تازا لاق و ازاحتوا ری ازووجو ازوج زوج مضولا زاج لاقب ردهنسانعم كن بوک هلکولسو ریس

 ۱ ۳ ردهنسانعم زاوح و زوج ید و رد ردصضم ندهلعافم لبیک كون (زاوجا) هفلخ و هنف راس اذا 0

 زاحالا) هزاجا یا هزواس لاقب ردهنمانعم تامروکی هفرط هتوا ندر رب یهدآر و هژاحیعع عضولا زواج |
 هدر نوا هلعج اذا هربغ زاحا لاق ردهنسانعم قمردشواص ه هوا ندر رب ییدآ رب هلل رسک كنءهزمه |

 كتیشام وا كض را قساذا یتزاحاق انالفت رها وقت رد هنسانعم كمرب و وص نوجماقمراوص یییشاوم دوخاب

 ۱ هلزاجا لاق ردل اسم من یانهب ییاوط باما مورو روتا كمزوک لوقعمو اوری هنتسلرپ و رکذیس
 هن زاوج فاما نفت زد زاحا لاق ردلمعتسم هن انعم كاا ذافنا یرما و یأرو هلو سس ادا تا

 زاجا لا رد هنسانعم كمك بوک ندر رو هاضما اذا عنبلاهلزاجا لاق ردلمصتس هنسساتعم كلا ربرقت و
 الثم ردت رابع ندمل وا فلت یناکرح كف رح نالک هرکصتدنفرح E "نفهزاحا و هفلخ اذا عض

 فرح یک ل اد هدن رکید نکیا هل« ءاظ هفت لوق یلع ی ک قلوا حوتشو رو کم هدن رارکید و ماو هنر

 ندکلیامامنا یعارصم یکیدلیا مظن لربغ یأریلء رارب .دهافک | کو رارب اسب ب ردیل وق لیلخ و هکر دن رابع

 (زاتم او تزهچا ۱ اذا عزا لع تزعپالوقت رده هنبسانعم دی لتف ب ی ورعب هر

 is FR یا هض را و ها ما ازا خب هاب لاش ۳۳ 4 وب نانلوا 2 Ca - عودزو یقا

Eكتيشاموا كرا قس اذا زاجاف هت زسا لوقت ردهنسانعم كسا وص ڭكجەدا ق یس یشاوم د  

 هد ز و لیعف (نوجا)نذالا یا ةزاحالا هنم تلط اذا هزاصسا لاق رد هنسانعم نرتسبا روتس /

 ۱ قیح اریعب | ریع) اهداق اذا مهلبا مه زوج لاق ردهن انعم كمروک ندلج رب , رەد ررب رو

 ردهنسانعم قمراوص یراوطو هذفنا اذا هأر زوج لاش ردهنسانعم كا دانا یرهاو یأرو زوم
E ۱ا روح لاق رد هن سانعم كلبا رب ره و اضم توروک لو اور یشیا رب و هام ادا هلا ز  

 و راح ا وطا) ازاح هلعح اذا سالا زوح لاش ر كف هر داف قلت راح نن ویا ٤

 رایدن رابد یاب ندششدل وا عوبطم و بوغرم هد دنع هلج هلت دانم 4 ردکمد ناک بوک

 دلپ یلا دلب نم زاج ام یه و لاثمالا و راعشالا ربا وجب یا لاقت رونلوا قالطا هلاثماو راعشا ندا نارذک و
 ندکو لم کردو هیس هجو هرزوا یناب كح راش × ةیطع یا ينس راح هزاحا لاق رونا زا خالتا هر ۲

 اکا هسردنا روبع هاش ه وا ندرهنو مک ره هلغلوا زجاح رهنرب هنرانب یافتا بودنا مع هرزوآ
 لامعتسا هد هبطع اقلطم دعب بودااطعا هرزوا دوعوم هجو هرلن دا روبع هلکم د مر هدا ناسا هبطع ر ۳

| 

۱ 
۱ 

۱ 
 ج ارب ورود هنغاروط كيدا نکحوص هدنرانک ی وق وروت ده هنسحو فطلو روش دهب هنسن هفت هاج لا

 رک ات امرك ا هللا ضامنا هدنتحهنسنرپ ییثنایلوا یاجهدویاس هدننزو لعفت (زوهتارون,
 كلی زوم و وفح ندنسهدکنا وم وقت نفت ر و هيف صغا و هلقحا ادا اذهیف زو

 زو لاق ردهنسانعم كمآ لوبق بویقاب هنفو زو دیج كنها و ه هنخا وب مل اذا هب هد م نع زوج لا ر

 ةالصلا ف زّوحت لا ردلمصتسم هنسانعم كلتا لیهست و فیفخت هدزامن و ةلخادلا یماهیفام ىلع اهلبقاذا

 هلق كي (زاحلا) زاحلاب ملکتاذا همالک یف زوجت لاقي ردهنسانعم كلغا ملکت هلیقبرط زاحم یعالکو فا

 مولعلهازاجم و رونلوا قالطا هلوب نانلوا رذک با هفاسم عطق هنج وا رب وآ ندنج وا رب هلتیسانموب ردناکم
 ردترابع ند هلک نانلوا لامعتساهلیس تلسانمو هوالعرب هدانعم نابلوا هلعوضوم هکر دیلیاقم تقیقح هدر

 عضومر ورونل واقالطا هلو عقا وهدرب قاروچیعا ربط هدننزو هرانم(ةزاحا) ردندآعضومرپ هدنبرق عبق ز
 تعاچرب قرهلوا زسوص هکرونل وا قالطا همدآلوش یا ) رون دهر نالوا ی سادا كتغلم وقءانهد لو
 نانل واریبعت هلسيرکو قوا هد رل انبریکر اکو روشد هناتسب ون وسما وال رکو نوسنل وا یس ك رکه لوا شما لغ وا
 راکړ دهد رخ نانل وا ریبعت لطاج و هناد بوڼل وا عض و یروفرآ هنغلا را كنب راوند یکیا كن هناخ هکر وند هکر

 (زواه ار ولکرتاوجو هلی كيج رواکنازوج ورولک زوجا یعجج رارب دړتاک !هدیسافر ولو عضو نیوز

 ] وفع هلا ضامنا ندنمرج بویظا هذخام هانهانکو دج كمدآ ر هدنزو هاطافت عدز وانت

 اچ



 ات ویو (نولجا)ردذوخأم NY RENEE YC jE ردت رابع ندنما دخ طباض راسو یس هنر حو |

 3 | دقدآ ردا قرلوا دنماونت ز ولج و ردی زعم یسراف ز واکه کر د جم * ردهویم نانل واریبعت قدنف هکر دیم | قد

 ٤ ۳ قحال ندنیمبات (زلجوبا )و ردیهما كنسرف "ییا یول نی ورع هدننز ورم (نحجم) روند
 ج لاق رد هنسانعم كلک بودیک هلتع رسهدننز وهجرحد (ةزولخ روند هنو تاخر ود و هدننز و ج رز( لا )

 0 )رند دینشو بل د بنیرن اناما باهذلا فخاذازا وللا

 ۱ چ لجر لاق روند هب هسک سک ان و ليغ هاچ ةد و ناچ رخ زا و قين زو فم هلآ هلم یاخ |
 ۱ قو بع ب زونهلوف ىلع 4 یراق هچوقشعثرو یسیرد هدننزو لیبحز هم اف نر زفلح | )لی قیض یاز راجو

 ]] ه هقان لوشو ةیق امف لا یه وا دم از وع یا اب تماشت و ازیزفلج تیر لوقت روند ه یراقهجوق نالوا
 1 رونیده هنسژرغآ كيو رون ده: هیهادو تفاوهلوالوع ولوج هلغمل وا انا وز ونه ن نکل ول وا ولشایهچرکهکر وند
 ۱ ۱ ال ۱۶ هدربخ |یانعم هار راج عدو ج 6 نفلطبا رونی دهقان نالوا ظبلغ یسلص نما ینا و هی و
  رکذ هکردیفدارمو هدننززو زرفاجن( زیرا ل رونید هئیشنال وا دیدش و بلص اقلطم ,دنزو طبالع نفالجو
 ۴ .ددش ظیلغ یا یززلج لج لاق روند ههود تکرا نالوا دیدشو ظیلغ هدننزو یدنلع (یزرنلخا) یدنل وا

 اذا هنع زهلج لاق رد هنسانعم كما اضغا و هحاسم هن الفاغتم كرهلس ندهنسسنرب هدننزو هحرحد (ةزهلحا)

 1 | هکرول وا هدننیب قنع ردکع رکس هکهلنارمضح هکرد هنساتعم كل هن وکر هدننزوم زیبا هن لاعوه و هنع یضغا

 ۱ یا بابا نم اچ او نالا زچ لا ریل نا نوای یکنلدروق دارم رک هفتم

0 
| 

 E نالق ەدنلىد ه کن دکدلسک و وچ نیش اس ام رخزج و همآزهتسا ادا هزج لاق ردهنسانعم كلتا

E3 | روند هک یکنلدروق ردعسا هل رصق كفلاو هلناصق 6 یزملبال رولکز وجیعجب ردزتاح هد هلم  
 | ردع انکل ردشم لا ےسر هدننروص ینا ردصم فل وم + قنعلا قوفو مصطا نود ودعوه ویا ودعب وه لاش

Rs eT1 | ی دروق ماد هدننزو دادش(زا4با)) میرس یا یزج راج لاق  

 ] زاجراج لاقروند هلا وج ناغارعص زا و رجا هل ناک اذا ةزاجب ةقان و زاچریعب لاق رون ده هود نالواراب
 3 هزاجبو رول وا جوسنم ندکوب هکر وند هنمابل تسوا صوص هناوسن ین زعب ه هعا رد لوش هزاج و باو یا
 ام رخ هم رب هدننزو هفرغ ( زیبا ر) ید یر کا كیرع لویخ کز ديما یس رف كن هسک مات میخ نب لا 1رع

 ِ | رک هدننزو ریما( ريا )ر ون د هنموغوب كتاب نالوا یسهنادو رون دهنسیروق دروغو نانلواریبعتشک و روند
 1 | زونل واقالطا دأوفلا رج همدآ نهذلا میرسو کد تیاغب هلنیسانمو رد لق جتمابعم زج وزودع ناتل وا

 | ناولا هکر وند هربحما كکرا هلا رصق (یریجبا و هدننزو طبق( نیما ) دآوغلا "یک ذیا دآوفلا رج لح ر لاق
 ۱ | ردهزمین یسوبم راد ی جالا نیتراب رعاک | هکردع وب ندربحما هرز وا ىنايپ كن اس تادرفهرولواولتوالحاعوو

 ۱ ل اترو دەدا نی اد روکذ یراددز جام د,دنزو تدع ( ن د رج ناتسم دیک
 [] یناثلا بابلا نم انج ىلا رنج لاق ردهنیسانعم كمروا هدنزو رک ( لا ) ز اما بکر ناک اذا زا
 اروند هوا رم لی ناو ندع رک رنج و هعج اذا "یشلا نج لاق زوج اعم تام تکی وادا
 | هن وات یا هرم هلبصق و هثیم هلبرسک كيج لوق یلعرد راج هد هل كيج روند هتيم هلیرمکك ج (د ةزانلالا
 | ردذوخأم ندنسانعهزسو و روند هوا قرهل واتیم هدنتس وا هلا رنک دوخاب ردهرز وا سکع لوقیلع روند

 | هل رابع ركل مكلاو تل مت هدقدنلوا لاوس ويد زاناو ةزانانیب قرفلاام ندن ر, كنالضف هکر میم
 ۱ عدن وا قالطا هری وکو هلغل واهدنتلاهرمسک و هتسمهج وفم هژغل واهدنتس وا كن هلک هة ردم رب و باوج ۱

۱ 

 | هدیشقجهلو ارذکمو مومم هلببس كن آ بول وا لیقث هرز وا سان اقلطم هل رسک كيج هزانجو ردشلنا ج
 ۱ بارش و رونل واقالطا هضب مو هنسح هزانج و ه اوقغ او موق ىلع لقئام "لک یهو ةزانجا ےھت اصا لا روند

 e دلی نال وا یدالب مظعا كنتس هکل وا نا را بچ زو 6م اچ ازم تا "قزروند هتولوط

 "يوزع لیععما لضفلاوا ندنیئدحم مالعا رددآ هرقرب هدناهفصا و ردیب زعم دم هزوک هنناسب :كحراسش
 دنمالک كم وحرم یربصب ناب هک هدننزو لیعفت (نینمنا) رو EE دیزب و ردندنرپ هر
 نسا الع یلصبنا تص وا را ّونلا ترضتحا الوه و ردهنسانعم كلا عضو هرزوا ربرس یتیم ردشلوا عقاو
 | كيج زوج ) ینولعاف ریرسسلا یلع اهوقعص و اذا یا+ینونذ اف اهو رنج اذا + لاقف كلدیف هللیتف یرصبلا |

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 



 سگ ۱۰۵ =

 ردهنسانعمقماچ ب ولكى و یچمت كنامرخو یک كنبکا و زز جو زوزج وهف هعطق اذا لوالا بابل نم ةنسح |
 رووا قیاطا هبه راب رب ندههگوردیدآ هب رقرب هدناهنصا زج و هرم عطش یا زحم نااهلناح اذا للا ر زج لاق

 و هناوبح شق ريق یو : هدننزو ریما (نیزطا) و زوم هنم ةعطق یا لیللا نم رج ضم لاق
 ۱ شی او مش جا لاق ردهنسانعم كمك تواو ققرف كوب دوب هدننزو لاعتف (اتجالا رونی هناکم
 ناح اذا للا زجا لاق رد هنسانعم قمتاچ بوک ی تقو یسکكنامرخ هلبرسک كن زم (زازجالا) ه زج ینعع

 نوبت كمدآربو شی اذا قلا زج ۱ لاق ردهنسانعم قع روق امرخو رد ی ینبم هنلی وات هل یربعض ڭسأت زج نآ اهل |

 یک و نوبق همدآ رب مدار و مهفخ زازج ناحاذا موقلا زجا لا ردهنسانعم قعاج بولک ی تو مترف تیتر
 یعشله یافو كمدا نال وا یناف رب و ةاشلا ةزج هل لعح اذا لجرلا زجا لاق ردهنسانعم كمر و یسیدنفرف ق

 رد هنسانعم قعر وقامرخ ىج دوب هدنن زو دوعق (زوزطا#) توع نا هلناحاذا جدلا زجا لاق ردلمعتسم هنسانعم ا

 هدننزوهمام (ةزازطنا)و هدننز و بارغ ( زار الو هلنیتصف (ززج )سس ادا یناثلا بابلانمازوزجرقلا ر رج لاش | 1
 !نوبق صلاخ شماعثر راق یرلیوت كناویح راسه زج لوق نلع روند هنسیدنقرق كکو هل رسک كيج ( راو

 رواکز زج یعجج روند + یعاب شماغ وا لامعتسا الصا ہرکص زدقدلقرق دوخاب هب یعاس قللیرب دوخاب هنسیغاب |

 یلاقص هلتبسانم لوا ییعی ترج ةاش فوصیا جرج یلع اس هک لو رول لار

 یو هلباه (ةز وزطا )و هدنزو روبص (زوزلا) رردا هیبشت هنس هجفک یاب شلف رق یلاقتص كمدآ وب
 هدننزو باص-(ز از یک ه ول کرو ةولع.روت وا یالطا هنسزشبدو هکر ا رر دیکر

OESناحلاق ردقج هل وا ی هد زر او یا _ 

 روند هنسیدنقرق لوب هدننز و بارغ < ازطاالهریغ و للا مارصوا عرزلاداصح نمزیا زازطاو زازا تقو |

 ییطعا لوقت روند هنسیدنبرقو هنسیدنسک كنسهلوقم دغاکو نانو نیشیم نالیسک و یدنل وا رک د که
 ردندیاصصا رحم نب ةمقلع و "یطدلاز زح ردندیماساهدننزو ثذحم(ز رحال عطقاذا هنملضفام یهو كم دا ةزازج

 فوصنم ةزیزج یدنعلوقت رون ده یاب و هکوبمانوطرب هللسک ی رهج(مزجزطا)وهدننزو هنیفس(هز زا
 رد هزج زج یدرفم ارهاظ هنسانعم ریک اذم روند هرارکذ هلبصف كیج (زجازطا هنم ةلصخ یا ةزح زج و

 E ی ی *ردکجهدنا ورخ ن دن نوعلملاجدهکر دیعما ضرا ر هدننزاو هز( زج

 كنيعو ىح كيج (زعلجا) دصصما اذا لا رسا لاق ردهنسانعم كلك هکلر د بولي نیکا (زارج-الا) و

 e (زفطا) رددآ ت وار هلیعط كيج وصف كنامن(نازیعجاب) یدنل وا رک ذ هکرد هنسانعم زا هلن وکس

 ] زالا) یشلا نع رسااذا لوالا بابلانم ازفج لج رلا زج لاق ردهنسانعم كم روب هلتعرس هل وکسكناف و یک |
 او و ءازخا ذا یثأثلا بابلا نم ازلج *یشلا زلج لاق ردهنسانعم كمرود یی هنسنر هلی وکس كمال و یضف كيج |

 | کر راش مت اذا هزاج لاق ردهنسانعم كمردنوس بوکچ یهنسنر و هاول اذا هزاج لاق رد هن اتم [
 كم وکو د هلغل واتبثم هلم رابع دقعلا و هدناهما "هلج نکل بول وا موس مع هدنناونع دملا ودچرک هد ره عیچج | 7

 الو بوضی ار ج ین حب یصصا طوسزاج و هعد اذا ء هزاج لا ردهنسانعم كلا عزن و رولوا هنسانعم [

 غا تورا و کن رد زا تاتو یو او رزم نالب راص هنجوا كنيچماق غون رب ]|

 قارزمو روند هن تام جو ریمل ءابل همزح اذا ازلج هربغ و نیکسلا ضبقم زاج لاق ردهنسانعم ۲
 | ضرالایف زاج لاقب رد هنسانعم كف هر ر هلتعرس ریلجو زاجو روند ه هقلح یعرکد نالوا هدنبید كرم | ۱ 2

 هلا زاج هدننز و لیعفت (ریلحملا) رد رب قج هشبای لا رون د هناص كانیچاق و اع رسم بهذ اذا الخ و ازج | 3

 بهذ اذا ضرالاف اج لاقت ردهنسانعم كفك هلع رمو هزاج نعم هزلج لاقت زدفدارم هدلاوا یانعم ترد

 قّغا اذا لجرا زاج لاق رد یا كیکچ ینشیرک ردق دینلک هنس هضبق كیاب نرم كقواو اع سم |
 | (زنالخا) رون دهریکسنالیراض هنج وا تكنیچحاق خدو هدننزو باتك( زالال لصتلا غلبتح سوقلا عزن

Oی  
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 ریکس (زولجلار هلی رسک رایج رد هزالج و زالج یدرفم روند هراریکس نالیراص 2 رب ره كاب هلع كيج | 13
 ما زولحم همدآ نالوایوق و دنوق قیصعص یتا كنسهدوکهلتیسانموب ناوت دادب یچماق شاوا رکو نم هلقنراص

 هک مع یا یر لاو ملا ز ولحم لج ز لاقت رونلوا قالطا یأرا زولح هنالوا راوتسا و کم ریو مو ۱
 4 اتو ياتى را سم یک هل رسک كيج (زاولا)
 | یحم ومو یرفن قللوف و یغاشوا لوقو كنهزس هکر د هنسانغم ر وزؤث لوق لع ردنرابغ ندطباض یس هلوقم



 لوش (ةزرالا) زرعیه و تل زه اذاةقانلا تزرجا لاق ن قلوا ناو یوم اردو اولا اذا

 ةزراح ضرا لا هلو شالا هطاحا هوا زود عالمیناربط دوخای لاسعوقیآ هکروند هرت ظیلغیغاربطولتسوب

 ۱ كاله یا ةزرحم هللا هامر لاق رد هتسانعم لاله هزناصف (ةزرطا) عاق وا لمر اهفنتکا دق ةظنلغ ةتسبابیا

 | ةمزحیا هوحو تا موحد ءاع لاشنوسل وا هنس راسو هوب روند هی تهدر هدنزو هفاخ (2ورطا) |

 رواکهزرجو زارجا یعج رون د هغاموچرومد هلي كيج (زرطا روند ه هقان ل وزهم هدنز ونس (زرحا)
 هکر ددا سابل هن وکر ص وصخ ه عنا وس هل رسک ك يج( زرا )ر ديب عم یس رافزرک هکر د جیم * هدنن زو هدنع

 قار وق هلنیتصف ( زرطا) هلذیتعص ر واکز ورج یعجرول واه دن زرط یکر وک ی زوق رار د| ندنتس وب نویق وندن وت هود ۱

 روند هنلب دوخای هنسکو کكناسنا زرج و ردش وا رابتعا ص وصح مسج رب یمرویقرب ره یدرویق ند نالت نعي

 لق نیکسک ه دنن زو باغ «زارطا روند هننا یسهقرآ كنه ودكکرا و هطسو وا هردصیا هز رج ه رض لاقب

 نب دلاخ هل لوا هکردیعما یف كریهز ن ءاقرو ( زارا وذ) عطاقلا فیسلایا زارطاب هب رض لاقب روند
 |قرهلوا هیش هاب و 3 کیقرا مو زن بام اب ا یدنهردسک نکل بوزوا یرفعج
 ا یک یکچج هنفد هدنر اج وا ب ولج | یسهب هرکصندقدل وا ردقدعاةناسنار , لرهدیکز ل وایان ی |

 | هلتهج راسو یعر اعطف رول وا لاج و بیزرب ةلکت آ لابج نالوا یت بام هلغل وا رظنهتوخ تیاغب رولجا رکج

 باص ظیلغیا زارجوذ لجر لاق ردهنسانعم تبالصو تظلغ زارجو ردرظنعنوخ نامه ردلکد عفتنم
  نال وارمروغوط و لاعسلا دیدشلایا زراج سرفو لجر لاقب روند هناویحو ناسنا ددشکر سکو ا (نراطا)
 ۱5۱۶ (نارفا) رددآ عضومر هدهرصب هدننز و قطرق (زءرج) رقاع یا زراج أما لاقب روند هنوتاخریسق

 | هببش کوس هدننزو هلعافم ( ةزراحلا ) ةبدح یا زارح ةزافم لاق روند هناباب قاز وف زستوا هدنزو
 | ههک اف اذا هزراح لا رونل وا ریبعت یساقش داربوخو اقش لزق رد ا القا ارزو الگ ورب هدر
 دوخا الوفو اوغاشت اذا وزرا لاق ردهنسانعم كعثکوس هدنن زو لعافت زراهلاو بابسلا هبشت ةهك افم

 ناق «نازرج) العف وا الوف مهنم دحاو لکءاسا اذا اوزراحم لاق ردهنسانعم كلتا تالدب دن او یر الف

| 

 قعش رو بولیزو لوق ىلع كقک هدننزو هجرحد (ةز رال رددآ هیحانرب ندنسیحاوت یرکلا ةيثمرا هدننز و
 ۱ رابعوراکمو لر ز یهراب ود تیاغب و طقس وا ضبقنا وا بهذ اذا لج رلا زرج لاق ردهنسانعم كعش ود دوخاب

 همدآ هیهاد و لر ز یهرابود تیاغب هدننزو ذفنق (ر رال اب رج راص اذا لج راز رج لا ردهنسانعم قلوا

 ۱ كتبکح ردف صتم ندنو هزر رج هکر د جزم * رد رعم یسراف ز رکو و ثیبخبخ یا زیرج وه لاق روند

 قالطا تدالب و دوج ردیفرطناصقن هکهنطب رفت فرطو رونلواقالطا هزب رج ردیفرط نیقشاط هک هنطارفا قرط
 ۱ لش نالوا ظع و نامزیدو یریا هدنزو طبالع هاف ( زفارطا ) ردتلادع هنر هنایکح لمع سپ روئلوا
 | اذآ لجرلا مرج لاقت رد هنسانعمقل وابوطروط بولیروشود یک ېب رک هدننزو هز رج (ةرمرطا) روند
 ۱ 6زامرحالا) ف و صکناذا لج را زمرج لاقت ردهنسانع+قجاق بول ودبقعردو ضعب ىلا هضعب عقحاو ضبقنا |

 ردهنسانع» قل وا بوط روط یکی ر خر هوم و ردهدننزو لالنعفا هلغل وا زاعرجاییصا هلی دشت
 اذا لیللا نت رجا لاق ردهنسانعم كم و ہیک و ضعب ىلا هضعب عقحاو ضیقنا اذا لجرلا ن رجا لاقت

 Esas ا2ا ۇب ردو "دن رقبا لرروناح یشحو دلرعف كيج ( مارال بهذ

 یرتوک ن یمارج هلتبسانمو رد هنسانعم ریثک عج هکردیعج كزومرجو زامرج (نیمارطا ردت رابع ندنساضعا
 كعشود هدنزو حرحدن (نمرصلا» عجا یا هرفاذګ یا هزربما رحم هذخا لاقت ردلیعتسم هتسانعم عو و به

 زومرط | )لبهذ اذا لیلا نعرحت لاقت دیتا افکت E هک طقس اذا مهیلع مرج لاقب رد هتسانعم
 یک هب ولق كلذک روند ءریفص ضوح لوق ىلع هلوا كبکوت یرراود هرز هضوح لوش هدننز و روهج
 ردندیماسا زومرج و روند یوق هدنززرط هاش ثماطاب ىر او روندهنکک را كنکینا دروقور روند هریغص تاب

 ردلعافیساندزامرجا (نمت رار دما وعلا نرببزلتاقزومرجن ورعورار د ځد 'رمارج هکر د نطب رب زوم رج ون
 لب ملاذا نم رح مام لاق هلوا نازراوریثکهلیسهدایز هدنطسو بويل وار وغ هدنلئا وا هکر ونل وا قالطا هب هنس ل و
 هل رسک ك يج (ة رل ا )و هاه( را و هلیسهدش كاز و یمه كيج < حال هطس و یف ءام لا عت مت هل وا ف یار طلاب |
 ةزجو ةرج و ارج شیشطاو رعشلا رج لاق رد هنسانعم كمجم توا و ققرق لو قرهلوا عون یاش

 ۰ ح
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ren: ۳د هدنن ز و زرغ (نزلازونل وا قالطاهتف و  SEارر زر و لج او یتا ر لاق  
 لاق رد هنسام انعم قلاچ هرب و عاج اذا لحرازر لارد هنشانعم یمجاو تاماو ښا! حيا زالو الا بابل ا نأ

 | لاق رد هنسانعم كم هاب ی را هلغم الت وا رب ,اج ولت وطر نانل واریبعت وغاریق یم یکچ ونویق و هعرصاذا هزرت ۱

 نالوا ضرام هند ی و نوبق هدننزو باغ.( الا اهفا وجا عطف یدنلا هيف اشیشح لکا اذامنغلا زرت
 | (زرلا)ضصاعقلا یا زاّرلا معغلا باصا لا رازول وا لاله بوشود هدر یرافدروط نامه هکروند هغلنغ رف

 كنەود ئ دانا ا منا نم ازرت ءالا زر لاقب رد هنسانعم قکوط بوسکز و وص هلی

 .اماصا ءاد نم اهر وعش تبهذ ادا لب الا بانذا ت زر ر لاقت رد هنسانعم قمه واق بولیک ود نوت یرایوت یب ۳

 كنز( زارت الا دتشا و ظاغاذا از ورت "یشلازرب لا رد هنسانعم قمل واكب و ظبلغ هنسن رب هدنن زود وعق زا

 هلق كناب ( ىزوعزلا هاا و هبلص اذا "یشلا ززا لاق رد هنسانعم قمل ساب و بلص ی هنسارپ هل

 رون ده هود كاکرا شعرا هلاک یوق هدننزو طب الع (نمازلا ]ردم وسم هدن اب نیع ردب وسنم هنظفل ز وع

 هل رسک كنهددشم مالو ىج ك نات( رلت) روند هال واررتدیشاب نکر ردنا لک !فلع هلغلوا هج وق كب لو

 (زوتا) يدلب f سم طربض هل يحوم یاب ېږ ر اپو هر یابع ردفا

 رارانب وا بعل یراکدید ا a ه هت لوش و لصا یا رک زوت نم وه لاق
 (زوتالا)ردظ و قل وابوسنم ها روا یزونلا دوعسم نی دم ندنیثدح رد دآ عض وم رب هدنس دیفهلبا ءار

 داوا نری وا لمن a یسومن ا تلصلان دمج لعب واو اا هللادبع ن دمج ند

 EW رح یا زای لج ر لاقت ود ه یک او روند هرودو نالوا ددشو ظیلغ یدوجو هدن زو دارا و

 روس یرقایا هدنزو لعفت تا تام ادا انا ریت بت لجر ازت لا ردهنمانعم كل وا هاتف
 TES وند
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۱ E ERATE Ce مگ 

  EE RRاا  rبابا نم ةز رابح

 Kes هزرج لاقت زد هنسانعم كلا لتف و ب و الک الک ۱ اذال و

 رونل وا قالطا هرب زمسنوا زرج و ذعطق اذا هژرح لاترد هنسانعم تام هسک اذاهزرج لاق رد هنسا ی ۱

 زرج لا رد هنسانعقل واز ورج هدنن ز و هما رک (یزارطا )لک الا ع برسم وا لوک |یازورج ةقان و لج ر لاقي

 لنت زرطا) و( رط الو هلینوک كنار نر )لو هیت ( زر اورج ناکاذا سما بابل

 مو 0 لا بینا ما خو 2م زم ارج ۳ ارا نا لا زار 1



 اطم

 ا ءالا لصف زوم

 | لاشن ى قوش ی رنک خا (ضشابلا» طاشنلا ن نم اهک "رحم اهک "رح اذا اهخاب هقانلا زغل از لا رد هات یا

 .تالعو ردص وصخح هطاشت نال وا هدنعسف د ود لوق لع یک براغ و لهاک ردعمآ و و روال وا ریبعت تالنش هکرون د
 ه هسک نال وا ثالاهتم و مدقم هدیابل وا دوخاب نالوا هرزوا روقعو انز ام اد و ةدجبیا غاب هيف لاق رد هنسانعمیاربت و
 دی ضابلا و شحافیا نغابلجر لاق ز زون دهم دازاکدنوشعتاو یه مد روب لج متم یا لر لاضوونید

 لاق :ag هحرحد (ةز اللا ۇل وا ەئ هش ا 3 فا بای ۱

 لعراز "الت لاقت رد هنسانعم كم ردق دخت وط یناعط و ادعاذاز "الب لاقت رد هنسانعملم ر کسو فاذا لخرلاژ

 ظیلغ و بلص ییادناو اضعاو روند همدآ رودوو ردندنساعما ناطیش هدننز و زعلب € ژلبلا ) حبش تح لکا 4

 لاق روند همدآ رود و هل منک ( زابل روت دهم الغظیلع و بلصیجدوبهدننزوج رب ز < بلال رونی د هنالغوا ۱
 | دخا یی هنسفرپ ندمدآرب نرو لامشخا (نیالت ال )زود هن واح هفیفخ لوق لع ولهدوک یر اوریصف یازلبلجر
 .یتدامهلکط ادا ربا هدنناونع ةزلابلا یهو فل قم هدننزو هلعافم (ةزلابلا و هذخا اذا هنم هزات ا لاق رد هنسانعم كلتا

 .ندنربی :ba وجا هل اتش ا ندناب هلعافم هرز وا یغیدنل وا طامنتسا ندنادرفم ضعب نکل ر دنااضتقا قل وا سا رز ۳1
 راددبقل یرقع مانیناهفص الا دچا ن هللادبع مساقلاوا هلن رسک كنهددشم مالاو كنا( هزل pT تف
 2 :رکصندکد لب کس نی هک دفن ل مک كن هز مه (نیلب الایط و ردشلیا طض هلا هیق وف یاتهدننا ف انبات ین اعم

 ۱  یطنبح (یزلبلا ردیجعآ طفل او ارد زییعت شیلبا نبط هماع ردتجهلوا رومای نالق هد رار "یغیدشاط
  ققاق هن وا هلتدش و فنع یمدآرب ها رک كناه و صبا )روند ههودتاکرا نالوادندش و ظیلغ هدننزو
 ۳ یکتا لوفیلع هلایابا و لالا اک وک كمدارب و افشع دءفداذا تلاثلا بالا نم ازم هزه لا ردهنسانعم

 تعاج ر ندنس هلسف ملساون زنون ز دیلایتاکی وا ید تّرمضاذا ات الف زہ لاس ردهنسانع» قمروا |

 یزاذطا رج راقص نان هری شاملو ناهار ضو طالع ن جاجنداصصا ردیدآ

 ناژریب و زاوا یجب رون دهشوق یراکشیرلکدید ناغط هکر دتغل هدنظفل یزاب هدننز و زا رز ابلا) ردا كنبردب
 نازاب و عفراابزاب لاو رونل وا هداما هدنسهدام یزب یلاعت هللاءاشنا یک ةاضقرولک ةازب یعجب كنظفل یزاب و رولک

 رد را ن بک نت مهار او زاب نب جت ن نیم رددپماسا زابو ما ورک زاو و نایزاب و راب زاب و زا وبا و
 " نی دجاو لضفلا ن دمع و ناهلس نب مالتسو مهاربا نیدایز و رد وفم هندج ردندح هک ی زابلارع نت نیسحو
 ۲ ایا کد هدننسمدام یظفازأب نالوا .نیفلا ومو ودر نوا ه ودج ن دم و ليهم ندم
 قرهلواواو هعفدربو قرهلوا هزم ینیع هعفدرب شنا قوی سین را با کردی د میز
 هلففل وا ملت ملت هنفیدل وا ذوخ ام ندنانسانعم لواطت هدناب لتعمو ردشف وا ممد قرەلو ۱یا لتعم هد هعفدر و

 یحدهدننس راف هکی دلاق ردشم وا توکس ندنراذخأم كنال وا نیعل |لتعم هلرک و نیعلا ز ومه ك رک اما ردلز وکه نل وا

 ەچ ئاخ (نابزانا و زدظ وم بلغاقلوا دوام ندیس راف زاببول وا صوصح "ی ع یزاب هلکه د زاب هاعط

 كن هاتو ىف كنالوا یاززایزان و هلبصق 2 راز( ابزاخوهدنن زو س اطر ق( زاب زنا )و هلیسانهرزواسیک 2 راز و |
 ءاعصاق (دابزاح )و هلبم كن دینا و یرمسک كنالوا (زابزاخإلو هلبرتسک كن نان ویعط كنال وا «زابزاح و هلی

 | هل تیونت كن هاو یعصكنال واقر هل وا فاضم 6 ابزاخلوهدنن زومایرح (مایزغ الو هلال تاکرح كناز هدننز و
 | رد دلاثما+ بصخازابزاخآ ۶کر دحراش» رد هب اکح ندن رای درز و لوق یلعر ول وا هدرا 'زجو هاب هکر ونید هکنیسعون ۳

 | هدنرلن وب كناسنا و كن هود هکر د دا ض رم هن وکر زابزاخو ردا تل الد هلاسبصخو ر وهظ یمایا راتنیس لوا اریز
 هلینوکسكناب و یصف كناب ( ربا یک ر ونس روند هیدکو  ردبدآ تابن هنوک یکیاو رول وا ضرام هدنرازافو و
 رد هنسانعم قلا هدنایخ و تالهاذا ازوب واب ری لج لا زاب لاق رد هنسانعم قمل وا كاله هدننزو دوعت(زوسبلالو

 روفلا ف نامه نم هشاب یرباساپ راکش یغیدروا عی شیعتال یا هتیمر ریال نالف لا و شاعاذا لجرلازاپ لاقت
  زلتروفبوچاق هلی رقت رب راکش ندنک وا هکر دیحاشن هر لوا یی ! تلف یا تیم تمنالف لاو رولوا لاله
 | ازأت حرز أت لاق رد هنسانعم كعشلب بول وکو اه راپ هلی وکسكنهزمهو یهقكنات (زأتلا) چ ءالا لصف مس
 | !نادناذبرطبا ق موقلازأت لاق ردهنسانعم قماچ بوشلق هنر یر هدکنج رکسع و مح لا اذا الا بابلانم

fcا قللنا توصعم یا )لاپ روند هکشا ولهد وک دنوق قیصعص ولکنرد ی یو ایر  
 تا هدنسهدام یعابر دیرد نا یدنل وا نایب هدنسهدام کهن رد رهش نال وا یکللاراد كنتلابا ناجاب رذآ € زبرتر)

 سباییازرات :یشلاقهیلوایرثا تبوط روح ور فا | کروند هب هنسف سای ل وش هدنن زو زجاع(ز راتار ردششا

.- ۳ ۳ ۱۳۲ ۱ O OP TO TT = (ورال 



 هب رر هدنساضف و مه كن (زرلرددآهدلبرهدنرق و نامرک و ردیدآ یم رف كن هنکما انب (زرابلا)

 ۳ 7 وا یهتنم ەل مان هش و لار هکر ددا هبعش ر هدننز وهف غ( هز ر )لر دن دار وا "یدنکلا ماع نب نایلس ندنی ذح هردیدآ

 مان هللا دبعن رابط ادبع هزر وردفورعمموب رب ند ص مايا (هزرب م و لر ون د هزر هن رپ رهرد هبعش یکیا یسیکیا لوق ىلع
 یرمشپ (یزر )لر دبل یزورلا لضفلا ند متاح وا ندش دح باحګ هدننز و "یدرک (یزر ر) ردیعما یدج كئدحم
 | ندنلاعادادغب و ردندار واناهرلان ن دلا یضر مامانالوا لم چک "یوار رده رق ر هدنساضق طساوهدننزو

 رهاظلایخ ہر هجرخا اذا*یشلازربتسا لاق ردهن انعم قمراقیچ هرهاظ یبهنسنر (زاربتسالا )رددآرکید ةیرقرب

 2 ا تا ,هدعاق ناه:رذآرول وار وسکم کر ول وا ءاکو هلی ك نات( زب رت) |
 ۱ یسوم هدننز وه ورع( وزرب) یدنل وانایهدهدامل و دن رد حج رت نف كناب ح راش *رونل واقالطا هطاف |

 | ردي رعم یسرافزب ور ردهدزناب یخ دزاو راو هل سسکو یه ك ناب( زب ور ا )ر دیم | یدج كنم مان ۍطام الانسان
 رفعج ها همش نيغ (زغربلا) یداورسخ یقل هکر دنا ورش ون ن نمره ن زب ور د| مر دیس كهاش رب ندسرف كولم | 2

 | یغنازوب هکر وند هنسیر واب رفصهدننز و لایرط 6 زاغرا )و هدننز و روفصع < زوغربل )لو هدننز وذفنق (زغریلا )و هدننز و | 9
 ناب هزّوک ها كحراش » رونل وا قالطا هدقدراو هنسهنرک قلوا رزک بورو هلبسانا لوف یلع رونلوا ریبعت

 . لوفیبع روند همدا یوخد هدنزو ذفنق رب و روند هزاغرب و هرب هدنن م ردقج هل وا یسیر واب كوس ۱

 ادو عب هاش قلطم هلیسهدش كازو یصف كناب( لال هلیعدقت كاز رذقل وا غزب نالوا با وص رد 1
 روند هنعاتم وا نالوا ندنس هل وقم بابل و ندای لوفییع رونل وا ریبعت زب , ید هدزمنابسل هکر وند دیو و 3

 . یزغ لاقب یکه رزو جخرونید هحالس زب و اهوحن و باشلا نم تببلا عاتموا باشلا یا را هلع ود ز حرخ لاق | :

 الغ اذا یزب زب وا زب هزب لاشهن انعم قل وابلاغر ار ول واردصم هدننز ونیلخیزب زب و ۳ و حالسیالماک رف | ۹
 ۱ هباافج ورهقندمدآرب یهنسار و هبلس و هعر اذا هولزب لاق دما بل و عرب ندهسکرب یهتسار وا ۱ رد

 .» صولقلالع "لا رخآو +رددآ هبرقرب هدقارع ز ورهق و ءافحهذخا اذا هنم *یشلا زب لاقت ردهنسانعم كاان

 هکروند همدآ ناتصزب هدننزو دادش زا را ) روند هیابنكلاچ بتا رو ردموس مدن هدا چ | نا 4

 رددرنآ نالیغ بلاطوا ردتعاجرب ندنسهمز نیئدح زار و ربا یاب یا زازب وه لاق رونل واریبعت یر ِ
 :(هزا بلال رددآ هدلب رپ هد ہر صا هلاراذم زارو رغبات باتوا ور "یسباقلازاّزب 57 یسیع انب یسیع و ۲(

  تّثیه ورون د هحالس دوب لبر ىن ك ناب بلال رونلواریبعت تالیجزب هکروند هنفرح لزا هدننزو هتک
 :(نازتبالا) روند هحالسو هغارپ جدو هلنيتصف (ززربلاإ) هه ىا ةنسح ةز و ذل هلا لاق روند هتفایقو |

 | کاروز ییهنسر ندهسکر و هبلسو هعزناذا هو با لاق رد هنسانمم كلتا بلس و عزن دوب هدننزو لاعتفا ا

٩ eنالوا لالاح و تسج هدرفسورس هدنز و رار (زابرلا ر رهق و ءافح هذخا اذا هنم هربا لاق ردەتبا ى  

  هب هلول رومد نالوا هدنغآ تاکو روک كج هیلفوا شتا و روند همدآ نالوا کرنا ری لوق لع روند | ۱

 ۳ وزاد نانلوا ریبعت هسابسب هکردیعا فورعم یاودر و روند هجرفو رونلفوا شنا هلکنآ کر وند
 زوند همدآ نالوا هک یی مسار یک کز یلاچ هدرلنو هدننزو طبالع (زا ر لالو هدننزو ذفنق (زب رلا)
 ۱ (ةز لا یک یتالس را یک هیل وا یتعاصش و هرهز نکل بول وا ددشو "یوقیدوجب و هکر وند همدآ لوشو

 ابات كعروب هلتعرس و ادیدش اهقاس اذا ةب الا زبزب لاش ردهنسانعم كمروس هندش و فنع یهناد 8 9
 | رد هنسانعم تکرح تراک هلتعرسو رف اذا لجراا ز زز لاق ردهنسانعم قجاقو اعیرسراس اذا لجرلا زین لاق ق
 ۱ Fo اذا هر لاق رد هنسانعم كا حالصا تبوشرود هب هنسلر و عراب اربثک الر یا ز رب وه لاق 1

 | بلس ندمدآر یهنسنرو هعتعت اذا هزبز لا ردهنسانعم قمالغ را تۈ رام هلتدش یهنننو و ریلیصا و | ِ
 ۰ . ۰ ۰ €  ی ۳۹ ۰ |

 لاق ردهنسانعم كلغا تبغر عطق ندنآ بوتآ ندلا یبهنسنر و هبلس اذا هنم “یشلا زب زب لاق رد ةنسانعم كط ]|
 ۱ یسرافزب ردس#) يروا يتلا ةللا دبع نب ےھارا ندد هلع كناب ( ر هدر ملو هن یزاذا *یا زا

 یدا ءا رق یدال وا عوج رد هلی كناب ردروهشم ثدح هک یو رخل ةر نب مساق و روند + یک هکر دنت رع | 4:

 ردندح هک زب ن "يلع ن ةللادبع نت دجا ن دڅو ردندالوا *هلج ردیسیوار كرثک نا کی ربا دم ندا ق ۱
 نیعو یحف كناب (زغبلا إل ردبحاص هرثک فیاصت ردب رغم "یکلام هدننز و هنیفسس (هزبزب ناب رد هلیعص كناب |

 , لجرلاب ه رضا ذا ثلاثلا بابلان  ازم هزخر لاق ردهنسانعم قمروا هلکنکد دوخاب هلن هع هلن وکس كن ەچ

 طاشن ك رخت بوروتک +نبجو قوت نود تسنیم رس لاش رونی هماشنون شوت و وا 19



 هم دح ول ءابل |لصف ب

 مجرم + کوچ ندروک ذم یانعم ار ز روک ن وزرا ىج ەشاسا نب اب نوتا د نشو غولف

 اب N سن لاق روند هرب قوچ یزاق هدننزو هد ويما ردشلناربسفتهبا درو یراراس و

 ۱ ءاکلوق لع زون کم وب ی زا وا یک یشی ورو تآولشبنج هلیدمو رصق كفل او هلل رسک كنهزمه(یز والا زوالا
 نیباطادحا یلعدقع واصق رتامفدیشءیهویزوالایشم لاقیروند هکع روب ك رەدىا داقعا هبناح رب وا هاکو هبناحرب

 [ روند هنشوق ناغط هکردتفل هدنظفل یزاب هلین وکس كيوزمه و یصقكناب (زابلا) هی لصف |

 | یاح و یحصف كناب (زصلا) هلرسک كناب رولک نآ ربو هلدیتعص رولکز وب و هدننزو سلفا رولک زؤبا یعج
 | یاخ و یعف كناب 6 زخملا) هزکو اذا ثلاثلابابلانم ازح هزح لا ردهنسانعم قمروا هلق موب هلن وکس كنه

Eچروک هل ی  Eلاق  E AR e 

e |زود دوعق ۳ ۰ 3 زر زلیدلبا لامعتسا ا یاض  

 | رهاظ هرکصندکدنل رکو ءاضفلا یا زارتلا ىلا جرخ اذا لوالا بابلا نم ازورب لجرلازرب رد هنسانعم قشچا

 1 ازرب لجر لا زرب لا ۱۱ E ردهنسانعم قل وا هراکشآ و

 لج راز ربت لاقت ردهنسانعم یقمتیج هناب جدو هدننز و لعفت(زّربتلا )نیسنعلایف ازور زرب یتعع عبارلا بابلانم
 ۱ لاق ردلمعتسم هنسانعم قمتتج نوجما تجاح یاضف قرهلوا زا هرزوا روک ذم هجوو ءاضفلا یلازرباذا
 | هصخندرواط نوحم|شاغوا هدننزو لانق(زاربل ال وهدننز و هلعاف(یزرابلا)زاربلا ىلا ج رخ ادآلجر ازت
 | هدننزولعافت «زراسلابرط ین ینعی هبلازرب اذا ازار و ةزرابمنرقلازرابلاش ردهنسانعقمیچ هادم وشراف |

 1 لکدرفناادا ازراب لاهو نازرابتامه لاق ردهنسانعم قم > هن ادم وش راق هنن رب یرب مصخ یکیا نوچ ا كنح

 "[ ادا باثکلازربا لاق ردلمعتسم هنسانعم قجآ ی وتکم هل سک كن هزمش (زاربالا) هبحاصیلا هتعاج نع انها
 ] منعهرفسوزپ الا ذخا اذا لجرلازرا لاق ردهنسنعم قلا نوتآ صلاح زاراو زو رئو مرکک زرہ وه همش

 | ردهنسانعم كلا ج ارخا هرهاظ یهنسنر و رفسلا ىلع منع ادا لجرلازرا لا ردلهعتسم هنسانعم كلتا كنها و
  باتک لا روند ی 6 زوربلا)ل و هدننزو مرکم (زربلاورهاظلا ىلا ینعب هجرخا اذا *"یشلازربا لاقت ۱

 | رهاظیتساحهدنن زو هزرش(ةز ربلا )رد هرز وا سايق ريغ هیت هعیص هلغل وا لوعفم ندزاریاروشنمیا زوربم و زرپم
 ۱ | هتسمو پول وا هغیفعام اذ قو هر" دمو هژیقع ه دنن یموق هکر وند هل وتاخ لوش لوق ىلع روسد هوا نالوآهراکشا وا ۱

 ۱ تب راد نلاوحا ورم یب د رارومآ هنسیدنک سان ب وةبج هج راخ نوا عاصم تیشع وروماهیوست هلغل وا

 ةع یهو نو دم والا نوسلح موعالزربت ةملح ةلهک 2 رهامخم وا ن احلا ةزراب یا ةزرب ةأرما لاش راهلوا ردیا|

 ۱ ۱ ۱۳۳ رة هدنساضف قشمد ۇر دبا ی هرف كساد منت ساب ءنداهعاورونل وا قالطا ه هبقعنالواهدغاطهزرب و وا

 لنایسا تش هجاحد هکر دبعسا نوا هیعباتر و ردندا روا ۳۹ ی ثعشالانو رع ماو دم ن زب زعلا دبع ندنیدح ۱

 1 هل اه روند یهزر هدنتلس رددآه رقرپ هدنس هبحأت قمی ندنسیح اون رواس و یدا ی ءهقتعم

 "یزرط<یزربلاقو هدننز و زرط (زربلال ردیس هنک تعاجر (هزروا) ردداروا قبلا یسطان زج

 قووم هدندنع هلج یریبدتو یارولقع هلغلوا دنعشوه و ضرغی و فتفع هکرونل وا قالطاهمدآ لوش هدنازو
 فیفع مدآرب هدشنزو همارک (تزاربلا) هارو هلقعب قوئوم فیفع یا یزرو زر لجر لاقت هل وا دقتعم و

 لصاانعموب ازرب ناکاذا سمالنابابلانم ةزارب لجرلازر لاقت رد هنسانعم قلوا یآرلاقوئوم هلفلوا ضرغی و
 دوخاب عو لضفمدآرب هدننز و لیعفت (نب تل رد ذوخأم هدا هنر هللاقتا هتسانعم تعفر ندنسان هیودام

 الضفه اعضا قافاذا از رتلج راز رب لاق زد هنسانعمقل وا قباف و بلاغ هناحصا و نارفا هلنتهج تماهش و تاش
 ل رکو ب تیاغب تآواهقبس اذا لبنا ىلع سرفلاز ر لاق E ا1ع یرلتآ راس تآو هعاصش وا ۱

 كن اهراکشآو رهاظوهاحناذا هبکار سرفل از رب لاشرد هنسانعم قم راقیج هتمالس بورات روق ند رطخ ل ییبکا رەلغلوا

 کروند هنوتلا ص لاخ هلتبسن یابةغلابم(یزرربالا )و هک ن هزه( زب اهن هرهظااذا * از ارد هنسانعم ۱

 ۱ ردب دا هیحانرب هدنساضف دا دغب هلبعص كنارو یه كناب(زورلازارب )صلاح یا یزب رب اوز ربا بهذ لا هیلوا یرثا "شع ۱
۱ 

۱ 
۱ 
۱ 

۳ 

 ادا



 سگ ۱۵4 =

 لاق ردهنسانعم قمروط هدنرب بورپک با هنر وررکی عق نالی و تفت و عج و نعبقتاذا عبازاو ااو

 لاقت ردهنسانعمقل وا قوغ وص كب هج کو اهناکمیف تشن و هیلا تعج زو اهر تذال اذا تزراو ةا تزرا

 بوط روط یکی رک ر د رافص و ندل وا یانعمەدننز وروبص ((زورالالوهدننزو زج امر الا )تد رباذاةلبللاتزرا
 ,نایذهو ناشپرپ هکر د هنسانعم مالک ماشلا هلبن وکس كنا رو یف كنهزمه(زرالا) روند همدآ نالوا رولیزو |

 | ر ونص زراو هماتلا یا همالک زرانم تبح لوقت ردن رابع ندنسلوا مظتنمو بسانمو ماله ه رب یرب بلا[

 ۱ رببعت جدرا یلنکیتو یسیورس غاط هکر دیعما عرع ریش دوخاب روند هنعون تارا لوق ىلع ردیعسا كجاخآ
 ۱ ةيوقیاةزرآ ةقان لا روند هقان نال وانا و و ز واب هدننز و هرچا الاۋ رد هدزناب زهدهلبعص كنءزمه زو نل وا

 0 راوتسا و تباث شلاص لوک هدنرب و ةدرابیا ةزرآ ةلبل لاق رریدشروب یمدآ کروند ۳ هك قوغوص و ةدیدش
 | هتسانعم عیفص روند هت وطر نانل واریبعت وغارف هدننز وربمآ(نیرالا فتا یا ةزراةرهم لاق روند دجاغا ۳

 ۱  درابیا ز زرا مو لاشه رونیدهنوک قوغوص و مهدییا موقلازب راوهلاق روند هندیعو دیس كنهلابق و موفر و
 |نزرار ےس هژنیتحف (زرالا) ردن وجا تدحو ءاه روند هنککر ا دوخای هنجاغا ماجیکز راهدننز و هرم (ةزرالا)

 ىي یا یزراموه لوقت هنسانعم لم روند هر قج هنغص هدنن ز وسل( زر أملا )ر دیجافا مدابیجآ هکر دیعما

 ۱ هدنن زو لفق(زرالارلو هدننز و "لتع(زرالا)لو هدننز و دشا هد دشت كازو ىع كنار و یه كنەزمھ€ زرالا)
 | ردلدبم هلون ءاز هک هلبنوکس كنو و یعط كنار (نن راا) و هليطاقسا كلم زه (زرا)و هدننزو بنط (زرالا لو |
 فورعم بح یت و ردیلقن یوغل عارک راربخا یکیاو هدننزز و دضع (زرالا)و هدنزو لباک (زر الالو 7

 ردنوسنم هنعب رد دزنابز ځد یزر هکی زرالا دمحم ن تباث حورو ندننثدحم رد هلغ نانل وا ریبعت چر کردی ]
 ردهنسانعم قمانیف كن كتلموچ هلبصق لر هزمه (زازالا) و (ززالا)و هلیسهدش كناز ویصق كنز ( زا
 اایلغ شا دا یناشلاول الا بابلان ما زا زاو از زاوا زا ردقلا تزا لا رد هنسانعمقمانیققر هیلوا دیدشلوق ىلع

 ردهنسانعم كمهدلروک لوکندقا را واهدقوا اذا رانلا زا لاق ردهنسانعمقةابشنآوو ددشلاب سیلنایلغ وهوآ

 هک رح اذا !یشلا زا لاقب رد هناتعمقمرلغ را ب ود هړړد كيكب یهنسنرب و دیعب نم تنّوص اذا ةباصسلا تزا لاق

 قمانش AT دوخاب قمانش هلت دش كلموح هدرلن و هدننز و لعفت (ززأتلا)و هدنن ز و لاعتفا زا ری الا فا اددش |

 ۱ لغتسا اذا لجرلا " را لاق رد ةن انعم لاحتسا زا رناو ا ن ترا و ردعلا تا لاق ردنا قد

 ۱ ولط ورد هنسانعم قرض قل راط وءالتما یا ززا هسلحمی لاق روند هقل وا ولط هلا سان سلح هلنیتعف (ززالا ل
 | هکر دیعما باسح هنوکر ندرق راح ززاو ساسنلانم یلتم یاززا سلحلاو یلاولا تنا لوقت روت ٩+

 ۱ هکداضتتم یالتخا كفانا ددع هدرق هرود دارم ردن رابع ندنلوصف كناق واندا لخادت هاب نینس با روهش ۱

 رود ه رف هتس 4 لاس نا وا بوس را ھا ره *هرود ارب ز رداسحنال وا توامتم هدن اب هلا دست رود |

 6 هر ودو رولوا نوک ترد یللا زویج وا ندنغیدل وا صفان هلکلک نوکز وقط ییرکب هدنشس ا
 | مو و نوک ر نوا نده رق هي هک هم هلنهج و ردمو عبرو جا زوبجوا روند هیس هنس هک باقا

 2 رد ردصم (نزالا) روند هربثک عج ززا و رول وا هدایز نوک قزجرب ندنوزج ربیمرکی لدحا و

 هکع رو كيو هنسانعهدرابرونید هب هنس قوغوص و درب یازیزا انموب ې لور روند هفوضوص را و
 قرعلا زا لاق رد هنسانعم قم رهط زا ویدنل وارکذ هکر د هنسانعم قمانیق تالموج هلیصف كنهزمه (زالا) روند

 ةيرالا زالاقب ردهنسانعم كن عاج و رد هنسانعم قم یغآ بویجآ حارخ و هحرف یسهلوقم نابج و برص اذا

 ءاملازا لاق رد هنسانعم كك ودوص و اديدش الح اذا ةقانلا زا لاق رد هنسانعم قغاص كب كب ییهقان و اههماجاذا

 رد هنسانعمقما رج هلل و کس كناف و ی كن هزم( زفالا )الغا اذا ءامل زا لاقى رد هنسانعم قا نیوی وص وهبص اذا |

 لاو رد هنسانعم ناف و لغت هل نب دی ر ردلدبم ه هزمهیواو ینعب رد: ولقم ندنظفلزف وهکایوک

 ردتغل زافا یخد هدزافو یک یغیدلوا تغل حاشا هدنظفل .حاشو ینعب حاشوو حاشاک زافوو زافا ىلع انا

 همزلاذا یناثلا بابلا نمازلا ه زلاو "یشلازلا لاقت رد هنسانعم تموادم هئیشر هلنوکس كمالو ىح كنهزمه (رلالا)

 | زوج(زوالا)یلقاذا عبارنابابلانمازلا لج رلازلا لا ردهنسانعم قلوا رارقب و برطضم هلنیتصف (زاالا)
 . (ژوالا) ر دف ندرخنآ امهدحا دوخاب ر ون دهدوهعباسح ند رق "یراحهکرد هنسانعم ززا نانل وا رک هد ز ۱

 .نایلو اریبعت زاق و ربصق ظبلغ یا زوالجر لاق روند هردو نالا ین هوک مد تی



 سی[ علا یازنا باب بس

 سی ةزمهل أ لصف زو

 FTES لا ننام كعثل و یننا كنهود راک زی هدر هلبلق باب نات (راستم ال و

 | كنات (رسيتلا) و هدننزو روفیط (روسیتلال رسيملا مل اوعسقا اذا اراستبا و اراستا نورسنایو نورسشاو
 روسیتلا نسح ةباد لاق روند هنسللق و هنسل آ قایاو لا هلتفاطل و تلوهس كنهاد هریک كنيس و یصق ۱

 ندلص وم (ن روساب )ردشطارار کت  یرسیم نالوا عضوم جم ا هدارو فلوم* ماوقلا لق نسح یا مسبتلا 7

 ۱ | یراق یطو نت کرد OORT هلکع ددلب هکر د دآ عض ومرب هدب راق وب ۱

 | ندهدنم نیا یسیدنک هکر دببقل ثدحمر(سسیالا لادروامز یاارسیمانمعطالومت یا سنا
 ۱ | هب هنسف هدوهب و لطاب و ردیدآ عضومر هدننزز و لوعتش (روعتسبلا) ردشلنا تیاور لالنا نیسح یا

  العا كی ندنآ هکر دیتا ره ر و روند هيج >اح یرلکدنروا هنسهسک | كنه ود و لطاب یا روعتسب هلع لاش روند

 | دروفی دایصکرون د هغالغ وا لوشهلینوکس كنیع ویصق كناب(رعیلالرول واتبانهدنا مس راز ولوا راک اویس
 لثلا هنم و ردقح هل وایدحاو هکر وند ین ی دهرعیروند هغالغ واافلطم لوق یلعراردادن هنعاز ود نالسراد وخا |

 هن زا وای دوخ ای نویقهدننز و با غ( اعیلا لرد,دآهدلب رب وردیعمكغاط ر وردیدآر جش رپ و+رعیلا نم لذا وه +
 یزعلا وا ملا حایصیا اراعب تعب” لوقت روند هن زاوآ و اتد كد < نوبف لوق ىلع رونل واریبعت دم هلم هکر وند

 یزعلاوا ءاشلا ترعب لاش ردهنسانعم كمهلم یک دوخاب نوبق رول وا ردصم راعی و ءاشلا تاوضانم دیدشلا وا
 رک ولیغاصیدوسامن ادهکروند هن وف لوش هدننزو روبص# روعیلا)تحاص اذثلاثلا و یناثلا بابلا نم رامی
 هن وق ناغرغاجو نالا دسفقف املاح یلع لوبت تناکاذا رومی ةاش لاق هلوا ردبا راد م یدوس هلکللا لوت
 | روغب هلکلثا روفن ندروفب هقان هدنتفو بارض هدننزو هراسی(ةراعبلاال راعیلاریثک یا روعب ةاش لاق روند

 ردا عانتما ندیارض هرجا رلهود هلغلوا یوص كب هقان لو ىلع دفعسآ هرکصندکد رکو چ بوش ندنس هقرا

 | ادا ةراعب ةقانلا لحنا ضرعا لابش روند هغمرد ش1 بورتوک کا یروغپ بورک وج هدر هجانت نیفلوا

  كناویح نان اریبعت كك رومایلا اهمرکل لصفلا املا داشلب لپ الا عم برضتالننآ یهوا اهخ ونَف اهضراع
 | ندنزلا مرام نب نادج هدننزو دادش (راتا) ردطلغ یر لبا هداروپ دات لیالا رک ورود هنکک را
 ss TC e هدنزو رهن (رهیلا)) ردیعا eel یراخلا

 | اذا لجرلا رهیتسا لا ردهنسانعم قل وا لئ 5 لتع دا و اچ اذا مالا 0 لاش ور
 | واولاب ره وتسا لاق » و مالا نقیتسا اذا لجرلا رهیتسا لاقت رد هنسانعم كليا لصاح نیش ه هنسذر و هلقع بهذ

 كناهو كناب رم وذ اهریغالبااجم لدبتسا یا كالباب رهتسا لومت ردهتسانمم كا دام هلآ رخآ یش یتیشر و

 ءال الایذهللا لّض ءارلا فرح مت*یدنلوا رک ذهدنسهدام ریه( ریہلا )ر دہبقل كن رب ندریج كولم هلن وکسو یف
 | ینا مهللا تاما رکلا یلوا هباصا و هل آ یلع وتادوج ولا لضفا ىلع تا ولصلاو «تالاصلامتت هتمعنب ى یذلا لاو
 ریوصتلا وری دقتلا قدی و ریدق * یش لک ی ع كنا لاونلا 7 ما ولاا نسحا ىلع اذهنمقبام ماتا ی یتقووت : ناكلئسا ۱

۱ 

 مک ةمجعملا یازلا باب اه ۱

 ۳۱ ۰ دم )ور کس (SEER الصف و
 ردهنسانعم كمك بودر کسی ضغوط یکق وا هلتعرس ب ویشل یا هد ر ر الص لوق یلع كم رکسقر هارو ھآهدننزو
 منا هکلب ردلکذ ردصمیزبا ضعبلادنع ودع یتیلطت وا بثواذا ین بابا نم م یزاوازو اواز ا یظلازالاق

 یضم مه ودغ ف حارسا اذا ناسنالاز ا لاق رد هنسانعم كقک بودرکس كر هناکد هدارآناسنا زون اوز اورد ردصم
 | هبحاصب زا لاق رد هنانعم كلعا نایغط و یغب و ةصفاغم تاماذا لجرلا زا لاق ردلمعتسم هنسانعم كمل وا ةا و
 | ردرلفص و ندل وا یانعم هدننزو روبص (زوالا) و هدننز و دا دش ( بالا و هدننز و فتک الاهیلع یب ا

 | نال وا ناقنابط كب هدنصوصخ كر كس زوباو باو یازوباو زاباو زا ةيبظ ویبظ لاقب روند ه وهآ ناغار ا

 یف كنهزمه 6 زجالا) ودعلا ف یتعباسحم اربص ربصت تناک ادا زوا ةي لا روند هغارصقو هب هقان یوص | ۱

 ام تلکس مرز یار دعب و ..قماعتایم یک کرک هغدصب(زاسالا) ردیدآ لجرو هلیوکسكمج و |
 دعسر لوا ر هیلیا ءابتحا راب رع هکدنن هل وا نیش ود هدکد لیکچب هسا ایفا ہدنلآ یکم رد قیدصی هوش

 بوطروط نک ییرک هدننزو دوعق (زورالاز "یک مو اماع ین ےک | ذا ةداسولا ىلع زجأتسا لاقبرارونکیوم |

 لوالا بابلانم ازورا زراو لجراا زرا لا ردمتفص تالیخ لاوسلا یدل هکتن رد هنسانعم قمروط بولیزو |

 )]والثای( 

 الت بس ناف

ies aie ahan AEی ی سس ی یر اقخ  



 6تا رس
 كمدآرب هدننز و لیعفت (رسبنلا)ل ردشمل وا لامعتسا قروه وا ندنابععس دن دز هوا رسوم وهف یتغاذ راساذا

 ككنیشاومو هغو هباةدالو تلهساذ| لج اسب لاق رد هنسانعم قمروغ وط هلقلناسآ ىر فقر یر د زا
 نام "آیی هنسنر و اهلست وا اهنبل رنک ادا متغلا ترس لاش ردهتسانعم قلوا قوج یرللود لۆ ل فدا ۱

 هک یرسیلل هسینسف ال یلاعت هلوف لّوالانغ ردلمعتسم هدرشوربخو و هلهس اذا * یشلا رسي لا ردهنسانعم قلق

 (ةراسيلا)و هدننرو بام (راسبلار) و هلنيتمص رسیلا و هلیص ناب (رسیلا) هعیرسعهرسیتسف لب یناتلا نمو |

 ةرسیم و راسیو رسيو رسی هيف لاق رد هنسانعم قلناسآ رد رلع هلیثاا تاکرح كنيس و ىح كيم (ة سيما و
 عضومر رسيو ردیلباقم ممع هکروند هغلیالوق رسيو هنسانعم انغ روند هکلنیکنژو ةلوهس یا نیسلا هثلثم | 1

 ردتغل هد هلل رسک كناب روند هبناح لوص راسیو یدنل وا رک ذ هکردفدا رم هلبارسپ هدننزو باح( راسلا )ردد
 ا ب مجبر دشا عنم ینیرسسکك ئاب یشان ندننه و یرهوج ردم یخ ذ هد زو ناک نری یر
 دیهس ی 1یرلابقشا یسهلبقنرع هکر ديما مالسلا هیلع مركا ینمالغراسب و هلن وکس كنس رولکس سب و هلند

 ن راسبو هللادبع ی راس دوخاب د وس ن راسیو عبس ن راسب وورم نب رايدر قم لپ داب

 ردیعما كموح رم "یرصبلانسطاونا راسو ردراهاصص فافللا راسو یعاراا راسب و رم زا ن راس لالب

 ردیمما یردب كن هسک مان بابا نب دیعس و ردیعما یراردب كنیعبات مالعا مان كللادبع و نایلس یرردا و

 رفاوندرابک هدنمان راسی و ردندالک مالعاع رم ییا ن راسیو یرصبلا راسب ن لسمو یذبنطلا راسي

 هدنع و ردیتسا یسرف لد زب نب نیسح هصغلاوذو ردیمسا ینابوچ عاش مان یلس یہا نریھزو ردشاک ت
 ها كسه رم و یدنل وا رکد هکرد هن رانعم انغ و تلوهس هل الث تاک ر ح كنيس (ة رسم ا رددآ كع

 رگبق هام ردیلباقم هنیم روند هزکسع نالوا هدندناح لوق لوص و هر هسک نالوا هدفرط لوص و ۱

 نیکنژ ردلعاف مسا ندروک ذم رايا (رسولا) رد هرم هني قاس تلق همدقم رونل واریبغت سیخ هکر

 دا 1 سلب لاقت ردهتسانعم قفلیالوق هنسنرب هدنز و لعق (رسیتلا)ل ردریسایم وند

 ی وق هنسنار دود نا اذارابنلا تا ماتم ا
 | (روسیلا )يه اذا رمالا هلرسسیتسا لاقي ردلمعتسم هنسانعم قل وأ ايهم و مضاح و لهست اذا مالا ميسا

 لوقعم ردندرداصم نالکه دننز و لوعف روسیم ضعبلادنع رس یا روسبم یش لاق روند ه هنسز

 روند دیش یالوفو لبلق یا ریس یش لا رونلوا قالطا ه هتسنزآ ءدنزو رما (رسبلا) یک دولج
 ۱ ةللا دبع ن دجربسلاواو روند دمدآناین واراق و رد كنسرف "یعشبقلا یصنلا وا ربسب ونیه یا ریسی "ی 3

 دن دا هدننزو ریز (ریسیرف ردندارعش ریس ن دم رفعج واو رد رلثدحم نیسح ن ناولع

 E رپيو ردرلیعبات ردیعما كن . رد یفوکلا نايس هکریسیو هلیع نب ربسیو ردندنیمرضخ و ر
 د روسپ لج ر لاق روند همډآ ناين واراقام اد ځ دوب هدننز ور ويص ( ر وسيلا )رد هدننز و ربها و: لوق ىلع ر هت ۱
 [(هرسلاو رول واریت یرتسپ دو ید رود یوم هکر دیلباقم ینع هدننزو یرشب (یرسبلا مم
 ناب هدنسهدام سسع € سد رسسعآ ر هتنم دض هن رسل نم ءاح لاق ردیلباقم هنع روند هبناح لوص هلي

2 

 ! رهظم نا یریشنالع ا لوا ۳ ی ر ردا ارنا دتا كرا ی

 راق اقلطم دوخاب ردعون ر ندنآ نانل واریبعت هلواط الاح هکردبعل یرلکدید درن رممیم ضعبلادنع رول وا تها
iهتاف (ةرسیلا ل رددآ تایر و زدنا 0 هدننژ و دععم (سسم )یک کی راسو ینو وا اا دم  | 

 داسا یه و دنع هن مسپ قلا ردو )و ۳ ناب كشت ھن رب یر تر هدنس

 یخ اذا اوست لا رد هتسشناتعم قطا ا اا قفر هنب رب یر ی

 باج لوص ی هنر و نمای "دضلجرلارسایت لاق ردهنسانعم قمراو هلوف لوص و كمك هفرط لوص

 هدننزوعاب ۱6 راستالا) راسبلا ةهح ىف مه دخا اذا مه بایت لا ردهنسانعم کیو 9 لوصو قلآ 1



 هک هر اتصل ءابلا لصف ]قیح

 ۱ لاقرونیدهزوسنالب وردهنسانعم دانع و هجاط و » یهبلانم بذکا نالف +لثملا هنمورون ر وکی کو ص ندقارا

 | هن زو راتلهج و او رولوالویندهراف هکر دیعسا روناحع ولر ندنارشحو بذکلا اذکو ةجاحللا یا ريهبلا اذهام
 | رویش هروک ناب كح اش« رون د هنفعص كنجاخا لو اسیا ایپ هاقس لاق هنسانعم متمرون ده وغآو روند
 | قوچ كي یدوس هکر وند 4 هقان لوش هزاه (ةرهبلا ردقو لیعف هدب ع مالک اریز ردلعش نازو کنش هلک

 ۳ وچ هل هروصتم فلا (یزربهبلار) اک اهنبللیسیتناک اذا ة رھیا لاق هل وا ردنا نالیس ندنسهماماد هلغل وا
 رددآ رج ر دوخاب تابار و لطابلا یا یّریهیلاین هلام بهذ لاقت رون ده هنسن لطاب و هدوهب و رون ده وص

 هدننز و باصس (رابهلا) م E E eh نراه( یھ )زد یلضدوخابییفدوخابیلعش یزوشنو و

 ۳ د وراهنی راص اذا رایه "یش ۸ لاق هلوا رولي لیقت بوکو چ امناد یک موق شفل ور وا هکرونید هب هدست لو ا

e۱  قلموقر عقاومدق خاص كس دوطن ۆك دهماع رچ هلک كناب (نیرب) چ ةباتحلا ءاتلا لصف  

 | كنو ورددآه رقر هدنب رقبلح و هلا هزم رونید ید ن را اک اوز والا رداهنفارطا هلغل وا ممظع كی هکر دیدآ

 ۱ | هدنن زولعافت رجال ردف صنمریغ هلثي أت و فی رعت مال كح راش × هلا وا ورونيد نوري هدنعفر تلاح

 | هدننز و نآ ریم هلا هله یاح راهم هنعلدعاذا نع رجایت لاقت رد هنسانعم كلا فارصنا و لودع ندهنسنرب

۱ 

شلنارکد هدنلیذیس داق رګ یاو هدیسنا هنسانعهناطوص رونید هناکو ج
تبسلا ېګ ندم هدننزو مه (رد  ردٌ

 4 ى

 س
 ادر ر یشلا ر لاق ردهنسانعم قمل وا ددشو تح“ و قق ا هانیتکف (ررلا  ردیعما ی دج كد مان

 | بویغلوا لامعسا ءدرلهنسن مالمیک قچلاب و وص هلغل وا هنسانعم تدشهرو زمتغل !دیدشناک اذاعبا زا بابلانم

 تا نادر یا ردهنسانعقل وای دا و رول وا لامعتسا هد را هنس ولت الص یک شاط هکلب

 هد شیا را رج لاقت رد ءار تؤم رونید ه هنسن ددشو یتق ردفض و ندل وا یانعم هلیقف كناب و كنءزمه
 0 | نکل عابا نا نا رب نا رح لاش و رای راح یش لاق رونل وا رکد اعابنا هنسهک راح ( ايلا ةدددش یا ءا رة رخص و

 | ءراص وصخ ردشلتامسر هنسانعم ترارح هلی رابع ارر دف و فلؤم هسا هدو بویلوا ر وصتم انعم هدعابنا

 ۱ | هوك ابا کاو هدننز ورش ریل لر ونید هشت آهدننز و ءذ ( را )هلو عانا ځد فدا ماضعب روند |

 ۱ | ردیدآ اضقر ندنس هیحان مزراوخ هدناسا رخ هدننزو فتک (رزب ) عابنا هلاک ر شلاو را اذه لا رونل وا رکذ

 | میپ لاقت رد هنسانعم قل وا یالوقو شاوب بويل وا نیتچ هنسنرب هلنیتصف و هليل کس تدعو ا سلاو
 ] هلوهس یف یا ارسب هتدل و لاقب رولوا مسا هنسانعم قلیوقو داقناو نالاذا یتاثلا بابلانم ارسیو ارمسی لجرا
 | مس و ةدالولا اهبلع تلهس اذا ۳ 1۱ ترسی لاق رولوا ردصم هنسانعم قمروغوط هلقلی ال وق نوئاخ و

 | هجوتیغ وط هکدسح تلا | غاص نکرکو هکر دهنسانعم كکو رکج هفرط یغاشا یلا ینهنسآ یس هلوقم بیا

 ۳۶ دج رغ كن دن وه و لفسا ىلا لتفلاوه و اسنپ هلتف لاق ردیلباقم رزش ردا

 ههج و وذح یا ارم هنعط لاق روند هعمحاس ندنرفرط لوص و غاص رزش کد ردقمح اس ندنسادح

 راق هلا قواو یراسب نع ءاح یا اسب نالف یترسپ لوقت ردهنسانعم اک ندنفرط غاص كمدآرب ل و

۱ 
۱ 

 لاق روند ههنسذ شاو و یالوق هانیتحص# 6 رسالا ) حادقلاپ بعل اذا لجرلا رمي لاق ردهنسانعم قماش وا

 ا ام یا سس * یش لاق ERLE AS الوق و لهس یا زلف ته

 و همآ نالوالعوم هرزوایزفوا راقو رسیلا ىلع اوعقجا اموق یا اتمی تیر لوقتر وند ةسا :مقهرزوآ
 ردندنماسارتسات و لهس یا رسان سرف و لحر لاقت رون د هيس نالوا داقنم و لهس یدو ( رسالا یک بی رمطا ۱

 هدنفرط تلآ كوص مان هرسماب هدند رود یس هلسبق بالکن رکب وب او ردندیاصصا معاف نب رسا ودب وس نت ساپا

 نالوا هیسایع ءافلخ ل وا رسان نب ؛ مهار ربا ن دم نتحاطاوذ و زدیم | كهاشر ندەعبابتو رددآ تكغاطر

 هم وق م هنساح ر ر تجاحیکیا مو لک هرکصخدقدل و ۲ تفالح یانرادنش ردهسکندا تعب ادا هحاقسل ا هل ادبع

aitكنه ودلوا و روند همدا ندا مد یهود مان رسیم یآرکذ رسان و یدل وا بلقم هلبا زاو ناقل هلکلنا  

 | قلشاو همدآ رب هدننز و هلع غم 6 2 راما ز ردراسنا ییج روند همدآ نالوا نیعم و لک ٌوم هكا ےس یتا

 انآ ٴیئلا سمت لاق ردهنسأنعم 1 هبناح لوص ین هنتسسارپ و هن الاذا هرات لاق ردهنسانعم كليا تلف |

 ( یرسیلا قفولا) ةلهاساذا هرسماب لاقت ردهننسانعم كلتا ماعم هللوهس و قفرو راسلا هتهحق هدخا

  ردهنسانعم قمروغ وط هل وهس نوناخ 7 ڪک كنهزمه  راتسالا و رد هسکرت ندماش "هلبانح ها رتعف

 امسي و اراسیا لجرلا رسیا لاقت ردهنسانعم قمل وا نکنزو ةدالولا اهیلع تلهسادا آرا ۱ ترسبا لاق



e ۱۵۵ B= 

 | (ه رونال راردا نوسفا ر هب د هب رماة رهاب رار ونالوق ب رع نا وسن نوچ اريح توذيخأت هکر دما قن و هنوکر ب و
 ةنسح یاری ةبظلاه روند هب وهآ شکلد و فیطل و بوخ یمادنا و ند هدننز وربما ( رمه ) رد دآ ن هرط رب |

 ظبلغ یارمش لجر لاقي روند همدآ نيج و ظبلغ یدوج و هدننز و فتک رمهلا ) روند ههیاف زومتكي و مسا

 لاق روند هتروع قاتلش ناغغاچ هدنزو یزج (یرم#ا ) روند ید روم# روند هفلموف قوجو نیم
 نا رب هدننزورب ز (رمه ون زا روید هب هیناف زوج یک ر یم هدننزو هردیح € ةربهلا ا دباص یا یرمه ةأرما

 : یزهلا)دفر £ یا *یشلا مماهب وھ لاق رد هنسانعم قلآ یروتوک ین هنن را هدنن زو هلعافء (ةرماهلا إل ردم و

 رد ردات هدب رع مالکق لو ءا راهدعب نون ار ز رد ذاشوم و روند هننکیلد كغالوق هلن وکس كن ون و یف باھ

 رټهلاوبا لوق یلع هنالترص هدنزو حر ز (رښهلا )و هدښزو لص (رپهلاوو هدننزو رنص (رتهلا
 هنیشیم وروند هنا رکو انف و روند هناو روند هزوکا هدننز وربنصرربنه و روند هنسیشیدربنهلا ما و هنککرا

 روند هکسشا قحاق هدنز و جرب ز (رنهلا ما و هدنز و هجر ز5 ةرنهلا » روند هنب رارانکلوف ىلع روند

 ا5 هکربفدا مو مدننزو ربامن (ساهنلا ا ردیف وک ر هنسهبوص كشا هدننزو مصنخ «ربنهلا)6

 ا اذااروه روهي عالابات الف راهلاق ردهنسانعم كليا تم هلا هنسفرب همدار هدننز و روح (روهلاز یدنل وا

 كلا لب وك و فرص ندهنسفرب یمدار و هب هنظاذا اذکی هراه لاق رد هنسانعم كلانا ها هنر هعدآرپ وا

 ° راهلاق زد هتسانعم ظا لجو قوس هرز وا هنس رب یمدآرب و هنع هف رصاذا "یشلان ء هراه لاق ردهتسانعم ق

 مولا راهلاه ردهنسانعم كمروش ود هنیرز وآ كنيرب یر یرهتشک بو دما لتقف یس او هیلم لو ۲ ىلا ىلع نت

 هشغاذا االف راه لاش ردهنسانعم كا تنابخو شغ و لد همدآرب و ضعإ ىلع مهضعب تک و 9

 انالف راه لاق رد هنسانعم قلاچ هر و هرزحاذا "یشلا راه لاق رد هنیسانعم كما ردقت یهنسنر و
 راه لاق رولوا مزال هنسانعم قلی ییدنک ان و همده اذا ها راه رد هنسانعم قمشی یانب و هعرص از

 بوفآ راوص ندرهرد و ند رلکو و ندراهشیم ضعب هن بیدنک هکروند هن هرم لوش روه و مدهنا اذا ءانبلا ۳ ١

 یربندنماحدزا و تّنک رونل واقالطا هنسب روسیچ و نوبف روه و ردراوها یهچ هلوا نیتشاط بوشیککهلکلک 9
 ۱ رد هن رانعمناکو تمهتردعما ندل وا یانعم یکیا هلبعص كناه (ة روهلا ) هلیس هظح الم یراق داب بولیقیهرژوآیرب | ا

 (یاهلا) هع رصاذا هر وهلا ردهنسانعمقلاح هر ځد و هدننز وليعفت ( ر وهتلا) "نظ وة 4یا ةر وه هيف لاق

 | رونید هانب شت وطز و هل بوچوا هب را ندروهنال وا هنسانعم مادهنا (راهلا) و هدننزو رااح | ۱

 رطاپ راهلجر لاق رولل وا قالطا همدآ ناوتان و طقاسو فیعضراه و یکقاربطو موق ناجوا «یغاشآ نده ل

 و *یراهبونل والقن ها ربقعرباه هه هدنت روص جر داش ا عفر اب راه و

 دم د نمطقاس فیعضیا راه لحر لاق روند همداهدز تکالف راه ویدنل وا فذح هزم * هدنتلاح عفرو یدنلوا |

 ردهنسانعم لقب بوکو چانب هدننز ولاعفنا (رایمنالا )وقر هل وا یاب ( ریما )و هدننز و لعفت روا نامزاآ
 هکر د هنسانعم قمر دلاصا ور ی هشیارب هلسیس ِتالابمو هش دنا تلق مدار ر وهتو مدهنا ادا راهنا و ریت و ءانبلار وت لاقت

 قلوا یلوتسمهرزوا موم هسان تلع ر وتالابم ةلق مالا ف عق واذا لج رار وھت لاق رول وا بج وم یه رک یا ]
 رد هنسانعمقلاقیزآ ب ودږکی غ وچ لوق یلع ك مک بوک هک و ےھع و یهذخا اذا سانلا كعولار و لاقب رد هتسانعم مآ
 نا وتانو فیعض جد و هدننز ودا دش( راّهلا ) ردذوخ أم ندنسانعم ط وقس یعو مج ہڑک | یلو وا بهذاذا لیلا وم لاق ٤

 دڳ تار وهلا قولا قا نم ث ید ا هنمور و لکت اروهیعج رون د ه هکلهمهدننزو هرټ( ةر وهلا )رو نلوا قالطا همدآ [
 رد هنسانعمقلوا اله هدننزو لاعتفا( راوت هالا )روند هتروع هف رشم کاله هدننز و هلجرفس(ةروروهلا )تالا

 زودتبسن هنفارطاورون د هغلموق شل ب وکو چ یکر اب هدننز و روفیط (روهسا) تللهاذا لج رار وتهآ لاق |
 رد هنسانعم كلک اله هدننز وه اح (یراوهلا )روند هناباب و تشد نالوا د دشوبعصور ون د هض را ولقار ووا و

 دشا دنا هیس ره هکروث دهمدآلوش هدننز و سیک ( ربهلا)ل ةکلهال یا بلع ةرا وه الف هللا قس نم a % تب ۱ ۱

 هد زاچ هدننز و دعقم (ر وهم) ءایشالا ی رّوهت راصاذا ریهلج ر لاق هل وار وشي رک ب وردلاص لر هيلا تالابمو

 ( رهلا)لو هلبصفو یرسک كناه 6 ربهلا )زوتومر ناو ودا كناب و یصق كناه 2 دارد ا ِ

 ریهلاتبه لاقب و هزبهیا لیللاریه ءاج لوقت رونبد هنلبزا رب وپ و هنمانعهرمه روند هنل وا فصن كن هک هدننز ودیم
 هشاط كن هد دشت كنار و ىح كرلب ( ٌریهیلا و ردا امرخ عونرب هدننز و نوربح (نوریهلا) لاعشلا عر یا ا

 ها کنش ای ق هن را هعطق غعص كوي و روند هرلشاط نالوا هدنرادقم یسهآ لا لوق یلع روند



f ۱6 تب 

 رنج( نولصهلا)ومدنزو ءروسه (ةروصهلا ) و(صاهلا) وهدننز وهزم( رنههلا) دنر ورن( چول و

 (صتهلا )و هدننز ود رص( رص هلا )و هدننز و فک (سصهلا) و هدننز ورثکم (ریصهلا) و ( راصهلا وهدنز و
 راهم ورد عاش ر بیبح ن رضاهم ردندیماسا (رصاهم )ردندنسانعم ر کر ون د هل الس را یس هل جج هدننز و رص تقم

 ن ولر ودر ( ۍرضاهلا)یدلوا لوتقم هدند هسک مان بح هکر دبع كن هسک مان مازح نیعورع ردندنیعبات كلامنب
 هلبصف لداص و هدننزو هرم (ترصهلا) رد رلثدح مصاهم ن د زر و ورغن حایر رصاهلاونا و ردیعما كنشاق

 كناط و یصق كناه (رطهلا) راردن الامعتسا هلآ نوسفاو رصمر اد هذیخ ات ورڪس هکر ددا قحنوب هل وکر ردتغل

 یتاثلا بابلا نما طه بلکلا رطه لا رد هنسانعم قمر وااقلطم لوق یلع كم ردل وا ب ور وا هلکنکد یکپ وکه لین وکس
 نکنز هدنماکنه لاوس كنم رتو لئاس هدننزو هرطق (ةرطهلا ال برضلاقلطموه وا ةبشاللاب ه رض اذا

 لجرر هلا رىصقو یخ كناط (یرطاه) هلأساذا " یغلل هللذن یاربقفل اةرطه هل لاق روس د هنس ما تند کسمو لل همدآ

 | بوكو چ یوق هدننز و لعفت (رطبتلا) رددآ هرقرب هدناسمض را و رددآه رقرب هدنساص یارنم" سم و ردیلگ

 ِ | ءرجاف و یسورو روند ینابای لوغ هدنن زو هردیح (ةرعیهلا» تر وہم اذا بلا ترطبت لاقب ردهنسانفم قلب

 |لجرار یه لاقت هنسانعم شیطو تفخرول واردصم هرعیه و روند هت روع نالوا یشیل و تفخ تیاغب لوق یلع

 | كعرو فور ناو و هاروا امد یک یشوق یلاچ بویلتا مارآ هدلحرب یمسق تروعو فخ و شاط اذا

 : | كبو روند هتف 1و هیهاد هدننزو نو ربح (نورعیهلا) ناکع " رفتسلال تناک ادا ارا ترعیه لاق ردهنسانعم

 ترعبه ىنعع ةأرملا ترعیهت لاش ردفدارع هدربخا یانعم هلا هرعیه هدننز و نطیشل(رعیملا روند ه یراق هج وف

 | محض لیوط یا رّوته نالف لا روند همدآ قجا نوزوا یو یر یسهدوک هدنزو رو هلفاق (روعهلا)

  یرسکكناهو هدننزو ر م (رکهلا و ردیعما عج ورب ص وصخ هنمق یک و نوف هدننز و هفرغ (ةرفهلا) قجا

 | تابلا نم ارکه و ارکهو ارکهرکه و هنم لج رلارکه لاق ردهنسانعم كلج كم لوق ىلع كلب ردتفل هلنیتصف و

 ردهنسانعم قمراو هوش وا نرد لوق ىلع قلقو وا هلنیتخف رکهو رکهو هدشا وا بحت اذا حب ارلاو ىتاثلا
 |هدنزو دعقم ( رکهلا) همون دتشاوا ساعنلا هازنعا اذا عبارلا با بلانم ارکهو ارکه لحرلا رکھ

 او بعم یا ةرکهمو رکهم هیف ام لاق روند هثیش نالوا بخت رادم هدشزو هرصعم (ةرکهلا) و
 | هدنع هدنزو فک ( هو ةمدآ نایلقو وا ا اعاد هدننزو سدن (رکهلاوو هدننزو فتک (رکهلاو

  هدننزو نالس (نارکه)) ردیسا رمصق رب دوخاب اسیلک رب صوصخم هنسهشاط مور لوق یلع رددآ هدلب رب
 ۱ هدهحراقوب ندنرهش لصوم هدننزو هدادش ( ةيراكهلا) ردندآ لبجرب دوخاب عضومر هدنساذخ نام
 | قل واريو بحت اذا لجرا رکهت لاش ردهنسانعم كلا بحت هدننزو لعفت (رکهلا) ردیجا هیحان رب
 انا رمش لاق ردهنسانعم كکود یتسهلوقم وص هدننزو ما (رم#لا) ری اذا لجرلا رکهت لاقب رد هنسانعم
 | قعوجم دوس نالواهدهعو "بصنا اذا ءام ار لاقب ردهنسانعم كل ود و هبص اذالوالا و یاثلابابلا نم اره
 | هنمژک |۱ذامالکلا ره لاقب رد هنسانعم ققلافوچیزوس و هلک هبلحاذا عرضلا فام رمه لاقب رد هنسانعم قغاص

Eنا وارفیدوسكن هقان و !دیدشهرفا و عارض اذا ضرالا سرفلا رم لاق رد هنسانعم قمر وا كى كب یرب هلرغت  
 اهدهج اذا ةقانلا زرفلارمه لاش ردهنسانعم كلتا هدنامرد هليبسح كلسروا بوغاص قوچ یبحاص هلغل وا
 همده اذا هانبلارمه لاقت ردهنسانعم كلتا مده ییان و هاطعا اذا هلامنم هلرمه لاقب ردهنسانعم كمرپ و لامو

 | نکر ربص غا ری كج انآو لاسو بکسنااذا ءام ارم لاقب رد هنسانعمققآ بولیکود وص هدننژو لاعفنا( رامهتالا)
 ۳ رهه لاق ردهنسانعم قلقی ان و طبلنا دنع تتح اذا ةرجشلا ت ترم#لا لاقب ردهنسانعم كلک ود بونافوا

 | رقها لاق رددنسانعم كمروا ڭىكىەرب هژءغن رط تآ دو هدنن ز و لاعتفا (راتهالا» مدرناف همده یا رم اف
 ۱ داش رم ) یرج اذا سرفلارقها لاق رد هنسانعم ام رکس تآو !دیدش هرفا وح اهرضاذا ضرالا سرفلا
 ِ اھ و لانش یا ضا راهه باص لاق روند هدولب ندنانالیس كن یرومعت (ساهلا ژو هدنزو
 ی معن ردندیماسا رامه و راذهم مالکلا رشکلا یا رامه لحر لات رونید همدآ وکهواب فاش 7

 ۷ قوج هدرنو هدننزو روفعب (روم6بلا لو هدنزو رم (رمهل الو هدننزو راشکم (رامهلا) ردندباصصا
 لوقترون دهرومهب نالیکودندروغوارب و یدنل وار "هکر دیفدا مو هدننز و هرصه قره )روند همدا وک هز ره
 | بضغپ ةمدمدلا ىا ةرمهلا هذهام لاش روند هكمندروموكه لبضغو مثخ و رطلا نم ةعفدلا ىا ةرم#ا انبصا

 ( هوکرو)

 سا یا ی یا تی یخ تر سد ا و
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 لا روند همدآ نالوا رول وا نوبغم بونادلا هدهدام ره هل (تارزهوذ) و هدننزوربنم (رزهلاا) روند|

 كناه (رزهلا) روند هغمنادلا هدنن ز و هرم ردیعجكنءهرزهتا رزه “یش لک نغیناک اذا تارزهوذ و رزهملجر

 قجا نوبغم یارزهلجر لاق روند ه هسک د دش ودنتو رون دهمدازغع و قج ا نالوا نویغم مدام تک

  هدنم : هدننز و درص زهر روند هضرا هنقوب یغاربط ردنفل هدهلیصق كناز هدننزو هرن (ةرزهلا) ددش اذکو و۱

 جوک  موق هکردیدآ عضومرب لوف ىلع رایدنل وا لنف یسهلج هلغْ وا نوش ندنفرط یراند هکرددآ هلسقوپ 1

 | لاصیتسا بونل وا نوش ندنفرط ادعا هک رب هکر دیدآ هدلب ر ص وصخ هنسهلسفلیذه دوخ ای رایدل وا لاله هد
 ردآیداور (روزهم درو یرارف موقر ند هیلهاج هد کردیذآ میس ومر دوخای رلیدنل وا لتق هرزوآ

 یار وزه لج رلاش روند همدآ ناوناو فیعض هدننزو ساع (روزهلا و رددآ لج رر ینزوردج درو ۱
ES Reد جت رولک تارزه ىج روند  

 و و ا راد هرات ر ارو و

 ۱ | ید ن نو و فلا(ناربن زهلالو هدننزو رو لجرفس(ن هل )هیت ترا و نوت

 كطفل رسه

 RE وا لادا باهم توا ا دلصا تو .رصوژ

 هدهع رول وا سس CRE سا تبخ روی گلوب وا

ER ۱یارشیه وهلا رون د هئرش فیعصو  RES 

 بارح(راشهل)ردیعسا شاضشح دوخای رد دآرصشرب رول وا تبان هدرللاسموق دوخاب ردیعما یر رکنک لوق
 | بول وا لماح هد هب رض ءادتا لکا ح رفیلست ب ورب ویکی رک ییسیدنکن کر ولیکچ هکر وند ه هقان ل وش

 قآ (روشهلا)نجامال و ةبرض لوا ین ےلت واهلبقعضت تراص اذاراشهم ةقان لاق هيلا فلک بوب

 هدننزو روبص(روشهلا زن "را قرح یار وشهمریعب لاق رول وا نداعتاك و ندتلع هکروند ه ه ود قاب ی
 ظعست تناکاذاةیشه و روشهة ره لاق روندهجاغآنالوا رولیک و دكاح یرقاریپهدننزو هح رف ةر

 كليا قانقشاط هدنرمسم و حرف هلع كناه هرشه ورد رعصحم كنهرشه هدنز و ههج (ةرشهلا 1

 هچ رک ی رهوج هدشنزو موصبق (روشیهلال یدل وا لدبم هباه هزه ۍدیا هرشا هدلصا هکایوک رد هتسانعم
 بابل * وبشا یکیدلیا داهشنسا و ردهدقل وا موشيه نالوا تاوص ر ,روععم نکل ددان ایا هاب

 یدنکی هنسنرب هدننز و مصح((رصهلا) رد هی موسم زجر ارب ز ردفع* ید یعارصم * روشیه قم
 لاق ردهنسانعم قمر وهلاما و هب ذجاذا یناثلا بابلا نم ارضه *یثلارصهلاه ردهنسانعم كنک اب و کچ

 قمردشلقش بب یک جین یک هعفد اذاءصه لا ردهنسانعم ققاق هل وای هنسن رب و هرسسک اذا "یشلا سط

 لوم ىلع قمرف ت زیقبالتج بوک نیب مر ور 7 یک یلاد جاخآو هاندا اذا هرصه لا ردهم

 | ئش یا فطع وه وا ةن وڍي ريغ نم هرسک و هفطع اذا نصغلاب و نصعلا سصه لاق رد هنسانعم كکا یهنشن 1 ۶ |

 | فطعناق هرسک و هفطع یا صپناف هرصه لاق ر ردع واطم ندریخا یانعم هدنز و لاعفنا ( راصمالار

 ارواب قمرف نب ستم التح بوک | یهنسفرپ جدو هدننزو لاعتفا 6 راصته الا ) 2 دن ون ريغ نم

 ۳ راد كجاخآو رصجناف هرصه یتعم /رصتهاف نصهلا رصتها لا رولوا عوایمو مزال هد

 ۱ اهاّوسو اهفوذع لد اذا ةلصلا رصتها لا ردهنسانعم كلبا نوفیواو قل ضوط بودازود یتیرلق
 | هدنزو دا دش( راصهلا وهدنزو راطب (راصیهلال و هدننزو رودیح6(صبهلا)لو هدننزو روبص (ر

۱ 

 ۱ هندآ نمو و هدنزو زما (رزها )و (روزهلاژ هيف متن و مبل لغا اذآ لجوا روه 7 رد هتسانعم
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 a ۱۵۲ زقیح ۱

 PTR ادتا هلباهرکت اذهلفرد اع هیفن یانعم نمط یی وقت کیدا رشالا باناذ رهام هدلصارون زم
 اهدر وا واءاملا ىلا اهاعدادامنغلاب رها لاقت رد هنسانعم كمر وتک دوخاب قم غاچ هکمجا وص نم نوبق رارها و

 بنع ر ولکر ره یعچج ر ون ده رههدنن ؤم یکه د رقود رق رواکه ر ره یعج یکر ونس رون دهب , یدک لب رسک ك ناھ َرهلا)
 | هدندهدام رر :یلثم*رب نما رهفرعی ال و+رد ه اکح ندنتوص قم غاج هکمجح اوص دوخاب كمروس یکیو نوبق 7 رهو هدنز و

 تا ضورا هلبعخ كناه ( هل ردیدآهدلب رب هدنا رب ,اورددآنوتاخ رب رهو یدنلواناب

 یکم روردندآ تلعرب ص وصخ هنعسق هودهدننز و باغ (رارهلال روند هنالسرا و روند هدوس قوچو هوص
 ۱ ردیسهض راع یس روس كر و كنق هود لوق ىلع رون درورهم هه ودل وا رول وا ثداح هدنزیب یسب رد هلا رد هض رامرب

 || ره لبالا ت ره لاق هنسانعم قم اغوا هرو نم ض مه ودرولوا ردصم یک نهرا رهو نوشلوا هس رول واندتلع ه وک هن

  هلاهسا و تام یتحقلطتسا اذا همس ره لاق ردهنسانعمقلوا لاله بونا غوا هلاهساوارورهمتراصاذا اراره و

 ۱ | یرلکدید برقع تلقو عقاو یخ اهدا ز و نادادش (نارارهلا) هنطب قلطا اذا ره لاش ردهنسانعم قعارغوا

 | 4 یناثول وا نون کند هیمورروهشونوجم ای راق دتل ربص ی الکب ولوا دشءاتشهدن راع ولطرونلوا قالطا هبکو کی کیا

 | 6راه رهلا و هدننز وروسرس (روهرهل ال ردیعس یم رف كنهدابع ن ةب واعمهدننز و داش ( را هلال روثل وا قالطا

 هوکر روهرهو رونل وا قالطا هدوس قوچ كبو هوص قوچ كب هدننزو طبالع (رهارهلا) و هدنزو رار
 | هکرونلوا قالطا هوص قوچ ناغلغاچ و روند هنوبق هجوق كىو روند هنرهناد مزوا قنغاط و روند هبیک
 امد هرب هدوهب راهر ھو رهره هل تعم" یرج اذا ریثک یا راهره ءام لاق هلوا یسدلغاج ود رهره ن کر اقا |

 راهره مل لاش روند هنا نوزو لطابلاین كاحط یا راهره لجر لاق رونل وا قالطا همدآ ندا هدنخ

 ۱ هلغل وا ولشاب كی کر وند , هقان لوشهدننزوح ریز (رهرهلاژ روند هن السرا یجدرهاره و رون دهن :البیراو .ثغیا
 مزواقنغاط ید وب هدننز وروبص (رورهلا )رون دهن ویق هج وق كب وهل وا رد اقا ب ویمهدنا اسما ی هفطنهدنجر

 | زاهرهلا رهره تعم” لوقت ردهباکح ندنسیدلغاج كوص ناغلغاچ هدننزو رب ر 6رهره) روند هنراهناد ۱

 ی ۱2 3 هتسانعتكمروتکهنوصدوخ اب قمرغاچ هکمجما وص كنعسق یکی ونویقهدنن ز وهل راز 62 ره ریل ل هتنوص یا
 ۱ و اذا *یثلا رهره لا ردهنتسانعم قمالغرا ییدنسن ر و اهدروا وا ءا اهاعد اذا منغلاب رهره

 و ع نال وا هدنماکنه كنج كرایدنه هرهره و یذعت اذا هيلع لحرلا رهره لا ردهنسانعم كما ىذعت

 ۱  كلوک هدوهبو تاض اذا ناضلا ره ره لاق رد هنسانعم كم هلم ندر یعق نوبقو ردهباکح ندنراداب رف و

 ا | سنج ر و ردیدآ قلاب عو رب هل رسک كراه (نیهرها) لطابلا ین كص اذا لحرا رهره لاش رد هنسانعم

 ۱ | هرکصندقدناب وا بولوا مان تدمیآیتلارول وا هدننیبنالب نائل واریبعت اسد وسا هلا هغب ولبق هکر دیعسا نالب ثیبخ ۱

 و زو اع را ل ناو زا ما يدق وم ىه لوا تیم

 لس هغيدل الافت هيلس سیال مث رهشا ةتس مانت خاس دوسا نیب و :افحسلا نف نکنه تابا ثبخا ن

 | هیهج (هر ره)ل ردیعسا عضوم ر و رددآ نصح رب ندنلاعا لصوم هدننزو روبص (روره)) رونل واریبعت
 | یدک هدننگب كنيرابانج هنع هللا یضر رص نب نج زا دبع ندما رکب اعا نوک رب رد رغصم كنءّره هدننز و
 هم وق مةن برام روی باطخ هناش زا ول هل ریبعت ةرب رهابااب هدکدروک یراترضح مالسلا هيلع اع رضفیداروتاب

 نییعت كفلؤم یا هکر د حراش + یدنل وا فالتخا هدای ز ندزوتوا هدنص وصخ یمساو یدل وا بایترهش هللا
 زف ین ضرا هلن رک كناه ( تره سآر)ل رددآ ر هدانهد رخاو ردنداسن مالعا هر رهو رك
 لثاون E (رزهلاموا) رددآ نصح ر هدند رد رامذ رهش هدنع هل رسک كناه (نا ره زا ردعض ومر

 6: راهلا و یدنلوا لتف نوک لوا هی نن ثراح نال وا من دیس دار کرم هدننایم یمهلسق مه وخ

 ههح و ق ره اذا ةراهم راه لاقت E كلا رازا زا بورغاج یب رک بلک نی زو كمدآ ر هدننز و هلعافم |

 رد هنسانعمقمر واكب ك هنت رص و هننایكنا ویحربابكمدآرپ ةلتوکس كەمى اروى كناه(رزهلا بلکلا" اک

 بویاکدج كب نیدوج و كمدآرب و اددش هرهظ و هسنج یلعابم ه رض اذا ینثلا بابلا نم ارزه اصعلاب هرزه لاق
 هافن و هدرط اذا هرزه لاق ردهنسانعم قمووق توروسو ادیدش از هزج اذ ذا هرزه لاق ردهتسانعم قم

 | لاش رد هنسانعم كمرب و کریو قوچ وهعرص اذا ضرالا 4 رزهلاقب ردهنسانعم قلاچ هرو رزهو روزهموهف
 اكد كناچ هدشیا رب و كص اذا لجرلا رزه لاق ۳ كلوکو ءاطعلا ن م هل رنک | اذا هل رزه
 ۱ | قاص ولاء هد فرصت یک یاکنهالغ و طق ی هنسنر و دحاِط ای عرسا اد ا رزه لاق ردهنسانعم

 (  rرد €
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 كو(قرنولا )یا ندقا لجرو ردها فوج و مسج لاقب رونید هدوج و کشش هدننزو رجا (ردهالا)

 | یکر وئاشو ندمول وط روم *ب هدننزو رارعشقا (راددهالا) رونید هننالوا كجوك ك راشبد كل وا هلق كالاد و ۰

 | واخ لوش هدننزو طبلع (رکدهلا) رمهناو بصنا 15ا رطلا زدودها لاش ردهتسانعم قفآ توناشو
 | كناه (رکدیهلالرونیدهدوسو وق كم یکد غو و هلوارروب قر هیلغ را نيد وج و یعب ینیرلکیک نیا هکر وند

 ,ولتاكب یسهدوک هاه (تروکدیهلا)ل و هدننز ونو ربح ( روک دیهلا) وهلی كناه(تروک دهلا)ز و هلص كلاد و |

 و E ی ردتم روئید دمدآ عفادم یب حاص تعانم و رع هروکده و روکدیه و رونید هل وتاج دنمونت | |

 2 نا یدعن ثراح روکدیهو روش دهدوبوم وق كىك دخ و و روند زوک يراف وز 8 ۱ ا

 ہن اپ نیک روک دیه هروک ده و ردہبقل لجر رب ندنسهلبق هدنکو یدا هسک ناشیذ و فی مش هیردسبل لذت ا ۱
 ی

 | ندنش ,وط رهلقناق بوجم | قوچ كب ید وسهدنن زو یرخ دن( رکد هتل )رونی دهن وت انا شیوا یر

 | رد هنسانعم كغلالاب بونلعفررت هرزوا ساب و مات یتح یور اذا نبللا نم لجرلا رکدهت لاقب زد هنسانعم قمور | 0

 6 روکدیهلا) لود هراد وس شک راق 4نب یرب هل مس هي , لعاف مسا (نیدهنلا) 4 مت ء ادا سانلا یلع رکدمت لا |

 | نيطاس الا رک دیه لاق رونید ه هنسذ راداب و تباث روک دیه و یدنل وا رک ذ قیاس یاس و
  قبوصهلغل راق > هدنع ومزاب کو وند دنا هر لوشمدین و نوح رخ دم رک دهتلال هنک ر جازال رہعلا تب |

 | ینسهترک ځای بول وا حالصااضمبوررک ود وص هير زوا نوجا قکوط هلفمام وا قرفردبمدوس ر ديقان ا و
 رذهلاش ردهنسانعقلوارثک نایذهو أ أاطح هد :مالک كمدآرب هلي وکس كن هم م لاذ وی كناه (رذهلا و رولر

 لوق یلءرونیدهزوس قوچ یتعع وهدوهب رولوایسا رذهو لطابلا وٌاطقنایف رثک اذا بارلا بابلا نم ارذه همالک
 راکذت (راذهتلا) و هدننز ورذن (رذهلا) طقس وا ؛یدرربثک یا رذه مالک لاش رونیدهزوس طفاس و ثیعافلطم

 یاثلا تابلا نم ارادن و ارذه هقطنم یف لج را رذه لاقت ردهنسانعم قاعیاص و كاع وس نابذه و هزره هدنن و

 هلل مک كنهزمش ( راذهالا )رح دتشا اذاارذه مویلارذه لاقب ردهنسانعمقلوا یسا كی نوکویذه اذا و

 سدن (رذهلا) و هدننزوفتک 6 رذهل )یذهاذا هقطنم یفیرذها لاق رد هنسانعم كلت وس نایذهو هزره جد و

 هدننزوراطب(راذیهلا) وهدننز و دادش 6 راذهلا)لو هدننز و هلتع (ةرذهلا )و هدننز وهزمه (ةرذهلارلو «دنتز

 ١ هدا زوربنم ( رذهلا لو هل اه( ةرا ذهل الو هدنن زو راثکم( راذهمل ا وهدنن زو نایدنس ( ناب رذهل ا لو هلن اه(ةراذیهلا ]

 0 روندراذهم وهدنن ز ودح رفرون دەرذهەدنشۇم روب ده هسک هن اجه زره ووک هوای نایلیوسنایذه و هزرهاحان |

 یخ ذهن ]۱ وهدنن ز وهجر حد هلا هک یاخ (ةرخذهلا رطاددشیا رذاهموب لاق روند هو کیسا كب € رذاهلاژ

 | رک دهن (رک ذهنلا ) ترت اذات 9 1! ترخذهلاه رد هتسانعم كم رو هلاراتف روزا نوناخ هدننزو جرج

 ردهنسانعم قل واداشاد و ر ورم و رک امت یعع یثلاق رک دی لاق :یدنل وارک ذ هراشالاب هکردیفدا رمو هدننزو

 | ندەنسنرب زور رص ۹4 رهلا لو هلی«هدش كنارو یصت اه (نیلا) تررسو و

 رم رهلاه رد هنسان نر جن اترا ا دن شوقا

 | رد هن راانعم قل وا لالهبوبارغ وا هلاهساو قمارغ وا هنتاعراره یعحق هود و هقلخ ءاس اذا عبارلا بابلانم |

 E کب وکه نیز و كمدرب وردیس هب اکح را زآ و رج ز هوک رب ص وصخ هنومق 5م ود رهو نا رک ڏي

 هصعاشا ندکم وروا یشان نکا لیفت هغوغ وص یع-قكنوک بره و تّوصاذا بلکل ھوق ره لا
 تاص اذا یناثلا بابلا ع نم ار رهبلکلا ره لاق رونل وا رعت یندرعق و کان زا وطنم هکردهنسانمد كلسس |

 ردهنسانعم كمرکح یاب و هت وصاذا دربلا بلكلا ره لاق زول وایدعتم هدانعمو و دربلا ییعهربص ةلق نم حاب نود

 رد من :سانعم قمادرفق و كن بوبل زص یکپ وک هل رسک كنهزمه (رارهالا رز تن ّوص اذا سوقلا تّره لاق ق

 مظع رشرب ردباکد ارم هکی یبحاص یزآ یتعی * باناذ ره ارش × لمل ا هنمو هت وص اذا رارها بلكلا رھا لاق

 ربغ تق و كنعق بلک کرد و یلبصا رونلوا برمض هدنیح یروهظ ی رلتراما هو رش رب یدنادرغق

 نالواهدننای وهنسفن یدنک هلکلغا زارتحا ندنثودح یناهک ان مشر هدکدتشیا نر رهنالوافورعمریغ هدد وه عم " 
 مالک ر ردا هستیم واهدامآ و هاک ۲هللاح ماظعا و در دیه هقراط ر بلا ردلکد شوب یربرههدنقووپ كل هک | ۴



iو ۱6۰  

 رع لوقو رونل وا دارا هدنعف وم كلا زنه و لصف راهظا همدآ نال وا لح a لئاضف وربه عاونا روب نه لثم |

 ردموس رم هلن هرابع و هد هن اهن هکر د جه + رسا توکر وا هءاب و ة کل دارا هن اک چر جھ ر جال تب % هنع هللا یصر

 هن دمر ورطلنا یف اوس رضا ابک ار واھ رج ا نا یا ااو هک اهصحاعا و +رضلاتک ار ورصهرجانل تبع ۴ |

 رددآ هصح رب ندنسهیحات نذام هدنع و ردص وصخ هنع رع لوق یلع هار وا هره لالق رددآ هرقر هدنرق

 هی را ردراهرق یکیا وشراق هلیر یر هدنسهب نیصح نیو هدنبرف هوم باخبر هژیس هی هک (نارجه)و

 | دزو نم لاحم رونل وا قالطا هر قالو و قلزوج وارجو رربد نارجه ندرب هنسکیا و نومد هنیر ونودیخ
 | هلیصف كيج ( رجاه) تصخ یا راجه الا نم رجه الا هدلبام لاق هنم و یتبم هنغیدا وا فوص وم هلا خر و بصخ

 هدننزوربیز ( ريج )هلا همه رونید ځد رجا کاو ردمالسلا اهملع لیععسا بانج "ما و لیلخ ترضح *هلیلح
 | هدرنوک نوزوا رونید هماعط نانلوا لکا هدنتفو ران فصن هدننزو "یروبص ( "یروج#ا) ردیدآ عض ومر

 ةرج ز (ییهلا ةرجه) راہنلا فصنیف لکؤي ماعطلا وهو اتر وج اناکا لوقت رونلوا ریبعت یکع هل وا راردنا لکا ۱

 ] ردعضومر هدنبرق رامذ رهش هدنه تالذک (ببغ یذ ةر ردعضومر هدنب رفاعنص رهشهدنع هدننز و جم مثلا

 ] ردندنس هلق دعس نب متم ونب هکر دسقل یی نیا ندنع كولم نانل وا قالطا ءاوذا تا (نارجه وذا
 رونید ه همان هنس هدننز و هرم (ةرح#) ردیعما یسرف كن رم ن ورع ن ثوغب دبع هدننزو رفته( رهنما

 ] ةماتلا هما نالوا باوص رده فیعت ترا بع ةمانلا ةنسلا هروک هنناب كحراش + ردهرجه یرغصم

 هتفم بولوا لطابو وغل هلیصف تلادو كناه (ردهلا) ردکعد نوناخ زوم” مان یمادناو ءاضعا ره هکردتلوا
 ۱ مهژامد لاش و الظاب یا ارده هیعسوا هلام وا همد بهذ لاق نوسلوا یربغ كرکو مد لرکر ونید هثیش ندیک

 | زفلوا ةذخا ّوم یرالتاق هلهح و صاصف و تيد هلل وا لاطبا یرلمد هکر ول وا لع نع هدنو ةردهم یا رده

 1 ۱ ؟یشلاردهلاش هنسانعم قل وا لطاب و وعل تودہ هتفد هنسلرپ رول وا ردصم هلن رده و هدننزو ردغ ردهو

 | هدننز ورد رده و هتلطبا اذا هردهلوقت رول وایّدعتم هدانعمو ولطباذا لوالاو یتاثلابابلانم اردهو ارده

 3 5 ذی اک رددنسانضم قمغاب ءود یکریده ردهو رونید ځد رذاه روئید ه هند نالوا راشعا یو قاش
 ل | قمانیق و تّوص اذا ارادمتو ارده ماجا رده لاق ردهنسانعم كمت وا نيج رکو ک هدننزو راک دن رادهتو ردهوا

 ۱3 لا ردهنسانعم قلراب یغوصف یکچچ كحاغآو یلغ اذا ارادهتو ارده بارمشلا رده لاقت ردلهعتسم هنسانعم
 | هدنو ردهنسانعم كلتا ردهو وغل ی هنر خدوب هل رسک كنءهزمه (رادهالا هروفاک "قشنا اذا للا رده
 | كتير یرب هدننزو لعافت 6 رداهتلا) هردهینعع هردها لاق ردندنباب تلعفا و تلعف هکردهبانعمهپ دعو الث
 طقاس یکر ده (رداهلا) مه ءامد اوردها اذا موقلا رداهت لاق رد هنسانعم كلا رده یتیرلمد

 | نالوا رابتعای و

 تلاحو دل وا هقفوت یلاو ووف یتسوا هکر وند هدوس لوشو طفاس یا رداه و رده *یش لاق روند درس

 | هنع (یردهلا) وهلتاصف (تردهلا ) قیقر هلفسا وهالعا ژخدق راص اذا رداه نل لاق رول وا هرکصندکد یشک |

 قالطا ههدناز سوفن نایل وا هدندادع "یثرب الصا بولوا راتعا ی و طقاس هدننزو هزم (یزدهلا) وهدنزو
 هدننزو ردغ «ردهلا) یینالا و دحاولا اذكو *یشب اوسبل نوطقاس یا ةردهو ةرده و ةرده مه لاق رونلوا ۱

 ار دهو | ردهریعبلا زده لاقت رد هنسانعم كم ر وکو قر هیمراقیج یتفجراغد ندن نغآهود هدننزور رض (ریدهلا) و

 | بشعلاردهلاق رد هنسانعمقلوب ینلاک بولافوچو بوباز وا یکی رک تابنوةتشتشریغیف تّوصاذاینالا بابلانم

 | كمروکو قرهیمراقیچ یتغجراغد ندننغآ هود دوب هدننزو لیعفت (ریدهتلا ) "منو رنک و ادج لاط اذا ارده
 | سوبح هرجا ليغآ اع وني ندنارض یتعی  ةنعلا ف ردهلاک + لثلا هنمو رده یتفع ريعبلا رده لاقي ردهنسانعب
 [ رونل وا برمض هدنقح زجاع نا یغاچ بو غاب هد وهب ب ویل وایذ و فن هدنلعف ول وق ردببکهودنزوک و هدلاح یغندلوا

 1 بشعلارده لاق رد هنسانعمقلوب لاک بولاغوج و بوبا ز وا ېک کرک تابن یکریدههدننز و دوعق (رودهلار)

 ۱ ردلمعتس»هنانعم كوش ود ب وب ان وا ندنرب یرکجقآ كمدآرب هلسیس هب رضو "ع وژکو ادجلاط ادا ارودهوارده |

 | ضرالاق روت دءر نالوا نوارف یرباچ هد هج رد تیاهن (فرداهلال تطقسیا اروده هن رتردهف ه رض لاق

 ۱ نداتّوبیامدا رددآیدا وردوخاب عض ومر هد همام هدنن ز و باح (راده رز ةيهانتم شعلا ةرثكى ا ةرداه

 | رآه دوخایرابهدوخاب راده ن ےعنو رد عاشر هدننزو دادش (رادهلاوا)یدلیا دلوت هدا روا باذکلا هلم

 | ونب و ليقع نی هدنراید دح هدننز وءارعع (ءاردهلا )ردن داعصا هدیسیکیا ردهدننز وریب ز هکر دهلا نب هللا دبع نب ردکنمو

 لیقثیا ردهلج ر لاق رونید همدا ناجا رکو لیقث هل سک ناه ( ردهلا) رد دآوص ر صوصخ هنی را هلببقدیحولا

 ) ردهالا (



ANEسگ ۱:۵ وی  

Eقا لاقي رو ةقان لا رونل وا قالطا هب هقان نالوا قاف ندراس هل راتهج ریس و نع” هاه هرص# وربثک یا رب *  

 هد هنسن نالوا منشا دوخاب لوطا هلتبسف هراس هدننز و لضفا (رعهالا) ربسلا و مصشا ین دن یا ة رجا

 ربا ) نصا وا لوطا یا هنم رجا اذه لاق ردشملا كرت یرخآ هلفص و یکیا لوا هک ایوک رونل وا لاعتسا |
 یش د لاق رونل وا قالطا هئیشنالوا لضاف و ییافند وای هدرنو هدننزو رجات (رجاهلا) وهدنزو فتک |

 | لاق روند هناویحو هناسنا نالوا رروپ هتسهآ و فیعض ضآ ضآ رجه و هربغ ىلع لضافقئاف یا رجاه و رجه |

 ر ځد و هلتبسن یاب ( یرجاهلا) رددآ هابقرب رجاهو افیمضالقثم یشع ناکاذا رجه راجو لجر
 بوسذم هنتبال و رجه "یرجاه و دیج ع رکن سحیا "یرجاه *یثلاق رونل وا قالطا ه هنسنالعا و دیج و عرکو |

 | هب یرومد رابع هکر د جزم » ءان یا یرجاه وهلاقب رونل واقالطا هرامم و ءان "یرجاه و رکذیساک ردکفد
 ۱ داتسا ند رحه رهش ثالذک یتیم هنعیدل وا ادب جرومد داتسا ندنس هلق کلاه لصالاق راردا قالطا یکلاه ر

 "ندا تمزالم هارقو رهشینعب هرضح یرجاهو *یهتنا ررداقالطا یرجاه هدرامهو ءاتب لکا روهظ هاب |
 ای وجت و شف هلبض كناه (رجلا) رضا مزالی راصاذا یرجاه لجر لاق رونلوا یتالطا همدآ

 لجرا رجه لاق ردهنسانعم قمالساص رولوا ردصم رب و مالکلا نم جک یا رم

 كناه ( رج روند هنالک ازسانو شخ دو هدنزوءارعع (ءارجلا) یذه ادا اره هضم و همون |
 هکردیعج كرش هدننزو نساح (رجاهلا روند هه ود تاک راو یشید نالوا جارو قاف هراراس هاب ت

 (تارج#) و (تارجاهلا) ردیعج ندنظفل نسح نساح هکدتن ردهرز وا سایقریغوب وروند هم لک ب دوش 1

 تارج# و تارجا هام لا ر ونا وا قالطا هناکنال وا مزاتسم یی هح ف و رام نالوا ل هس ومان هدنن زو تانسحم |
 ردهنسانعم قمالاص يک رب هدرلن و ردراردصم (یرعهالا) و هدن ز و ینیلخ (یرع#) جاضف ی

 تیکس رجه و ءاربجها و یربسها و یربسه و یذه اذا یریجها و یربجه و ارج هضم و همون ف رج لاب
 هاري اذه لاق ردهنسانعم نوناق و تداع هد دشت كنال وا یاب یی رجم و هدنن زو کو ها هوس رز هد

 رد هنسانعمتیافک و ءانغ هب سسک كنه (ءا رها هناشو هاد یا هاب رصهو هنر وجه او هرو ءواربحهاو ءارپبه

 سعنلاوز (ترجاهلا) و هدننزو هنیفس (ةیرج# لو هدننزوربما (بج# ۱ ) نعم ءۇ ارج ال و تاذءانغ هدنعام لاق |
 هدتفول واسان ارز رول واقالطا هنامز ردقهرصع ندنلا وز كس لوق یلع هننامز راهنفصن هلب هلا رهظ هدف و

 هنتق و راهن فصن نالوایما كی ضعبلادنع رارلیاترجه ندنرب یر هکایوکه لکلعا مارآ هدن  هناخ ندنرارح تش

 ردرج ۶ یجب رند هضوج نالوا عساوو وی هنوزم ورونو امت جابوا مدر اک 7
 رونید هغانچ وب ودود هتک ناب نالوا ظبلع یسهدوک و روند هعلت وا روش نال وا شع روف و هلنیتص

 قوچ ه یشید هکرون :ده هود ثاکرا زوسلوشو ردیآو ص مدد روم عاج لجن دننه رصب هه کریو
 ا ری كار هدنتف و هرحاه هدنن زو لیعفت 6 ریعهتلا را رونید هدوس و وق كب و هلوا نفی ندنهش

 هکیسهلک رج« عقا وهدنش دح هلن د یدهلاک ةععلجا ی لا رجلا وبشا و ةر جاهلا فارسی اار ڪه لوقت ردد

 كن هديا یده نابرق مدآ نارا و نک را بودن تعرس هني زام هعج رد هتسانعم رک هکر دلعاف سا ندرت

 رب ی دریج# عقاو هدننیدح هک هيلا اوقبتسال ریجهتلا فام نولعب ول و۶ تلذک ر دکعد رولوا لئان هنباوآ

 رول وا هلقتسم تفلهدن روک ذم نیش دج هلغمل وا هنسانعم كل ریکبت و قبس هشیا رب هده زاج تفل ریسه کر دحراش ودلکد ذوخ ام ندهرخ اهر سمت هدرلن و و ردکلیا رادنا و قبس هرازام هدناقوا لئا وا دارم کرد هننساتعم
 | هنر جاهم و ةرجاهلا ف انسیا ان جت لوقت رد هنسانعم كقک هل و هد هرجاه تق و ځد وب هدننز ولعفت (رح#2)

 سوق لاق روند هشیرک هدننز و باتک (راجلا) نرجاهلاپ هبشت اذا لجرلا رجهت لاقب رد هنتسانعم كم زکب
 رارروگ ندنسهقلحب ودناناشن ین آی راراذک هرين ویرازادناربت مچ هکر وند هغاخ لوشو رتولا یا راځهلا ةيوق

 ردقج هل واقوط نوتلا یراکدر وچ هن ران درک كسرف فلاس كولم دارم ندقوطرونلوا قالطا هد هجاتو قوطو

 (رجه )زرد ادن لب هسیاولن اپ و هنلب جواب هسا ناب ع بویلغ اب هنسهجگلب كن هود هکر ون ده | لوشراج#و
 ار وجه و | ریه هربعب ره لاق رد هنسانعم قلغابراجه هنغایا كنءودهدننزو دوعق ( زوج )و هدننز و رج
 رکذ میسدلک ریه و رد هلح عرب تیام هل اهدلبمان ژع ردن دآ هدلب رب هدنس هکل وا نم نیتی( ره ) را اب هد شا

 "یرجاه هرزوا سابق ریغو رونید "یرجه هدنتبسن رول وا فرصنالو ثنوم هیلیوأت هدلب اضعب و ردف رصنم و |
 * رج ىلا رمت عضبتسك + لثملا هنمو رولوا لصاح امرخ ق وچ ك هدنآر دیعما تنعومج كنشرانرصرجهو روند ِ 1 1

۱ 



 سگ ۱۸ =

 هد یقیدل وا لوح اکا دا اک ید ندل وعفم ءاثب لب مقوا روک ذی چوپ زدنلعاق مات ار زار ھت اشو و اوخ ا
 همدآ نوکش ود و صیرح هک وس زوسهدنقح هنس ییدنشیا بور وکر تهم و ردلکد هجوم یلج هذ وذش كفل وم

  (نهتا) ردنرابع ندقلوا نادان هلسیس تقاج هکرد هنسانعم لهج و قج هدننزو راکذت (راتهتلا) روند |

 | تیام هدننزو هرم (ترهلا ) لهجو قج یازنهت و راتهت هيف لاق ردهنسانعم لهجو قج دوب هدننزو رفعج
 | همدآ لوش لیس هی ل وعفم ما (تهت سال هک دقچ. یا ره هب لاق روند هتهالب و قج نالوا هد هج رد

 و تاج هوا بوشارخ وا اورب یهلکن اما هلغلوا نوتفم و صب رح تیاغب هب هنسارب کروند

 وه لا هلوازلئا تالابم هنلاعفا و لا وقا یسهلوقهافجو رج زو
١ E A SE 

 هلیطابا تژک اذایهتسم لج لا لوا شک ی اعفا.و لاوقا هدوهب ولطاب هلغل وا راکهزرههدنناذ هکر ون د ه هسک

 رتاهتلا ) ه ایهتسه راص اذا ل وهجلاءانب یلع اذکب لج رانهتسا لاقب ردردصم ندهروک ذم ٌةفیص (راتهتسالا)

 | دنا له "لکی عدا اذا نالج را رتاهت لاقنر د هنسانعم كعشدیاا عدا لطابو هد وهی ندرخآ اههدحا هدنن زو لعافت

 | لطابلاب هاس ادا هرتاه لاق رد هنسانعم کوس هلبا ادا ییعع و هزره همدآ ر هدنن زو هلعافم (ق رتاهلا رز الطاب

 8 ا كنظفل زنهت هکاب کر دب هتل نا وا کم یتیرب یر هل رسک كن هينا و ىح كنال وایان (راهتلا)

 وه لاق روند همدا شاب تا نایلجآ ندوش وا یزوک زدنوک هک هدننزو نو ريح (روکتیهلا) هدننز و رفعج
 | لجرا رقه لا رد هنسانعم كلا قلقاشکی و قلناز وا هدننز وهج رحد(ة رت )لا راهنال والبل ظقبتسبالیاروکتیه

 ۱ کرد هنسانعم كم کیتفلاو یغلتسود ندمدآرب هل سک ناه (نا رجال وهدنزو رج ز( زج )مالکلاینژک | اذا
 ۱ *یشلا رصه لا رد هنسانعم كاك ر یی هنس رب و همرصاذال والا بابلا نم انا رجه وا رسههرجه لا ردیلباقملص و

 | حاکتلا نع هيف لزععا اذا م وصلایف رع لاق ردلمعتسم هنسانعم كلا لاعا ندعاج هدنتلاح موص و هکرت اذا

 | دعب وا ادعاصف ما ةتس دعب وا لوح دعب یا ریه نع هتل ل وقت و 2 هنسح ةرح ۵ وانارخه وا رج لرمشلا رخه لاو

 E | اتو وشن هرزوا طارفا هنکلی رب ,ادوخاب هنغلن وز وا جاغآ نعپ امظع و الوط یا !رجه ةرههلا تبهذ لاق و بیغم

 ٠ رووا قالطا داوو بّوخ كىرجه و رول وا شلنا كرت یتسهجرد قلقاعوق دوخا یربهکایوک هسلوپ
 ریه درج مع رک نحل یا رجه لجرو رجه شیک لاقب ردسشلوا زات هلبا كلرت یتعون هکاب وک ندننسح لاک
 | ندکلشکر س دوخاب ندراهود راس رونل وا قالطا هرالو یراکدرگ هن ورب كل هود و ردهنسانعم رجاه هداروب | ۱
 | لا رد هتسانعم قلاب تیا یراکدد را هب هود و رکذبس اک ردهنسانعم هرحاه رحم و نوچغيدلوا رحاه

 | ردهنسانعم كلبا هل رت یخ دو منكن زه( راه الا) رددآ عض ومر ره و راجلاب هدش اذا ارح ریعبل| رجه

 E EE هنسانعم كعشب بودا ادب لابو لاب هلنفاظل و نسح يقو هکرتاذا وا

 | ردشلیا ظیلفت نس هس ةقانلا حراش » انسحاب ابش تبش اذا يرام لا ترجمها لاق رول وا شما كرت یتعوت تان
 | هقطنم فرحها لاش زد هن انعم كوس زوس نایذهو هزره ه راسها و ردم وشره ةي راما هدناهما عيججاعقاو

 كلبا ازهتسا یعدآ رب و ردلمعتسم همسر وب رد ردصم مسا هلبعض كناه رج هدارو یذهلاب ملکتاذا ارجه و اراسما

 | نالف رها لا ردهنشانعم كوس ازسانو شغف همدآ ریو هب ًازهتسا اذا نالف رجه" لاقب اا
 ۱2 الا د ار یا انرسها لوقت ردهنسانعم كمك هلوب.هدننق و هرجاه زاها و رجملا یا رجاهلابملکتا ا
 نارتھ اره لاق ردهنسانعم كلسک ب ولير ن دنر یربهدننز و لعافت (یجاتا) وسدنز اش (راتال)
 | بولیر زآ ندلحم رب و ندمدآ و ردعسا ندنسانعم كرت و عطق هل رسک كناه (:رحا ) ناعطاقت یا نارجاهت و

  هلیس هی , دبش( نات رها )رون دکل ا ج ورخ ها رخا ضرا ندضرارب هرج هلیمص كناه و هرج و روند هکلسک
 | هن راید شبح هل یوب نذا بویمهدا لم هشرف تیذا تمارک باصصا شعب دارم هکر دک د ترجه یکیا

 | یبحاص ترحه یکیا هرزوا ىك هچنو بنات سهل ا اون رد, رلت رجه هب هن دم ند هکم هلهللا لوسر ترضحهدعب و
 رجاه لاق ردهنسانعم كلا ترج هارخا ضراندضرا رب هدننزو هلعءافم 6 رجاهمل ا ردماركب اصصا نالوا

 | (یمل اروند هکلیا ترج هره رق ةصاخ هدننزو "رف (رحهلاإ) یرخا ةدلب ىلا اهنم جرخ اذا ةدلب نم
 رج ةا لاق رول وا فصو هنجاغآ امرخنالوا یرباو نوزوا كب هدننزاو هنسحم < ترس لو هدننزو نسحم
 فصو هتیش نالواتمو وا اقلطم ور وند هبهود لزوکیمادنا و هینب واب ییوص رج و ةيظع لب وط یا ةرج و
 | زاتما نعون رلانعمو رونلوا قالطا ه هنسن نالوا قاف هلت نمو لضف ند رل راسو دیج یا رع# یش ث لاق رول وا

 یادم یاسحو دعهکایوک رونل وا قالطا هب هنسا قوچ رج# و رد ین دم هتس هظح الم اپا هر" هل.تهج |
 و



f=سگ ۱2۷  

  دنفا لا هل وا تكسک و قازطا روند هضاحوف ودر لقاووت واو دزد ل روز ۱۳ هر
 راس رببه ور ون وا قالطا هج رفریبه و یک هب سثا رولکهربها و هلبمط كناه رولکر به یعجج هل وا هدنزرط ولوح تبس

 رابه فيس لاق اس روند هثیش یجسکت یاغپ هدننزو داتسش (رابهلا) ردیدآ قلموق ر هدنن رق ر ورز هدهکم قبرط |

 | كناه (رهلا) ردندياڪضا نایفس ن رابه و دوسالا ن رابه ردندیماسا رابه و روند هلوڳ قوچ وتو لاتیا |

  فتک (رهلا) هنسانعم عطةنم ش اکے دنا زو "زراف ( هلا روند هنسهناد مز واو روند هنسیتا رط ناتک ليغ |

 | ةا لاو م ملا رشک یاربها وربه لج لاق روند هه ود ثاکراولتا یسهدوک هدننز ورجا (ربهالال وهدننزو 3

 تم رم داعش ول وا یلعا دن ورا یو هلنیتعف (ریهلا ال ملا ةربثک ی ا ةر وهم و ءاربهو ةربه ق 3
 روند هنغازوت یتنوچوا كنکلی شوق و كغوم هدننزو همذرش ( ةيرهلا إل اربه راص اذا تا 3

 لاش رونل وا ریبعت وا ورود هب هنس هدن زرط كيک نال وا لصاح ندراخم و ندعو هدنرابد كن رالیق شابو

 سرا مس و نم ةلالا لثم رعسشلا لفساب قلعیام اذکو شیرلا نم راطام وهو ةيربهوا ءابه ایندلا لام م 3

 هدننزو رهوج (روهلا روند هغازوت یشوچوا كليو یو و قوم یدو هدننزو هطبالع (دیرابهلا)
 دوخاب ردهفوکش نانل وا یبعت قبز هکر دیعسا نسوس و روند هنکینا لوق یلعروند هروناح یراکدند سراب

 ردقوچك یلاچنانل وا ریبعت ن کر وکی نعیداتقهدنآهکر دیم اعض وم ربو روند هل وی" ق وچ یی وتو رون د هنعون ی زم رق

 یحصف كناط ردقل وا هلط نال وا باوصردطلغ یرا هذ لظلا هدارو+رب وهدانف طرخ هلطلا ن ودنا+لثلادتهو | 3

TEاینم ییسیلاچ نکر وک كليا لیضحت زب رف نانا نمی هنسانمم ربخ وود کا کهلئوک تو  

 یدل وا لوتقم تبقاع هکیدبا هسک رب ندع یاس ور ۍراخا رب وه ن دنزب ردندیماسا ر وه و رد را وشد تیام
 دوقفمهدسیکیا رد هسکیکیا ندب ی هزیبهنةولاو دعس نة به و ردندیاعصا هکرد لبش نا هدننز و هنیهچ ( هرپبه )

 نة ولا كيال ودعسن ةريبه ال «هدرب , كج هد ملک اکس نیدا الثم رایدل وا لثم برص هلغل وا ناشذ و مان یر

 رز وا تیفرظ ها هماقا هنماقمر ۵ د یی رلظفله ولا وهریبهردهدنکبس ةولا ب وۇي تح وة ريبه بو وب تح راررد8 3

 نسح هل رسک كنهزمه (رابهالا) رددآلج ر یکیا هدننز و راغ (راهر) و هدننز و دا دش ( رابه)) رابدل وا بوصتم
 هدننزو لاعتفا (رابتهالا ) انسح انعم نع“ اذا لج را ربها لا رد هنسانعم كمروعم ولتشفاب هرز وا تفاظل و

 هرتها لاق ردهنسسانعم كمسک و هج یف اذا ریعبلا ر تها لات ردهنسانعم كفکوت بوب را یتا كنسهدوک كء ود |
 روند فالزف نا ژل روپ وتىرا د ل وعفم سا و لعاف مسا نده وه (ترب و هل هعطق اذا فیسلاپ |

 هلا لّوا نوناکندهیمور روهش هدننز و نادا دش (نار لا مش ال نکا روز ر ۱

 زونل واقالطا هکج وب یرلکدید كج ر وا هدنن زور وبص((روبهلا)هلتبسانمقل وا مث عقومر ول وا قالطا هينا نو

ieلوق ىلع هن الترص یشید هدننز و هنیهج (هریبهلا) روند ه هج رق هد رخ هدنز و رونت (روبهلا) یک ت  

 هدا غ( رابهلا ]ر اراد هربب ھوا هنککر ۱ ردیس هبنک ن هغی روق یشیدهدنن زو هنیهج(یریبه ما روند هنس هریغص و

 هلغل وا یعابر ظعا هدنزو جزپ ز (ربنهلا) رابغ تاذیا رابه ےر لاس رول وا فص و هلولقاربط وازوت هدنزو | 13
 روند هب یثک ر ودون مدنناو نک اینا ندیم را ها یشان ندنمش و یره وج ردیسهدامزنهیلحم 1

 لاش زي ناسا دابر و قرخهلا لعق و لوق كجهرب و للخ هنسومان و ضع كمدآ ر هدننز ورس (زهلا) |
 هزه لاق دنسانعم كلعا غامد هد روشو توترف تاریپ یعدآ ربو هةم اذا یناثلا بالا نم ارته نالف ص ص ره | 1

 روند ه هیهادو تفآ و بذکلایازتهلا لهاوهلاق روند هزوسنالپ هلن مک ڭ ناھ( هلا زلارهم ەل ەجاذا کلا |
Ren: 

 رد هنسسانعم بیع مما و ةغلابم رتاه به لاق و یها ودلا نم ةيهاد یاراتهارتهل هنا لاقبهنمو ردراتها یعچ 9

 كندصک و اطخ و طقنبیا | لوقلا نمزهب ءاح لا روند هز ویش نی و طلقسو اشو نما یا رھپ + یتا لات |

 ندهض راع یسهلوقءردک و نزحابتلعرب دوخاب ندکل رپ هلیعض كناه (هلا) اهن هب هیهادرونید هنل وا فص ۰

 رک نم لقعلا باهذ وه وهلا هه ضع لاق ردع هکر وند هلالتخا و لا وز نالوا ض رام هروعشو لقع یشان | ۱

 کرد قلوا لئازیر روعشند زدکو نمد وخ ی ندکبل یم دا زب یک كم ات ۱
 داكا ح# زهم وهف نزلا وا ضرلا وا ربکلانم هلقع دقف اذا لجنرلا رها لاق رونل وارببعت قمانوب هدکلریپ ِ

 همالک ترض هدنفح هنس کیدتشا و یکیدروکا راتها و هربغ یرهوطا رکذب لو لوعفلا هات یلعرمها لیقدقو

n(تهلا) رته وهف یشلا ىف لوقلاب علوا اذا لوعفم ا ءان یلع لج را ها لاقب رد هنمانعم قلوا  

 همدآ نال وا رای وس نایذه و یتعع هلغل وا غامدلا "لتح و توترف هلمسم نزح و ضم دوخاب تایپ هدنزو مرکم ق



E EN B= 

 ۱ هدنکناغاط هدنزو سلحم (رقولا) ردیدآ عضومرب هلنیتعص (رف ور رددآ عضومر ندنلاما قشمد هدافلب ضرا

 | (رکولا) ردیدآعض ومرپ (مرفاول لبط | مس دنع لهسل عضولا وهورقولا انلزب لوقت روند هرب مالمو زود نالوا
 روند ید ه رک و هدهسیاقو شوقردقنره هدنجما روند هنساو شوق هلی و کن كفاکو یصف ك وا و ¢ زکولا)وا

 ڭح ابصءبحاص » هشعیا هنرکوو راطلارکوک تدب لاق هدنن زود رص ر ولکر کوو روکو وراکو او رکو | عج اغا

 | لابحو راجشا رکو و روند هاو یراقدېاب ندیوچروچ هدنرللاد لرلجاغا شع ارز ردعا ندشع رکو هر وکه ناي

 ۱ رد هنسانعقمروا هنو رب كمدارب هل ق رو رولوا ردصم رکوو ردص وصخ هنالوا هدضراصوف و هنالوا هدنرامعو

 |( رکو لو رد هلقتسم تغل ردلکد فم ندزک و هلا هج یاز وب و هد عه هفا برض اذا ارکو هرکی هرکو لاق
 یتا اذا اروکو وا رکو رب اطلا کو لاقم ردهنسانعمكمریکه اوب لوق یع تک هاو شوق هدننزو دوق (روکو و
 | ردشلنا هئ ییس هس - یصلا حراش» بثو اذا ارک و یبظلا رک و لاقت ردهنسانعم قما رصص و هلخد و اركولا

 ۱۱۱ لا تاچ كاتو ماعط یرلکذد هریک و زو الم اذا متال رکو لات رتيل ۇھ ردل وطو
 | € قر ارج دا رم ردعسا هکر وند هکر ۷ وز نحو دهن ناویح رکوو ةريکو لا مهل ذخنا اذا
 ۱ | هتسانمسمقل وا می وریضق لوف عقل كياچ قانورک وا تادا ااا ترکو لا ولو رس هات و

 | کوتلا) رددحاولرک و هکر وند هاو یجدوب هدننز وهرټ (ةرکو لا )رک ذیساک یرکو تناک اذا ةقانلا ترکولاق
 کو لا )ء الم اذا هرکو ومانالارک و لاش رد هنسانعمقمردل وط هدرلن و هب مک ك نم زم (راکیالاالوهدنن ز و لیعفت
 ۱ رکوت لاق رود هاو شلوط هکر د هنسانعم قل وا واط وط ینسروق كشوف فالذک یراق كغجوچ هدننزو لیعف

 هل اضق (ةرکولا لو هدننز و هرم (ةرکو لال هتلصوح تالتما اذا ر الا رکوت لاقب و هنطب التما اذا "یصلا

 3 نوجم|بابحا مدآ شمردنایان یکی هکرون د هنماعط تفایض لوش هدننزو هنیفس (ةریکولالو هدنن زوربما (ریک ولا) ۲

 ۳ رکولا ودعیوه لاق روند هک رکسقرهبارصص یکر کو هدننزو یزج(یرکولارلو هلنیتصف(رکو لا ]لر دما بیترت

 .  [ روند 4 هقان نالوا ملسوریصف لوق ىلع كياچ یرکوو تابئولاب یبعی ودعلا نم برضوهو یرکولاو رکولا و
 ۱3 اصادا یرک و آرا لاقیرون,د ها وناخ ناننکج بوصابهلتدش هرو تيل ةريصق وا ةعب رس یا یرکو هقان لاقت

 اذا راطلا رکتا لاقت ردهنسانعم كمندنا اوب هنسیدنک شوق هدننزو لاصتا (راکتالا) ضرالا ىلع یطولا ةدیدش
 [ قلاراو هکدک قجهراو ه وص هدننزو هرچ (رکولا) ردېدآ عضوم رب هد نازو ءار (ءارکو لا ارکو ذختا

 | بوردلاق هکسکو یی هنسن رب هدننزو لیعفت هلن ون ین وتلا رد دآ عض ومر هدننز و باتک (راکو ال روند ه هج رف
 رالج ولع هنمز هدرلتق و یما كن وکهلبصف كناه و كل وا و (رهولا# هتسلعاذا ارن وت هنر و لوقت رد هنسانعمقموق

 ؛ مهوتوه و رهولا اذهام لا رونل واسح بارطضا هدنزرط راخ ندنناتو فت هکرونید هنسفق وط هلتدشلاک یک

 یغوج كن هنسرب ا اوو لت (ره وتلا راهلاک ابارطضا یر یتحضرالایلعس سما عقو
 ۱  دنس د توپسو یه هدمالک ی دار و ر وبتییعم لمرلا و ءاتشلا و لیللاره و : لاقت ردنرابع ندقلاقیزآ بودیک

 كموق ر هدننز و نامل (نار هو ]ار٣ هیف قیام ىلا ء ّرطَضا اذا ان الف دز رهوت لاقب ردهنسانعم كلا "رطضم

 نارهوو ردنداروا "ینارهولا نج رلادبع یش "یرفلا یلادبع نیارعوبا ظفاح ردیدآ هدلب رب هدسلدنا و ردیهای ردپ
 نایلوانکم یصالخ و ج ورخ یمدآرب هدنزو لیعفت (ربهوتلا) و هدننزو رهق (رهولا) ردیدآ عض ومرب هدس راف

 | اربهوت هره وویناشلا تالا ع نم ارهو هره و لا نوسل وا یونعم أ رکو یمح كلرک ر د هنسانعم كمروش ود هرب

 رد هنسانعم نقیتسم هل رل هين لعاف ےتا و هللادبا های واو (رهتسلا و (رهوتسسلبا)) هنم ج رخال اف هعقوا اذا

 | ردندنئدح هرهو نب بوبا نب فسو اندر ره و نقیتسم یا رتسم و هن ره وتسم ابا لوقت

 | نوچ ارس یلاحر رلتروع وداح هکرددآ قحنو عونرب هلنوکس كن ابو یصق كناه ةربهلا مچ ءاهلا لصف زو چا ءاهلا لصف زس
 ملا نم ةربه عطق لاقب روند هنسهراپ نال وا قاب وط لوقیلع هنسهراب تا موص زسکیکو راردا نوسفا هلکنآ
 | قمارغ وط یربآ یربا یا هدشنز وربص(رهلالرددآ لجررب هربه و هنم ةع ةعطق وا اف متعال مع ةعضب یا

 الا وداهتنامن كوك سراب هل ویر ندتاو ارابک اعطق هعطق اذا لّوالا بابلا نمارہه محلل اربه لاقب ردهنسانعم
 | لاق هنمو ردکعد یسک تولوا | کهنسانعهریاه رول وافص و ةغلابمربهو ةعطق هل عطقىا ةربه ملا نم هلربه

 | روبه یا روند هفلموقولقا روت واو زود تالذک رونبد هرب ولقاروت وا وز دوو رباهیا رک ذساکریبه و ریه برص

 | نآرقلاولت وه لاقت رده ورکم هکونند هکلتا فق و هدنراشاب هم رک ت یا ره هدشنارق نفربهو هلم كناهرولکربه و

  ردهتسنعم راه یصسکولوب یتا دو هدنزورپما (یبهل) هورکم وه و ی الا سر ىلع فقن نا وه وربهلاب



 ا اوس

snلام ا ی لوعفلا ءان  

 | رک دلار (قولا) غو یا قو هردص ف لاتی رسان نیکو نحو ضب رقوو هد ااا

 n هرق نالوا یال ردنهم,وبشا اهلپج انا رق وا رفوا لاق ا $

 ا راد بجر ھر ی ری كن هادو ر ا رد شل وادراو اعام قر هلوا ی

 .رقو وذ یا رقوم لجر لاق روند همدآ نالوا یلیقث لج هدننزو مرکم (رقوملا]) ةرفومیا ىرقو ةباد لاق
EE eهدنزو هم ( رولا و هدشزو نسحم (فولالو «دبشنزو  
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 ۳2 کل بولوا ای کرک یر

 (رساا) ردشلو داش تیتر هان لاج يا یر نت ا و

 اتۋ ردفا یرمصلا ىح ن ار کز ندننثدحم ی بجوم نک ةظفاح رديلباق
 نژر اذا سمانا بابلا ع ۳ اب

 ندنیثدح هدننزو دادش (راقولا) ةنازروذ روق و یا راقو لجر لاقب رونل وا قالطا همدآ ولنیکم هل

 ةرق لجرلا رقو لاقب ردهنسانعم قلوا ولراقوو ولنیک دوب هدننزو هدع (هرقلا) ردیعسآ "یالکلا

 ندرلنو هل وا ریار یکم و ینابوچ و یکیوک هدننی هکر وند هنسیروس نوبق لوش هرق و نزر اذا یا ۱
 یاةرف كنم “لعام لوقت رد هنسانعم لقث قلغآ و رونلوا قالطا هلایع هرق و زف وا قالطا هل وا كسکا

 یا ةرقلا هلقثا لاق ردیماکنه قلغآ هکر وند هلتف و ض رمو كل هتسخ و روند همدآ هدرولناس و رپ

 راقولایا روقسلا بحاص وه لاق یدلوا بلقنم هباتواو هلغل وا ه رکن راقم هاب وااو یداروش و
 هدنشؤم روند همدا نالوا نیک اوز بیجار ردرلفص و هدننزو دنع (رقولا) و هدننزو روبص (

 كلتا مازحا و مظعت همدا رب هدننز و لیعفت (رقوتلال روق و ةأرعاو رقوو روف و لجر لاق روئدر
 هنسانعم قمردر وط یهباد ندیکو هلع اذاجشلارقو لاق رونل واریب عت قمل غا هدنسلکر هرشط رد لو

 كلنا نیکنسو غآ یب هنسن ربو هح رج اذا هرق و لاق رد هنسانعم قل هراب و اهنکس اذا ةبادلا رق و لاق
 ندقلناشن بویل هنخر یتیرب ضعب هکرد هنسانعم كلا راث آ هد هنسښرب و ه زر ادا هرقو لات زد هنسانعم قمر

 روند هن اشن ورثا رد هایت هکر دیعج هلرقو هلناصتف (تارقولا) ارات "یا تارق و هلّربص اذا هلرقو لاقت

 ننل هنخر هدننز وریما ریقولا ) و (روفولا) روند هب هنخر نالوا هدنس هل وقم كيک و شاط هدننز هرم (ةرقو

 هکر وند هر وچ كوب هم واقیلخ نالوا هد لایق ضمب ريق وریقو ور وقوموهف ل وهجماءام یلعمظلارق

ONTO حنا ee rit 

 یرفولا م ھ لاق ردیلپ اقم یود هکر وند هزل هسک نالوأ ع نک اس ەدرېشو روند همدآنالوا یرلکشاو هیلوا نوجم

 سینک ده تیبا تساوی دو لاو Rp همدآلوش ی

e oT 
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 شاۋا ناز روا شاطنیغزق هدننزوریما ( ربغولا) اریغ و هعنص اذا نیا غو لا رد هنسانغم قلقربغ و ید وسو ح

 ۱ | بولیدانیق هدشن او روند هدوس شم رق هلکک | اقلا رشاط نیغرق هنجما تالذکر د راکه داب با صا هکر وند هنا

 ۱ 1 | لج زا غوت لاقب رد هنسانعم شل وا شت رپ ند هنیکو شخ هدننزو لعفت (شوتلا) روند ځد هدوس شنوآ خج

 1  وبشانال وا یعبط "هداز ردیبقل هل یعاشماب بعک ن 2 هعبر نب ورم هلیس هی لعاف مسا (ضوتسلا) اطیع بهلت اذا

 # ۱ تج 00 خزانا تاراق للا نم
 ] ة غ هرغب هضو لاش ردیفدا مو هدننزو هدع (ةرغلا )ل اداعیمو اناقیم یا ارغیم مهنیب اوغوا لاق رد هنسانعم

 لامناورفو عساوو یتغیارف و هللاق روند هکلنیکنز هلبنوکسكناف و ىح لوا و (رفولا) ةدع هدعبهدعو ینعم
 لالا نمرفو هل لاق رولکر وفو یعج رون د هثیش لماشو ماع اقلطم یشان ندفلنا وارف لوق ىلع روند هعاتمو

 هدننزو دوعق (روفولار)و هدنزو رفح (رفولا و هدننز و هراسخ (ةرافولا) یش "لک نم ماعلاوه وا ربثک یا
 [ :رفواروفووارف ووةراف ورف وو عاتلا و لامارف و لاقب رد هنسانعم قل وا نا وارف عاتمو لام هدنز و هدع (قرفل او
 إً بابلانم ةرف و ارفو لاملا هلرفو لا ردهنسانعم ققلاغوچ یلام هرفو رفوو ژثک اذا یناثلاو سماحنا بابلانم

 ۱ هنسانعم كليا هلففاح هلن وحدمبویمر و ناصقن ورسک هلبااردزا و منش هنسومان كمدرب (رفوو) هژک اذایناثلا

 أ  هلداقا هناک یتعی همش یا ارف و هض رع هرف و لاق ردیااقبا قره وا رفا و "مان ییسومان و ضرع هک ایوکر دلمتسم
  ردهتسانعم كلا در هلا اضر هجوو انث لوبقلا دعب ینناسحا كمدآرب و بیو تب هصق نیل اشک,

 بوتیج ندن وکر نوت هلیمامت هکرونل وا قالطا ه هرق لرو وهو هيلع هدنر اذا هءاطع هرفو لاق
 ۱ "یش همدا نم صقن مل راصاذا رفو ورفوا هقس لاقب روند یخدرف وا اکاو هل وا قمار یک E اعطق

 1 وکاذا عاتلا و لالا رفت الاش رد هنسانعم قلا وچ عاتمو لام هل رسک كنهددشم یاتو كنهزمه ( رافتالا ))
 7 هزنک یا اهن تناکاذا ءارفو را لاق رونل وا قالطا هضرا قوج ینأب هدنزوءارج (ءارفولا )|

 ۱۳ ۶و ی المیامارفو ةعصق لاش ردهلزابتما فوض وم قرأت رول وا فص و هتیقزوللن یک کارکو
 ۱ ءارفونذالاقب رول وا فصو هخالوق ویو دل ةرفاولایا ءارفو ةدا نم لاقب رول وا فصو همولوط عونصم

 3 | هلوا شمالوب ناصقن هنسفر ندننابن الصا هکرونلوا قالطا هضرا لوشو رددآ عضومرب ءارفوو ةيظع یا
 4 | رادهنسانعم ی ج ی هلو دزو لقب (رفوتلا) وز ین ی مل تناک اذا ءارفو ضرا لاق

 | بانتجا ندنلاح یسهلوقم بیبعت و منش كجهرب و ناصقن هنسومان كمدآر یبکرفوو هژک اذا لالارف و لاش

 | ردهنسانعم قلقنا وارفو مان ی هنسنرب و هقشب مل اذا هضرع هلرف و لاق یدنل وا رکذ هکدن ردلهعتسم هنسانعم كلا

 بوثلا رف و لاقب ردهنسانعم كعسک ینیوط بویمرترآ هچراب رب ندیوئو رفاو هلعجو هلک اذا یشلا رف و لاق
 3 ۱ هدنزو هرم (ةرفولا# هافوتسا اذا هتح رف و لاقت ندهد قلآ امامت ینقح ندنودم و ارفا و هعطق اذآ

 هناقراصیعاشا ندن 1 روند هجاصناش واص یتغشعو كغالوفدوخاب ناقراصردق هراقال وق لوق یبعنال وا بوط

 سرلا عمق ارعشلا یه وترف و تاذةیراح لاق هلل رسک ل وا ورد رافو یجچ رون د هل هناقراص ردق هرازوما و هج |

 هلشبک لا رول وا فصو هنفیر وق جوق كوب (ةرفاولا  ندالا ةمحش زواج اموا هنم نینذالا ىلع لاس اموا

 تاکا لوقت رونلوا قالطا هب هلیطتسم 2 ةمحش اةلطمو رونلوا قالطا هنابجو هایدو ةهظع ةبلا یا ةرفا و
 ردنیلعافم ه کی لا ینز و هکر دمبقل كعبار رحم ند هيض ورع رحا } رفاولا ) ةلبطتسملا ةمحشلا یهو ةرفا ولا نم

 هؤزج لوش ندرفاو رح نانلوا رکد هدننزو مظعم ( رفولالو ( روفولا إل ردهیعست ببس یتاکرح ترفو
 ین كزج نتلعافم مرخ هلوا شماملوا ارجا نکیا ب اج ینایرج كننلع مرخ هددنک هکرونلوا قالطا
 هدننزو لعفت ( رفوتلا ]ل ردیسهشک كناد ( هرفاو ما » رولوا رفاو یدانوا هلتهجو رونید هکلیا طاقسا
 .  <رفاوتلا) هتامرح یعر اذا هیلع رف وت لاق ردهنسانعم كلا تیاعرو تمرح امامت هنسومانو ضرع كمدآرب

 2 ندن وب دم ( رافت سالار ة ةژک مهیف تن ادا نر یا مه لاق روند هب هنسڏ شلافوح ردلعاف سا ندرفاوت

 ۱1 هل وکس كفاقو ىح لواو (رفولارل هافوتسا اذا هقح رفوتسا لاق ردهنسانعم كلما ضبقو ذخا امامت قح
  ترفوو هذا ترف و لاق ردقل وا ضاص هکردهنسانعم كمك هیلکلاب هعماس هوو لوق ىلع قع تل خا قالوق

 هلنیتصف نال وا سابق دفا تایمر که لکدعع بهذ وا تاقثاذا ارقو لوهحما ءان ىلع ترقوو لجو و دعوک ۱

 ۴ E DIE eS 8 ی ا
 0ا 2و واو هتب قرف والامرد همان سولجیمزوت وا ەلى واو ەروقاو و رف وو دمج! بهذ وا |

 ( ادا )

 ۱ | بالاست اتو هللا رق و لاقت رول وا یدعتم رفوو ردشل وا دراو هرز وا سابق ربغ نکل ردعل وا



e ۱۵۳ = ۱ 

 ((ضولا) زاوا فرصت لمف ندنوب هروکهنای كحراش» ردراطوا عجب نسرولوا شلبآ رطو یاضق هلو
 مبارلا بابلان ءارظ و لج ار ظ ولاقت رد ةنسانع»قل وط ىب مول وط بو روم یکی رک لی كنه« یاظ و وا و

 ۱ ولطد وط هلا تایعساق ینراف و یراقلب وا لوق نلع زوم كب ردفص و هدنز و فک رظولا# التماو نم“ اذا |

 هدننزوربما(ریعولا)و(یعا ول وهدنز و فتكا (یولا)و هلوکس كنيعو ىح ك وا( عولا) روند هسک

 والا وربعولا و عاولاو عولاو عولاف یشملاق رون دەر تشردو ترص هدننزو رجلا (عوالا) و |
 یک سلفا رد عوا یعجج كنسهلک رعوو ردلکد *یشرب یلوق نیعلا سسکب عو لقتالو كن رهوج لهسلا دض |

 |ةدننزو دوعق روعوو هدننزو هراسخ هراعوو هلیعص كوا و هروعوو هلنیتعف عوو عوو ردراعوا و روعوو
 ةروعووارعووارعو علوکصوو دعوک وو مرکک ناکملا رعو لا ردهننسانعم قلوا تشردو برصر |

 ردهنسانعم قتموقیلآ ندنشیا یمدآرب صوواعوراص اذا بارلا و ینالاو شاقتا دما وغاوو را
 ۱ هق و رعم لعج لاش روده راش و رددآلبجر صوو هتجاح نع هسبح اذا یناثلا بابل نما عو هرعو لاق |

 | برص یر هدننز و لیعفت ( ربعوتلا ) عابنارعو لیلق ورع ورعم رعشلاش و لیلق یا عو “یش لاق و البلقیا ارعو |
 | لاق ردهنسانعم قموتیل ندنشیا یهدار و ارعو هنلعج اذا ناکلا ترعو لوقت ردهنسانعم قلق تشرد و

۱ 
۱ 

 راص اذا ناکلارعوتلاش رد هنسانعم كلتش رد و برصر هدننز و لعفت (یوتلا) هتجاحن مع هسحاذآ االف رعو
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 EF هدص وصخ ر مدارب و رعت اذا رمال | عوت لاق ردات ران یر توئلح ۳

 | مهف بطاح لا كفاکشریچ - یمالک ماکو ددشت اذا لج رلارعوت لاق ردلمعتسم ان للفا دمت
 تن هن عوت لوقت رو لوا یم هدانعم ون وريګ اذا مالکلا یفرع وت لانش ردلپعسم هنساتفم یا

 | هلع عو اذا قیرطلا هعوا لاقت ردهنسانعم قلي رص هکلاس لو کا رمه ( راعیالا) هترح ا

 اندام تترد تروق وا1 یضفااذاقیرطلا هرو ا لاق رد ەنسانعم ك كج ر ی راى د دک لو و
 ترسع كنبحاص هکر دلمعتسم هنسانعم قلازآ یلام كمدآ ر و ضرالانم یوق عقو اذا كلاسلا رعوا لا[

 | هالقاذا * یشلارع وا لا ردلمعتسم هنسانعم ققلاز آ یهنسنر و هلام لف اذا لج را عوا لاش ردمزلتسم ینلا

 كمروک راوشدو ترص یرب رب (رامیتسالا ) هرعوتسا ینعع قارا وا لاق رد هنسانعم قلو برص لولو

 ردندا نصح ر هدنب رق یم هعلق لر ک هدنن زوده دمو 7 اذا قیرطلا موقلا عوتسا لا ردهنسانعم |

 ۳ ول  رکذیساک ردتغل رد هلماحما هکهدنظفل غو هلنیتصف (عولا)ل رد دآ عضوم ر هلی كنهزمه (راعوالا)ا

 ةءاوا و(غولا ) رطاةدشیف یا ظبقلاة غو یف ءاج لاق رونید هنتدش كلبسا هلی وکس كن همت نیغ وصف ل وا و

 ی دعوک او ةرحاهلا ترغو لاق رد هتسانعه قلوا ی 2 كاوه :N كنیغو

 انغض و ادقح یا ایغو هبلقق هلدقع لاقت ردتفل هد هلنیتعت هدنوب ردهنسانعم تژادعو نیکو دقح ضوو

 | ندبضغو مثخ هرز وا طا E دو FF دعوکارغو شوو هردص هيلع غو لاش و ةوادع و

 سكب رغیو نروزلا نییابلانمارغوو ارغو وو هردصغو لاش ردهنسانعم قلوا شتآرب نورد
 الا رد اج هد هلنیتعف هدنو روند هن و غو هطاعشو یتلغج هلرکسع (غو وال ظبغلانم دقوت اذآ هلا
 هدنقح رخآ یهدآرب و ةرغولا ف اولخد اذا مولا وا لاش ردهنهانعم كمرک هتقو ینا راف کم ها
 لاق رد هنسانعم قلفرغو یدوسو هظاغ اذا االف غ وا لاق ردهنسانعم قمردنوط نک اکآ بوردّرق هلت اس

 ءالغا و هنس اذا ءالا غوا لاق رددنسانعم قمرد زق بودانیف وضو رک ذبس اکا ریغ و هعنص اذا نیلا وا

 کصادقدلشخ یرب نخ یربد هدنجما بورد ربف تیاغب یوص هرزوا قلوا یتداع یراصن ٌدَساط ضعبوا ۱

 | ساسالفو هوع م "وه و هوطعم و ءالا هل اولغا اذا ر ملا یراصتلا غوا لاق ردهنس انعم كل مد و
 ها اذا هيلا هرغوا لاقت رد هنسانعم قلق رطضم هبهنسارب ىعدآ رو + ضولا ءاملا ر زانا تهرک + لثلا هنمو ۲

 ۱ هعطاقم هج ور حجارخریغنم همدآرب یضرارب ناطلس لوق ىلع ردهنسانعم قلآ 4 یریم لصح و هدو وو 8 ا
 | هاشداب سةنلاب بوجاق ندلصح و ندهدو و هک نالوا یربء و جارخ هدنس هدهع یار ىلعو كلبا ضیوش | 0

 هلاهلعج ضرالا لجرلا كللا غوب نا وهوا هافوتسا اذا جارطنا لماعلا غ وأ لا ردهنسانعم كليا ادا هنفرط
 ان هددجا رخ ناعض هکرول وا هک و لامصلانم !رارف رک الا ناطلسلا ىلا جارنا ید ۇب نا وهوا جارخریغنم

 هدنزو لیعفت (زیغوتلا) من سام كلنا نیبعت داعیم و تاقیم راغنا و ردهدلوم هلکو و رونل وا قالطا |
 | هيلع دقط اب هارغا اذا هيلع هرغ و لا ردهنسانعم كلا | ضا هغ وا رادنیکب ورد ریق هدنتح هسکرب یمدآرب دوب |



 هک ۱:۲ زوم

 هللرممک ك واو ( رزولار) یصتعم ویأحم و نصح یایرزو تنا لوقت روند هرب قج هنغص و روند هنسهل وقم

 أ هنسانعم هریک هراکر وند هنکو ي هق را وي وهنسانعملقثقلضآو ۶ایارزوهبف سیل لا رد هنسانعم ماو ماب

 | ردهنسانعمكمروتوک كوب رول وا ردصم رزوو رواکر از وای عج هنسانعم لیقثلچ روند هکو غا وروند هحالسو
 | راکهنک هدننزو هدع هرزو هلیصف كواو رزوو رزوو هلج اذا ارزو هدعپ هدعوک ارزو هرز هرزو لاض
 | لوعفلا ءان یلع رزو رزوو لجو لجوک رزو رزوو دعب دعوک رز زب لجرلا رزو لا ردهنیسانع» قلوا

 اه اذا دعوك لتا رزو لس رفاه قمأیق هلیک میشی و فجر رزوو ممااذا ةوزو ارزو ادزوا
 | انب ىلع لجراارزو لاقب ردهنسانعم قمارغوا هنتمهت هانکو هبلغ اذا هرزو لاق ردهنسانعم قلوا بلاغو
 | هلوف اماو روئد همدا نالوا e CPT روب زم لوھجم (روزوما) رزوپ یراذا لوهملا
 تاروزوم لصا یتعی جاودزالل هنا هک تاروج أم ربغ طور ویا نعجرا ل روبقلا تا راز مالسلا هيلع

 (ریزولال روند تاروزوم هن هدنلاح دارفا یدلوا دراو هللا هزم نوجا هجوازم هنظفل تاروجأم نکیا

 | عاصم وروماو لمحت ینتلقث كهاشداب هک رونل وا قالطا هب رقم لوش ندیهاشداب صاوخ وام
 | ءارز و رونل وا ریبعت رهم بحاص و مظعا روتسد الاح هک لوا ردنا تناما و ددم هلل یږیدنر یأرهدنسندیکلم

  لمث لج یاقتشا ردینپم هن رکدلیا ALIS AOI هن راهدهع هرخاب ياا دهرا

 ۱ رولک هنسانعم نواعم رزوو یک ءارما رولک ءارزوو یک فارشاو فیرش رولک رازوا یعمج ردندنسانع |
 | هاشدان «رازیتسالا) ردیلع كمدآرب و هن واعم و هرزاوم یا هر زو وه لا یک یکیدلک هنسانعم سلاح سیلج

a al۱ اس كيروتوک بولآ ییهنسیو ارزو ادوات لار دز  
 أ ا ناش وجمتمانعم یل وا نیزو ههاشداب هدنزو لعفت ء٤ ۾

gyدر  IE ۱۳۳ EDD 5y 

 ِ أ یهنسنربومزرحااذا* ییقلا رزوا لاقنرد هنسانعم كطا زا رحا هل مک كنه( راز ,الالروشد هنلاح كار زوز |

 0 2 ردهنسانعم كمن دا دالمو الم هتسیدنک یرر و ه بهذاذا * یفلارز وا لاق ردهنسانعم كمروئوک بولآ

 Ê ء يلا روا لاقب زد هنسانمم كلنا زاوا مک یر و قنو هبلا یوأی نهی ارزو هللعج اذا هرزوا
 Ê“ ا تاعا باک را هلکه دننزو لاعتفا را 02 ًابخاذا "یشلارز وا لا ردهنسانعم كل یک و هق

 ۱ ردهنسانعم كمچ هلا نچ هکردتغل هدنظفل رشا هدننز و مشن هلا هم نیش (رشولا)ل رزولا بکراذا لجرلا رز
 | 5 ییرخآ نم نی راجوا كن رشید یعسق نا وسن و اهرشذ اذا راشنملاب اه رشا ىنعع راشيملاب هلاکو لاق

 | لعاف مسا (ةرشتؤملا) اهتققرو اتد دح اذا اهنانسا ةأرلا ترشو لاق ردهنسانعم كلعأ نیکسک بودلقفوب

 O دره و روند هنوتاخ نایتسا شغل وا شو كن رشید یدنک هلی

 [ هسیارونلوا ظفلت هل هزمه رکا یظفل ءمشتوموبشاو 6 ةرمشتولا و ةرشا ولا هللا نعل 3 ثیدداهنمو جراشلا لاق

 | (ترشوتسلا ) یک هرم ردءهسشتم مالک هجوم هسیا زفلف زوم#* رکاو زلوا ندرشو بول وا ذوخآم ندرشا
 | ید رشوم هلا هزم روند هنکجو ناغروصا هدننز و مظعم (نیدضعلا مشوم) رد هنسانعم هرشنم یدو

 رد هن انعم نا و دهع هلرمسک ك واو (رصولا) یدنل وا رکد هکر ددتغل هدنظفل رشا هلنیتعص (یشولال ردتغل

 ح ۳ زو قم (ریصولا) روند هک اح تج و كص نانلوا ربرحت تالصم و دهعلا یا صولا هنم ذخا لاش

 ةربص ولا ورص ولا هل ب تکل اقر ون د هتج و كصهدرلن و هلیسهدشكنا رو هلن( رص ول ال و
 [ كن هنسن ولغاب هلرصق كن همت داضو ك وا و (رض ولا )روند هض را عفت رم ردم هلیتفلداصو كن ەز( رص والا)
 نبالا و یسدلا جو وه و رضو هیفءانا لاقي روند هنسیّناشاب كنسهلوقم قانج و ه رف لوق ىلع هنگ ود وسو

۱ 

 هنس هار ماعط شلزو و شهوفو روند هنس هرقل نارطق نالو هدناق و اه وحم و ةعصقلا وءافسل اهلاسع وه وا

 دوسو غاب هنسنرب رولوا ردصم (سضو) و رولکر اض وا یعج روند هنغشالو كنسهلوقم نارفعز و روند

  Eم ارض و ءانالارمض و لاش هن انعم  Ckفتك( رضولا ) نیل وا میسدلاب ۱

 د رازف رون هدننزو ءارعص (ءارضولا) یک یرکسو هحرف ردیرضوو هرضو قنؤم ردفص و ندنآهدننزو |
 یرکس (یرضولا)) رولوا هدنلکشیمهمب كن هغرق رارروا هن ران وب كن هود هکر دیم اغمت هن وکر صوصخم

 رلدع)ف هن هد اکر ديما غاطرب هدلانک < هدننزو هر  (هرضو) هنینانعم هرودنف روند هت وک ردزیاح هلنادمو هدننزو |

 ۱ بايرفطاکا هکروند هبلطم و هتجاح EE مهم تیاغب لوف یلع ضرغو تجاح وکر که لنت (رطولا) ردراو

RE ۳ 



N B= ١ 

 كفل رهز هلکلتا لکا مدآر یماعط یکید رو بوبا غوا كروب نمر ولاج یراکذبد هرحو هلنیتحصف (رحولا) ةریصق
 نانل وارکذ هماعط و اهم” هیفرث اف ةرحولا هيلع تب دام لكا اذا عبارلا بابلانم ارح و لج رلارح و لاق رد هنسانعم
 لوقت ردهنسانعم قمت وط نيک هدنوردو ةرحولا هف تعقو اذا ماعطلا رح و لاق ردهنسانعم كم“ ود روناح

 هدننزو رع (رحولا) رحولا رعضتسا اذا عبارلاو سداسلا بابلا نم رب و رحو و رح هردص یلعرحو
 رحول 4 "۱ لاق ردفص و ندنآ هدننزو فتک (رحولا) روند هراربغاو شغ و ظیغ دوخاب ۵ هنیکو دقح ردهما

  ۱بوبا غوا هماعطرب روب نم روناج یراکدید هرحو هلیرسسکكنهزمه (راعالا)شغو ظبغ وا دقح هبف یا ردصلا

 | هتلعج اذا ماعطلا ةرحولا ترحوا لاقت رد هنسانعم قلق رطضم هلاهسا و ق یب هسک ندا لکا هلکلیا لانرهز

 ] اغا و قبو شت لوق ىلع كمروش ود ەکلهمرب یدآرب هدننزو ردکت (ریدونلا) یفلاو لا هک آ ذخ ای تی
 قمروچوا ندراب و قمتآ ندهدنرب هکردهنسانعم كلا کن فما هب هنس كج هیلیا عاقا ه هکلهم هلکلیا أ
 ییا هتمسر ,و ةکلهمف هنم عقوام فاکت ینح ها ضا وا ةكللهمفهعق وا اذا ارب دوت انالف ردو لاق رونل وا ریبعت م

 هاعاذا "مثلا ر دو لاق رد هنسانعم كلتا فرط رب هم کو رشر و هثعب اذا هلوسر ر"د و لاق ردهنسانعم قللو

 | كلیالام فارسا هدوهب و هاوغا اذا االف ردو لاش ردهنسانعم كلا. هارک بورب واوغا همدآر و هدعب و
 | لاق ردع واطم ندربخا یانعم هدنزو لعفت( ر "دونلا) هیففرسا و هر ذاذا هلام ان الف رد و لا رده

  ۱كنروشود هب کلم و غدآ زا او زم وتا زمالاف "د وت لاق رد هنسانعم كعش ود هک ان رطخ طر ورب ور "دوتفهلامر" دوا

  9 ۱(ردولا)تکلهم ی هدروا اذا هبحاصر "دوتلاق نوسلوا هلیهجو تنایخ و بذک ك رکو تقادص هارک ردهنم

 | یشغبداکی یحترکس یا ارد و رداترد و لوقت ردهنسانعم قل وا شوخ رس هد هج رد قح هل واش وهبهدنز وردغ

  rكز هوم لاذو یصف كل وا و (ةرذ ولار) هدعب و هح یا ییع كهج و رد لوقت ردهنسانعم كلیا هغرالآ یتشر و لع
  : 5لاق روند هب هچراب شلسک بوط رد ولنا لوقیلع روند هنسهراب تا كچوکز کیک ر دراج هتاف و هلن وکس

  1یرلکد بد قالید هدنجرف نا وبنو ارم اهم اقا یوا وز ناجا ةريفص ةعطق یا منم ةرذ و هدنع|

 هرذبهرذ و لاق ردهنسانعم كمن هدننزو رذن (رذولا) رد اح هد هلنیتصف و زساه ردرذ ویعجروند هشاز م

 " عقاو خاسن ةطقسهدارو هکر د حراش» هحرجاذا هرذ و لاق ردهنسانعم قله راب و هعطق ادا یتاثلا بابلا نم اردو

 | بوسکه کت هکت یتسهچراب تارذ وو رد هنسانعم قمرابیب هراب هکردهدنا ونعهط مش هحرح و هرابع لصا ردشل وا

 ةيانک یه و فذق رذولا ةّماش نءااب برعلالوقو اهعطق و اهعضب اذا ةرذولا رذو لاق ردهنسانعم قمارغوط
 ندرارکدراب ع هلکشید هن راهراب تاهکردیسنج مجكنهرذ و هرزواروکذم هجورذو هداروب رکلا ورک الا نع
 ندا مشتالآ نوکانوکردبجوم یدحهلغلوا فذقروکذمریبعتو راردا مانشدو "بس هلا هانک ندراهفثحو

 لاقب رد هنسانعم كلهراب بوسک هکتهکت یتسهچراب تا دوب هدنزو لیعفت (رذوتلا ردکعد یلغوا كتروع | اب
 نیترذولا ءاي ارا لاق رونل وا قالطا ةغاد ود یکیا هدننز و نانرم (ناترذولا )اهعطق واهعضباذا ةرذ را و

 | شدوخلو رتولا کلا یافرذ و الار وڭ وا نالوا كۈي یغالیدهدنزو هحرف (ترذولال ناتفشلاامه و
 (هرذإ) ةفشلا ةظيلغلا وا ةحا راةمرکلایاةرذ و ةأرما لاق روند هن وتاخ ولقاد ود نبلاق لوق ىلع نالوا یوبدب
  | | 0كالذ وكناب (رذ) ردکعد تیا لر ی ۲ هکر دهنسانغم هعد ردیلوعفمریعص رد مالعف هلن وکس كنار و یه كاذ

 متما و ردض و یظان كنوب راب ع ردندعبار باب یک یرلهغیص عسي عد ردهنسانعم كري ردیع راضم هلق

 | ردشغد هترذ و قرهلوا داش ضعبلادنع رایدلیارکد هلیناونع كرات وهفاکر تهرذ هکرت ب ویلا لامعتسا و قطن ییلعاف

 ندنساشسابل لرایزرد هدننز وهما (ةراذولا) ردیدآ عض ومر هدنساضق سلنا هنوشک |هدنزو هرم : (هرذو)
 (ترولا )رده رق ر هدناهفصا ورد هبرقر هدنساضقدنق رم" هدننز و باح(اذو اروند هب یتف وای راقد راقیچ بو وآ
 یجدوزساه ("رولا))رون د ەنشاب هج هم وا و هنغاسق كناسنا و روند هروقچ شا زاق هلبصم كنەددشمءاروك وا و

  ۱("یرورولا  بصخیا زر و هبفدلب "کز ام ناو وبرمض لاق رد هنسانعبصخ قلزوج واو رونید هانی

 :هکردمبقل كن و ما هللادبعونا و رصبلا فیعضیا یرورولج رلاش روند همدآرصبلا فیعض هدنزاو یر ر
 | هدحا اذا هرظن رورو لا ردهنسانعم ققاب هکید هکیده هنسن ر هدننز وهلزاز (ةرورولا) یدنا رض اعم هبا ماتو
  | ۱|بودادلا یسان یاد هلیس هی لعاف عسا (رورولا) عرسا اذا همالکیف رورو لاقن ردهنسانعم كوس یت يتو

 | لاق رده انعمو یخ دزوزوم هلا هم یازهکە هت روند همدا نالوارد ار رغت  Oكواو (رزولاآلر رغم ىا
 | هو هلف و هلقعم و نصح افلطم و هنسانعم حره لبح روند هغاط برص تیاغب هاج كنه یازو



 تک ا١٤ ل

 ٹالتس واكبر ناوس وزاوا یسهچا و یغآ نکل بول وا هدنزرط لی وا رس رو لوق یلع راربکی رازغج رق باعا
 عاج و هیلوا هبک نکل بول وا عقج هد هقان جر هکر وند هنسینم كکرارثوو روند هو هیبش هن رازب نانلواریبعت
 | لاق ردهنسانعم قلاق ریسق بویلتا هبک نکل بوشآ قوچ ه یشید هود كکراو رک ذیساک ردهنسانعم كلا

 هلا لا یتس هلوقم ردنمو كشود دوب هدننزو لیعفت ( ری وتلا و عاتف امارض کا اذا ارو ةقانلا للا رو

 یسهلوقم كشود هلیصف هلوا و (ةراتولا) هأط واذا ارو شازفلار و لاقت ردهنسانعم كقلزود كى هلک کج اب

 روند هفلوا قوچ یتا كن هدوکو وط و اذا سمانا بابلانم راو طاسبلارثو لاقب ردهنسانعم قعشمو هتسن
 هد ومرون دهنسهلوقم كش ود وردنمقشمو هدننز ورما (ریثول او هدننز و فتک (رثولا )رنک اذا یر لات

 (ةریثولا ر روند هنسلوا قشم وب كن هنسن یس هل وقمردنمو كشود ردعما هلرحصفویرسک هل واو (ةراتولا روند هرثو ۱

 رون دهن واخ ولط یغګ ای یناب نالک نوغب وا ك هعاج هلغل واز وم لوق یلع نال وا قوج یتا هدنس هدوکهدننز و هذیفس |

 هسنکم (ةژیمل الو هلل رسک كوا و ( رتولا) و هدننزوریما (ریثولا ) هب رسک كوا و رولکراثوو رولکر او یعجب
 ۱ ثالتسوا دارعرولسکو» بورابق ځد رانا هلکلیکهرزوا باوا راس هکروند هول لوشردهرثومیلصا هک دننزو
 | كچ وک اکا ہدراید ضعب رونل وا ذاحنا ود نوسقح ا یردلاب رکا هکرونبد هنفیدصب رکا هژیمو ردقجهلوا یسابل

 ۱ هن راردنمنالاب و رکآنالواندابد ور رحو روند هن راتسو رون اجیج زب زایم ورولکرت ایمورتاومیعجراردا ریبعت
 | یرلقاش وا لوق هکروند هنن راراکتمدخ یشاب وص و طباض هکردهنسانعمرثأت هدننزو لیئام (ریثاوتلال روند

 | راثکتسسا 6 راثیتسالا) ردندننئدح هکردرذنلانا هدننز وربیز < ریثو ) هلی كنار درول ۇت یدرفم رونل واریبعت
 | لاق هنمو روند هردنمو هکش ودقشمو هلرسک وا و ( رثولال ژکتسا اذا هنمرئوتسا لاقت ردیف دا رمو هدننزو

 وصخ و توادع هلی كن هزه ( رثوالا) ربثو شارف ىلع حاکت یا رسسکلاب رنو ىلع متلب رنو ءایشالا بجا
 ۱ رونلوا ریبعت یتوازغآ هکروند ها ود یزلکدک و د:هنفآنال وا لاندود هدنزآو روبص (روحولا) ردمما هنسانعم

 | ردهنساذعم كکودیتوازغآ هزغآ نالوایسیرغآ هدننز و رجا( رجولا)ل رار د طوعس هنا ودنالیکچ هن ورب هک
 هفاکش و هغالتج هدنزرط هراغم نالوا هدرلغاط رج و و هبفیف روجولا لعج اذا ادعو هدعوک ارج و هرج و لا

 ۱ رج وو ههرکیام هتععسا اذا ارج و هرجا هرج و لوقت ردهنسانعم كمزدت شدا زوس یتیدفلشوخ همداربو رونید

 | قه اس قارزم هني زغآ كن هسکر و هیفیف هلعج اذا روجولا رجوا لاق ردهنسانعم كکود یتوا نغآ هنب غآ
 | هجزآ هجزآ هلفلکت نس هلوقم اود هدننزو لعفت ( رج وتلا)) هیفیف هنعطاذا خرلا ءرج وا لاق ردلمعتسم هنسانعم

 | رد هنسانعمكامحم | نم هتسارتسبازساکو کی هنسنرب و “یش دعباتیشییعب هعلباذا ءاودلارجت وت لاش رد هنسانعم قمت وب
 | رولیکود | ود هزغآ هلکناهکرداقرب هدنزرطینوخ هلب رسک ك رای (ة رجم الو ( رحم اه راکه رشاذا ءا ارج وت لاق
 هلنيتكف € رجولا ) ءاودلا ه رجوب طع سل اك وهو ةرجألاو رجأاب هرجوا لاش رد راكد تا ريبعت ىساط نورب

 | هدننز وفتک ( رجولا)) قفشااذا عبارلا بابلانم ارجو هنمرج و لاق ردهنسانعم كم لارذح بویلکلب ندهنسنرب

 غ دءارج و هدنننومیرهوجر وند ءارج و و هرجو هدنن ومردرفص و ندروب نمیانع«هدننزو رجا (رجوالا) و
 | یعجرولوا هد راغاط هکر ون د هن ار واج یسهلوقم نالترص هلرصف و یرسک ك واو (راجولا]]) ردشلنا مه و هلکمد

 | هدننز ورم (هرج وز روند هرابیعیدراب بوزاق هدراهرد كن وص لیس و هلنیتعصرولکر رج و ویک هدجعا رولک هرج وا

 یعمج شوحو ردقونیرب قانوقو كلنشالصا هداروا ردرب رادنتملیمقرق هکر دیعم اعض ومر هدننب هرمصب هلبا هکم
 نانلوا عاعسا همدآر ردم ندنسانعم هورکلاب عاما نانلوا رکذ هلبصف ك واو ( روجولا ) ردک ان رطخ یاج

 رارونلوص وب هدن راچم | ب وزاق یرادآبص شوحو هکر ون ده رار وقچ لوش هل عف كن هزم (راح والا ) رون د هزوس شوخان
 روند ځد هرجو یکه رج رد هرجو یدرفراراریکس بولاچ هلبا حلق كیاچ هجیاغوا هش رارزوا راروناح
 نغآ حراش » یوادناذا لجرلارحنا لاق ردلمعتسم هنسانعم كلعا لامعتسا اود هدننز و لاعتفا ( راجمالا) هلنیتع#

 هدننز ویرکس (یرج وال ردذوخ ام ندرحن راجا نالوا ندن راحتیدارح وا ییصا كنو و ردشلیا صیصخ هنتوا

 هلکنا رانا وا ناکوج و بوط هکردهنسنرب هیبش هلاکو چ هدننزو نازيم ( راحل )و رد هدلبرب هدنب رق هینیمرا
 راک ع ون ر هیبش راک ك ان ره زو لشد یکص ر | ماس هل كن هل م٩ یاو ل وا و(ةرحولارارر وا بوط یکن اکو ج

 زوند ههو دولاب هصیق هرح وو ردنا لانرهز یرب یکیدزکب وصاب هکر دیعما كعون رند هلکنترک لوق یلع ردیعسا
 ءارچ وا ذيمد هادوس یا ةرحو آرا لاقت روند هنوتاخ رودوب ول هرهچ لزق لوق ىلع مادنادب نیکرچو هایسو

 ( ةريصق )
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 هه "ی رکد نال وا هدنناآ كن آضعب و رونل وا ریبعتیلکن او هکر وند هلک قا لوق ىلع هاکی زعرق وروند هضرا |
 ورا هدندرو ىسەلىبق هعا ۰ زخ هدنلفسا ف رط با ه هربتو و روند هنس هع لک اقلطم و هلهست هلک ق اروند

 یدو هل رسک كنهزم ( رات الار ونلو ۱ قالطا هربت و هدفدل وا غلاب هن وا درع هکر دیس كنهرشع دقع و ردیدآ

 قلق هدرا یر یرب یهنسنر وار و مهعغش لعجاذا موقلارت وا لاقب ردهنسانعم كلبا كت یددع كن هنسنرب

 ؛ ارت واهل لعح اذا سوقلارت وا لا ردهنسانعم كمروک شرک هایو هعبات اذا هرابخا نیب رت وا لاق ردهنسانعم

 | نعب ینعع ارتوت اهر و و ارات اهرتوا و ارت وتولصا ارت ووارتولایلصاذا یلصلارتوا لاق رد هنسانعم قارت ةالصو
 هدننز ولعافت ( راوتلا) اذف هلعح یا هذفااذا*ی لا رب وا لا رد هنسانعم قلف درفنم زکلاب 1 هنسا ر و ر ولا یلص

 . ییردسقرهل وا هل اف و لصفرا دعمررب هدن ران هعبامتم ءایسا لوق ىلع كليا روهظ هد رآ یر یر هددعتمروما ۱

 | ضو علها ردلعاف مسا ندوتاوت ( رتاوتلا ) تارف عموا تعبات اذا لبالا ترتاوت لاقبرد هنسانعم كلتا روهظ
 هدننز و هلعافم (عرتاولاال یکنلیعافم لوا ناو کا نیب رحم هدن آ هکر وند ه هبفاق لوش هدنحالطصا 1

 دعباب ادا ارات و و ربا وم هربا ولی رد هنمانعفقلق عا ای و یو یهددعتمءایشا ید وب هدنن ز ولاتف ( رات ولار و | 1 1 3

 عباتتم هلصاف الب رک او زلوا رّوصتم هقدل وات فو: لصف اون هدنرانیام هرتاوم هدنران ءایشا ضعبلا دنع

 یکیادوخای نوکر و كاسما نوکر موصلا ةرتا وم اذهل وزغل وا قالطا هرتا وم روند هلصا وهو هکرادماک | هس رول وا

 ذوخأمندرتو رب ززل وادا رم م وص نال وان وکر ې هلکنارونلوا ادا ارتوارتو کردن رابع ندقل وا اص هلا راطفا نوک

 لاسرا امناد قلارا قلارا بویعک یتسهسک | كرا وتکم بتکلا ةرتاوم تلذک ردا اضتقا قوا كتكت هلق و
 :e هکربد هزورره "هزور عباتتم موص هلفل وا ظوح لاصتا هدنسهدام عپات کد جزم + ردنرابع ندکلیا |

 اطم | حورمشم هجو ریز ردندماهوا لامعتسا هبانعمرب یرتاوت هل عبا هروک هنن دزد ر ها
 ۱ رنک دعدرآ كن رب یرب لصف الب راربد ٌةعباتت» لیلا تءاج الثم ردرتعم لاصتا هدنم وهفم كمباتت هرزوا

 2 وا ذوخأم ندرت ورتاوت ارز راهسلک اقحالتم قرهلوا هلصاف هدنرانب رار د ةرتاوتم ته
 یلاصت | هلغل وا یضتقم قلوا نراقم هنعوم بلا عن نکل ردنعتم یتسانم]

 | (یزتت) یهتنا را لامعتسا هدنعض و مرخآ ییامهدحا ربع نکل بول وا هرزوا لاونمو لاح هچرک هروک هناي ق
 هاح و یدل وا بلقنم هات وا و یدنا یرت و یلصاردکعد رار رر هدرا كن رب یرب ردزاح هلت وات و هدننز ویس

 نوچکنآ ردشمل وا هدایز نوجما قالا هتنزو رفهج ضعبلادنعو ردن وچ ا ثبن ات ضعبلادنع لا كنو یک ها
 هنکر د نور دوب لیکه رتو هلن (نرتولا) ن رتا وتم یا یز توی رت مولا ءاج لاق رونل وا لامعتسا هد هلن و
 دبانالواهدن قلا را كفمرب رهو هدنندب هبایس هلماما و روند هنکلت رک ه:انال وا هدنسیرافوب كغالوقو روند

 جی كن هفشحو رول واقیرب هدکد بک کر وند هنسیوا كنکلدنورب وروند هوا نال وا یس هلي ر كو روندهزک و 0 3

 تحت و زرب دشواقینآ هرکسندکد لس کولو هند كنجف تاک وند هیکسلوشو روند هری نوا 13 0 1
 هاج وا كل زنا ر وتل شام سبصو شرک نی آ هکر وند هاب رکسیرتص كنم ناویحو روند هرکس نالوا هدناسل | 1

 عج هدنع و ج كنهرو م ؛یناعم ردقج هل وا هضبف هکر ون دهن رپ قج هلن ر وق قوا كىاب یرعو رونید نفلا را كخیب | ۱

 لاق ردهنسانعم قمروق یاب هدنز و لیعفت (ریتوتلا) ردرات وا یعجج رونید پیک ووزساهردرت و یسنچ | ۱

 قرعلا و بصعلارت وت لاق ردهنسانعم كمشکپ رارمط و راریکس هدننز و لعفت ( رو تلا) اهرتو دشاذا سوقلارتو |
 ريما (یتولا )رد شمطا بي وصت: نس هضم قرعلا و هثطخت ساهمت قنعلاو حراش + ر ولاکراص عی دانش دتشا اذا |

 لوش هلیسهیف لعاف ےسا (قرتاولا )ر ونید هضرا نالوا هدنسارا مادا هلتافرع لبج و رددآ عضو |
 قالب را هدیجن ر یک ر لانا روب فا غ تنی ریدر وا ہود ییز دربادتا هرب نکر کوچ هکرونید هب هقان ۱

 لیذه هلناصف (نارت ولاب بک ارلا ىلع قشیف اعمالیرخالا مث ل وربل! یفال وا انبک ریدحا حضت تاج اذا ةراوم | ۲

 همدا لوش ( روتولا ) ردیدآ عضومرپ دا دا کار ااو ا ولا رز رددآ هدلبرب هدندالب لا
 هم دب كردب لف لسنق هل لتق یا روتوم وه لاق هل وا شماسلا یتماقتنا زونه بول وا لتق یرب ندنب رقا ا |

 ییس هلو قمر دنم و كش ود هلو کس كن هثلثم یا ویصف ك وا و( رول ا)رددآ هبرقرب هدناروح هدنن زا وهف ض ترول

 روند هنسهل وقم كشودقشمو رول وافص ور وو هاطواذا ار و هد هرو لاق رد هنسانعم قق شوب بودل زود | ُ

 كيلدره و بونلید یکمرص نوزوا نوزوا هکرونید ههوسک لوش لوم ند رد یکی توکی جش روک روو |

 كچ وکی ن آو رول وا لوم هلت رص هلا رشیاق ن وز وا یکم رض دوخای بول وا شراقررب دوخاب قمر ر درد یضط ع ل



 ۱ هنسانعمعزف روند ه وقر وق هدننزو ر اد ( راول الرد ولقم ندهروا یس هک هرووبشا و رطاوهو را و الا ةربکیاةر و |

 | (رولا رد راب وا یعج ردهدنسهناذمیکون كنوبق هکروند هن وت كنس هلوقمیکلت و ناش وط و هود هلنبنصف (ر ولا)
 ءارچو هحرف زود ءار وو هرب و هدن راش ؤم روډ 4۱ ویح وای و كب هدننزو رجا (ر والالو هدننزو 9

 هدرخ هدرخ هدنرز وا بول وا هدنن ول قاربط و هدرخ هکروند ه راتنم عونر هدننز و رجا رز واتان ) هدنرانزو

 هودهدننزو لیعف (ریب وتلا هيهادلا یا رب وا تان هلم تبعل لوقت رونل وا قالطا هر هیهاد و تفآو رول وا یرابو

 ىلع كلا رفتو شحوت ندسانمدآ رب و بغلزا اذا ماعنلا لأ ررت و لاق ردهنسانعم كفلیوت هګ راص یسر واب یشوق

 حریالانیح هل رم ماقاواشحوت و درشت اذانالفرت و لاق رد هنسانعم لا تماقا هلا اورا هدنسهاختدمرب لوق

 بلعثلا وا لیالار"و لاقب زد هنسانعم كمزک هدرار برص و كب نوچ ا كمامرولد ییزا یکلتدوخاب یی غاط و

 نب اوا هطا دوخاب هغال و هرف و هاش وط نادیع بآ ودرب هدانعم وب ضعبلادنع هربا نح ةنوزطا ف یشمادا

 ردیعما نوک رب ندنرانوک زوحدرب هدننز وریص (ر ولا# ماقا اذا لحرلار و لاق رد هنسانعم كلبا تماقا هدر ی و

 | رواکرو و یمج روند هر و هدنوم رونل واریبعت یناشوط هطا و ناشوط قآ هدنکرت ردیما روناح ر هیبش هیدکو |

 لجراا رپ و لاق هنسانعم كلغ تماقا هدرب رب رول وا ردصم روو هلیرسک ك راواو رولک هراب وو رابو و هلي وا و
 ۱ ۱ (راب وز رد دا تابار هدننزو ءار (عارب ولا ردیسهنک كنوتاخ ر( رولا ما ماقا اذا ادعو دفن دع وک ارب و رب

 ۱ | ن مرا نس راب و ردیعما كضرار هدنش نر نامر هلا نم رول وا فرصنم اضعب و ردفمصنم ربغ هدن ز و ماطق

 ۱ ۱ ضرا هل وا یهلابضغ *هرایشنآ رهظم یدآ یرللحم كنموفداع هدقلس ردا هلا مالسل | هیلع حوت ن ماس

 : |هدعرک نأرقو یدلوا زل وا لخاد یعەق ناسا هباروا دعا نم بودا ثب روت ةت الع نج یهروک ذم

 | هلن وکسكنابو هلنیتصف (ر وال ردنداعصا سنګ نیا دوخاب نصح نب ةربوو رهشم نب ةريو ردندیماسا هرب وو
 ۱ ۱ هکربون لیمرو ردا یداورب هد همام هدننز ورب ز (ربوژ ردیهث یرام ماما هکرد هلبلد یا نا رددزاب 5

 زال ذغل ىلع رسکلاب رتولا وعفشلا و ةعبسلا یف"یرق و حراشلا لاق * رونلوا ریبعت كت هکروند هنابل وا تفچ

 هد هنسردنوک نالوا مدقم نوکر ندنماریب نابرق هکرونل وا قالطا هنن وک هفرع رتوو مهریغ ةغل یف خهلابو مت و
 ] ماقتاو مدروو رددآ یداورب هدهماع روو زل وا یسهفرع كنماريب ناضمر | ریز یدنل وا قالطا نوجیدل وارب
 یسهنیک ماقتنا و مد یدو هدننز و هدع قلا روند هب یدعت و ظ نالوا هلتهج لتف یعب مد لوق لع یس نیک

 | راد هنیک هلتهج مدیمدآرب رارول وا ردص »یکه دعو دعو هرو روو روند هب یدعتو لظن ال وا هلتهج لوا دوخاب
 قلقكتینددع كن هنسنر و لحذب هباصااذا ةرت و ارتو هتی هرتو لاقب رد هنسانعم كلا اظ هلتهج لوا دوخاپ كلی

 یدآرب و هعزفااذا لج راارتو لاق ردهنسانعم ققق روق یعدآر و ارت و مهعفش لعج اذا موقلا رت و لاقت رد هنسانعم
 ۱ لا ردهنسانعم كمرب و ناصقن یتلام و قح كمدار و هورکع هکردااذا هرو لاقب رد هنسانعم قمنا غوا هب هم رکر ب
 | سوقلارت و لاق ردهنسانعم كمر وک شیرک هاب و رک ذیساک ردهنسانعم كلتاادارتو ةالص و هایا هصقن اذا هلام هر و

 رو روند ه یدعتو لظ نالوا هلتهج لوا د وحاب مافتا و مد دو هدننزو هنیفس (عرتولالاهرتواملع قلع اذا
 نوسل وا یونغم ك رکو یسحلرک ردهنسانعم هشرط هریتوو هلحذ یا هتریتوو هترت و هرت و هنم بلط لاق یک هرتو

 ةدحا و ةرتو ىلع مهلا ردشل وا لمعتسم هدنسانعم ب ولسا و قس هدعب رون ده هقن رط نال واقصالم هغاط لوق نع
 ةزف یاةربت و هلع فام لا ردن رابع ندکفلسبا قرهلچآ یسارا هکروند هتف نالوا هدشیارب و هیج“ و ةقبرط یا

 رد هنسانعهاطب ا و سبح كم ردکصکو ینا ونلا و ةیمنلا یا هبفةریت ولا هذهاملاقب رد هنسانعمیناوت ولساکت ودحماسم و
 نییام باج یهو هفنا ةرتو مرخ لاقت رونل واریبعت کربد نور هکر وند هن هدر نالوا هدنراقلارا كن راکیلد نورب و
 روند هزکګ رد نالوا هدننب هبابس هلغمراب شاب و روند هکلترک كج وک نالوا هدنناب تسوا كغالوقو نیرضلا

 روندهوانال وا شغلشيرک یر وقرا هلکر دنانل واریبعتهلشيرکو رون دفدهرازکح رد نالوا هدنراقلا رآ كغمران رهو

 بولص ا هک دنکه کر ون د هنس هعطق ضرا ل وشو رار د ځ د هئي رد هکر وند هن رل هقلح ےلعت كن راراکسا وه قارزم و

 ضاب یغاربطو رونلوا قالطا هرازعو ر قو هلوا ر ول وا داقنمو لهس قرهشلنلاق هبهزودر یدازوا نوزوا

 (هضرا)

1 

1 

1 
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 | باتک (رابولا) رد هموق رم ضرا نالوا صوصنم هدنس هم رک هب الا نویعو تانجو نین و ماعناب کدما $

 هدهلاس ضررا هکر دیعما رش ىلتص وجو E عونرب هدننز و |
 ۳ ۲ رددآ هب رقزب هدهماع ہلتاھف هر وز رولوا تبا

 1 | ندددع لوق ىلع رد هنسانعم درف زکلاب هلڪو یرسک كل وا و ( رولا ) ردنلتاق كنهراد نن ماس رار د درا



 ۱ یھ كنون (: ربا )رون د هموزؤا ضاییخدوب ( رهانلا) نوجما یفیدغاب روم یک | هدکدلیا لوزن هرنآ را

 هضد نالوا باوص هروک هن رات رابع ه راس تاهما هکر د حراش * ر د هنسانعم هسلخ و توعد هلی وکس كناه و

 یهو ةضدلا ةرهنلا ینافاص هکهت ردریسف فطع هلسخو روند هغعاق نیل غوا ییهنسنرب هکردقلوا هسلخ و |

 هرار نالوا هکلهم هدننزو ریباتز ( رببابنلا) و هل رسک ك ناب و یصف كنون (رابلا) ردشلنا تث هلیترابع ةسلطخا
 شواهلا رب اهن فا هبهذا شواهمنم الام باصان » ثیدحلا هنم و حراشلا لاق × ردهنسانعم كلاهم روند

 ییعع : لقتسم وا ریباهنلا نم روصعم راهنلاو ا ی ردال و هلح ريغ نم بیصا لام کو هو شوهم عج

 بوی وا یتعفموریخ و کر و ماود هنبحاص كلام نانلوا عجب و بک هنایلاباال ند هيض رمان هوج و ینمپ كلاهما
 ردارع یعج هل وا ابه ودابر هسا وه » تفر اوهدابر ودمآ اوهدان زا * بول وا,فلت و رده 7 هضرع بيرق نع

 ادر وپ ى رر ارش دنغلارآراهبت لوقىلع روند هراقلموق و هرلرب نالوادنلب ندنفارطاو

 نوزورفالونوزوا هدننزو هردیح (ترهنلا) اهنم یلاعت دنلاانذاما رونلوا قالطا هغه رابنو هلص كرا
 یهواةلوزهمةل وطیا چ ةربهن نج و زتنال *ثیدخلا هنمو روند هنوتاخ ناوتانو هتتش ترک وغ لوف ۱ ٩

 الع نالف ری لوقت رد هنسانعم كالوس ربخ نالي هدننزو هحرحد هلا هیقوفیأت (نزهلا ) الهلایبع تفرشا ىلا

 هدننزو رفعح هلنیس رس )روند هکع روب هل وکر هدنن زو هجرحد هلا هثلثمیا (ژ ژہنلا) بذکلاب تذحاذا |

 روند همدآ لاو تسحج ور وند ۸ یرواپ دوم ندنخن ما دروف هلا نالترص لوف یع یک بثذ روند و

 اس قاشق بوک یا زو طنرس هود مبنا رو دم
 كلبا و شماق هلب مک كنون (ربنلا) هلکا اذا ماعطلا سه لاقب رد هنسانعم كع ماعط و هعطق اذا ملا سن لاق

 لز و ردرابن | یعجج راربد هماح زا رط هدیسراف هنسانعم بولا لع رونید هنفضس بولو روند هنسهتسد مشی را

 کر وند هخردزب هلا ودا هلج ندننالآ ی چ و هنسانعم هم روند هنجاغرا و هنسانعم بده روند هنغا

 هدنسهداح لوق ىلع هن ردص و هندناحر كلوب و هل رسک كنون ردنارین و ردرابنا یعج ردقجهلوا یسهعومج تيه

 هردص و هبناحیا قیرطل ارین اوذخا لاق روند هب هشرط نالوا هدنلکش قیراب یدازوا نوزوا ندک ولس تر
 یب و ردنداروآ هللادبع نب دجا رفعج وا ندنیذحم رددآ هب رقرب هدنساضق دادفب ربن و هيف حط او دودخاوهوا

 ارین بوثلا ترا لوقت ردهنسانعم كايا فصس هب هماح هدننزو ریس (رینلا) ردیعما كغاطر هدندرو هرط
 لوقت رد هنسانعمرین هدران و هدننزو هماقا (ةرانالا) و هدننز و لیعفت (ریبنتلا )ارن هل تلعج اذا یناثلا بابلآ نم
 EF مظعم ( رم ا) تاص ادا هب رانا لاقب رد هنسانعم كما سس همدآرب هرانا و هترن ینعم هترناو بولا تریث

 EE راف نب رین یلع ج ودسنم یارینم بوث لاق روند هو شفقوط هرزوا جاغرا یی 1

 جافرا یکیا رد هنت ندنسسهلکرین هکهللرسسک ك نون (نیریثلا) ظیلغیارینم دلج لا رونل وا قالطا ه یرد نیلا |
 رار دربنا تاذو نربن تاذ ةفان هسلوا شللق هی ندننّوَف زونه نکل بولوا هجوف هقان هلتبسانمو ردک#

 رای نب ةدرپ و ردندیماسا هدننزو باتک ( رای ةي اف و ةنسم تراص اذا رایناو نربن تاذ ةقا
 ا داو كیهدننز ولضفا ( ین الا )ر دن دب اعص | "یلیسالا مرکب نراینو هدبعن دوعسم نیراین و سبع ن ملاظ ن ۱

 ردهنسانعم قعشلجاغرا هل رب یر هدننز و هلعافم (نرانلاو حف وا یا هنم رنا اذه لا روند ه هني راکش

 یا وا ولا لصف زا رش یاران مد لاق هنمو ردلپعتسهدنسانعم كلتا وشوش نامش را هلتیسانمو

 ینثا بابلا نم ارأو لجراا راو لا ردهنسانعم قققروق یهدآرب هلو کس كن زمهو یعت كواو (رأولا)

 ققای شتآو ر رش ىف هاقلا ادا انالف رأو لاق رد هنسانعم كمعأ الا هب هم رکو رشرپ یمدآر و هرعذو هعزفا ادا

 یدآرب جدو هدننزو لیعفت (ریئوتلا) ةرااهللع اذا رانلل رأوو رانلا رأو لاقب ردهنسانعم قاي قاحوا نوچا ۱
 هلککروا هلا یروس رهود (راثیتسالا]) شف هاقلا دا انالف رآو لاق رد هنساتعم كليا الا هه ورکمو رمشرب
 اروند هشیآ ەد زۆ هدع (ةرالا) رافن ىلع تمبات اذا لیالا تا هتل لاق ردهنسانعم قجاق بو وا هان رپ یرب

 3 هراو هلیرسک كراهزمه رولک ن ورا و رولک تارا یچپ نان راثدقوم روت هغاجوا قا

 | قجهقاب شتآ دوب هدننز وفض (ةرأولا) شرک یف عجط اج یا ةرا تلکا لوقت روند هنا شغل وا څا هرچا

 (كنمزمه راثیالا رد ولقم هکهلیعط كنهزمه رولکر واو هدننزو درص رولکر أو یعج روند 0 ۱

  باتک رول هلعااذا هرأوا لاقت  ردهنسانع«ثم رد و هر : ادا اراثیا هرآوا لاقم رد هنسانعم كغك و هلن سمک |
| 

 | ضرا لا روندهرب قوچ كي یسیسا هدننزو هحرف (ةرأولا روند هراروقچ نالوا یرایتنزاق روماج هدنز و
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 ا یک ۱۳۰
 ۱ FY ا و هل رک كناه ر نصف كلوا رثل ارد هنسانعم ه اصا رد زا ندنسانعمب میم هک اف هاروب
 | ردرابنا یمج روند دورویوج هدیسراف رونل واریبعتقمرا ویاچهکروند هنسارحم وص ردزب ر اح هد هل هلغل وا

 هروک های كحابصم هکربد حراش +هدننزو سلفا رولکربناو رولکر وبنو هلن وکسكناه و یعضكنون رولکر نو
 ۱ | قالطا هغبراب و هرد نالوایسارح ییعی هدودخا هلسهقالع تر واح هدعب بول وا هنسانعم مسلم *یراح ءامرهن

 ۱و ربلا) زلوا ندنلنف باریلالاس رولوا شلوا وقع دانا هرمن ینایرح هدنمالک رهنلایرحب سب یدنل وا
 BOERS نوي ن نسح نب “يلع ندارعش هلا هللا دبع نت دجا و "لع ن هللا دبع ندنن دح

 | ا رازآ یمدآر و هارجا اذا ثلاثلا بابلا نم ارهن رهنلا رهن لاق هنسانعم ققق یغمرا رولوا ردصم هدنزو
 [ رفح لاق ردهنسانعم قمراو هب وص هسک ندا رفح ین وق و هرج ز اذا لجرلا رن لاق رد هنسانعم كمروس

 | هلبا رازآ یمدآرب خدو هدننز و لاعتفا (رابتنالا) ءاملا غلب اذا عبارلا و ثلاثلا بابلآ نم اره رهنو رهن یتح بلا

 1 ا لاق رددنساتعم قفا شبه توجو ناق هلرمطو هر نعم لئاسلا بنا لا ردهنسانعت تموم
 | هقآ هقا قمرا (راهنتسالا) قلطتسا اذا هنطب رهتنا لاق ردلمعتسم هنس انعم قما غوا هلابسا و همد اقرب م اذا
 | هدنجما كغمربا هدننزو دعقم( رمل اإ انیکم اعضوم هارح هذخا اذا رهنلا رهتتسا لاق ردهنسانعم قمردنلقات یر |

 ] ندنآ هلغلوا دفان هکروند هغی راب لوش عقاو هدنراوراب راصحو نصح و روند هعضوم نالوا یسیئنزاق وص

 | کروند هرب قجاو شو نالوا هدنرلکوا راهناخ هدننزو هل نم (ترهنلا) هلوا راقا یب وص لراصح ه هرشط

 ۱ ۱ رفح لاقت ردهنسانعم قمرا و 4 وص رافح یدو هل سسک كن هزه (راہنالا) رارکود یتیراید ر ویس هناروا

 ا هرهاظ یناق نداضعا و هع سو اذا رهنلا رهنا لاق رد هنسانعم كلعا عیسوت یقمرا و ءام ا خاب یا رہنا یتح بلا
 | ودهتسانعم ققآ بویمکید یناق لرمط و هلاسا و ءرهظا اذا مدلا رہنا لاقب ردلهعتسم هنسمانعم قققآ بوراقیچ
 | رد هنسانعم قلوا مورح و بئاخ بويل والئان دعي وری ییادلیا لما مهار ی ەھد ًاقر م اذا قرعلارما لاق

 1 تمکشکو تنعم اذا ةأرلاترهنا لاق ردهنسانعم كمروعم واریخ بصب م اذا نالفرهنالاقب ردندنسانعهرجز ویو
 : | ردهنسانعم قم وا لخاد هراجن و لاس اذا مدلا رنا لا ردهنسانعم ققا و ًاطبا اذا ودعلا رها لاق رد هنسانعم

 [ ندرت هدننزو فتک (ربنلا) ردهنسانعم همس قل و هلنیتعف (رهلا) رابلا ف راص اذا لجرا رہنا لا
 لباچو هنج اعاد هلذخ| ندراجنو عساو یا رهن رهن لا ردنا هدافا یتعسو هلغلوا نعضتم ی هغلابم هلقاق شا

 هنظفل راهم رمو هیفرغب ییعب رام بحاصیا ر لجر لاق رول وافص و همدآ ندیک زدنوک هادعا تراف ی ی ۱

 دیه روند هموزوا ضاب رنو زدنوک نش وركب یتعب لیلاو لسل ليل لثم ةغلابم رهن رابن لا رولوا ديك أت
 یاد “یش لاق ردلمعتسم قرلوا یندارمو NI ضبالا بنعلا یا ربثلا نم ادوقنع ىنا
 | ەدننز و باح (رامنلا) ةر نغیا ةريهن ةقان لا رونل واقالطا هب هقان قوچیدوس هدننز و هنیفس (:رهلا) رثک

 ] دکر روند ردق هنو ندنعولط ك عش لوقیلع روند هغلندنآ نالوا هدننیب یب ورغ كسمش هلبا رجف عولط
 ۱ | كل هکر ذترابع ندنق و ندا تفت نوا فا و راعتتا ورکا اط شعب دن روش د زور هایم راه زبتوک

 ۳۶ طفل زا شعبلا دنعو ەل رولک رنو زولك ما یعچ ردنرابع ندنکلنش ور كفافآ بولوا عفدنم

 ۳ ۱ سعاعولط نموا سهل بورغ ىلا رجلا عولط نیبام ءایضوهو ارام هتلعف لوقت زها یکی زهلک باذعو
 | ردزم" دتا رببعتنوکهکرول وا فدا هلا موب هروک هل وا لوق سپ هقازنفاو مصبلا ءوض راشتناوا ام وا غیا

 یار رب هک هدر یز رطم هکر رد ح راش + ردعجار هل وا لوق هن  هروک هلاردزمگیدیدزدنوکهروکه اتو

 | دتع ده وغ ندسعت عولط هکر ديما كعسا و ءوض لارا زاب اریز ردذوخأم ندرهن نالوا هنتسانعم عسا و |
 | حد یسجار لوق كل ّوم × ردربتعم ندرخف عولط هکر دیفدا ره مو راست هکیدید حابصم بحاصو رولو ۱

 ۱ کک را كشوماب لوفیلع روند هنسیرواب تنش وف قلترفب ناچ و ردریتعم ندد عولط هدسانفرعو رودو

 ۱ | رولک هرهنا یعج روند هکر آ تانتشوف یوط دوخاب هنس روا كشوق یراکدد یوط نایرغاج دخل

 لئاونرکب هعسوت ن رابن ردندیماسا راهنو رونل وا قالطا لیل هنسیشیدو هلنیتعص رواکر هنو هدننزو هوجا
 رهنآ و رم راهن لاق رونلوآ داربا نوجما دیک أت یرابن یک رهن هدننزو رجا (ربنالارق رد عاشر ندنسهلدبق
 هلا طسا و ردزماح هلبعض كنارو كنون و هلال تاکرح كنارو یصقكنون (نا پا ليلو لب لیللش ها

 (روهانلا » رارد لفسا ناور هن رب و طسوا ناورهع هن رب ویلعا نا ورې هن ر ردیعت أ هب رق جب وا هدنشب دادغب

 رووا e هرلل رم مان كاع” هلا ءاوع خر لوا هاست س هيب هنر 7 (نارهنالا) هنسانعم باس رونید هدولب
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 | رعش لازا هلکن اب ول وا لوم ندهارزو ندجرکه کروند هنن واماج و روند هب اعم وغادنالیصاب 4 هدوک ید ّ 8

 رابتعا ین حسانعم یلطم ندنآ هلمتیسانم الط هک اب وک هلک د هنا رطف ءانه ردشلغاریسفت هلی هلک ءانهلا فلؤم + راردبا ا
 | ره یریبعت هرو ارز رول وا هدنکبس دوهغلا لطلا ىت هلک انها ہلا لج هی راخ دهع فیرعت فرح رد لتا أ 9

 | ر هرو و*یهتنا رو و ہم رخالادنعو هب ع ضعبلادنع هرون هدحابصمو ردعباش هدناسل م
 | لوق ىلع هنکچج كجاغا هدرلنوب یکرون هدننزو نامر (راونلالوهدننزو هرم (ةرونلا) ردیعما كنروع وداح و

 | دەنى بوش ولزوک هلتانموا نو ولضفا (رو الا روندرهز هنسب راصروند هننالواضای ۴ 1

 !لجراراتنا لاق ردهنسانعكمنروسیوا ماج هدننز و لاعتفا 6رایتنالا) نسح یارونا هجو لاق رونلواقاللا |

 راراصب هنرلتا ش اد بو کود یک همرس هکر ونید هسشاط هدرخ عونرب هیبش هنشاط همرسیو روند هتسیا نالوا ای 0

 كنون ردرونیجج روفن یا روژن ها رما لاق روند هن واخ ندا ریهرپ و ترفل تیاغب ندنعق وم نظ ءوس و تم و | ۱

FSیشید نالوارون :چاقندککراراون و ردشلنا شب وشت فل قم ردیعجكنو رون هکر دحراش+رونید هنوتاخ نالواراک |  

 اذا راون قیدو سرف لاو لعملا نم رفت تراص اذاراون ةرقب لاقب هلع كنون رواکر و یعج رونید هناوبح ق

a.یاب یا ان  

 دوب زساه ( رانلا و رد بواصم یبصا ارز رد رشمللا هیشذ هدنظفل بئاصم کد ارد یشن میز یه ۱

 نيح هنب رالو كلراتعم یکیدلیا !نغ ادتا ردیبقل اكلم مان شیارلا نب ههربا نددعباسبت ( راتلا وذ ال ردیدآ هیحات | 1

 داک نا تبع بو اض وا ه ران "هدنق ورپ سدقلاءرما یدناعاش هدنحوا رونل وا قالطا هني رللغ وا مات بو ونانضو | ۱ ۱ ۲ 1

 کت

 و ۱۳۰ رقم
 " كکود ىا نغاب ما دوشاب توجت ددا هرکصذدکد سک لعن هنلوقمدآر و ردا اذا عرزارت "ون لا ردن

 | كتا رفت ندنعف ومن ظءوس ینوتاخ و رک ذیساک ةروژنلا املع " رد مة راب اهزغ ادا هعارذ رو لاق رد هنسانعم

 | لا رد هنسانعم قنوا نو نشور هد شو لجن تیزام اهر ار !ا رو : لا ردهئسانعم
 ارد هنممانعمقلز و رکسءو ةرونلاب یلطتاذالجر لار ونت لا ردهنسانعم كمر وس یت وا ماج و ءاضا اذا نکن نوت
 | 6: رانلا) اهورصبت اذادیعب نمراثلا اورو لا رد هنسانعم كم روکش  ندقارباوا وم زېنا اذا موقلارّونت لا
 غا رج نبر زوا چرا هحرسمو روند هنعضوم رول هدننزو هلعفم ردهرونم یصا ردناکم مسا هلی كيم

 | رار د هقارچ هدیکرت رار ونال وق هد راد :وکو هد یکی هیتر وند هیچ اسرارو دبن ن ورا اک

 یدهدزغاس ] هکر وند هرب فورعم قج4 وق وا ناذا هدمماج و ذج يلا وا عر عج ارس 1

 | فرح در انمهباهزمه هدن و و رولکر وانمیعج رون د هتسدلکهدیس راف ةنذام یا ةرانمدصسمال نب لاق رونل واریب

 | روند هناشن و ليم نانل وا بصن نوچ ا نیيعت یرالو نالوا بعشنم دوخاب حح“ رفهرزوا لوب و روند هرو عضوم
 | تیتر ون زس هدد ر هنسذ یکی رانم و ردهرانمیدرفمكنوب هروک هنناب . كحراش + اهلعیا ضرالا رانع ا ودتها لاس

 رانم نمكلسا لوقت رونلوا قالطا هن ها رهاش و هداحنال وا كولسمتالو و روند هناشن نانل وا بصن وعض و نوچ ا ۱ ۱

 | نارینو رولک را وا یعج رول وا ر ک دم اصعد اضعب ردن وموب و روند هشتآ هکردف ورعم (رانلا) اهتسک نم یا قیرطلا |

  هب هدوکر ان و هلنرسک كنون رولکر اپ و هیدم وا وویعض كنور ولکر ون وهدننز و هد رقرواکهرینو هل رسک ك نون روک
 ۱ تربح تلط رونل وا قالطا هربدن و یارو اہم یا لبالا هذه رانام لاق رونلوا قالطا هباغع و غاد نالیصاپ

 | و هلیعض كنون (:رونلا) مأرب یا هک لرمشلا لها ران اوئيضتستال ۶ ثید اهم و ردشغ وا هیشت هنایض هدننف و

 لصاح ندققاب یتخای ما و هنسانعم مث روند هدب وچ هدننزو روبص( رون )۱) ةرون اب یلطتاذا لصالا ىلع روتن و

 به رب ر ندنم عقوم ید وب هدنن ز و باص(را ولا یدنل وا لامختسآ هعک هرز وا وا و هندن ردرون یلصا هلی 1

 نکل بول وا كنسوک هج رک قارمصق ینعب ۱ انا ةلوص بهر فعض اهم تالذیف و لصفلادیرت یهو تقدوتسا | ۱

 تا سو هدن رهظ كنس رح ےلسیب هدننز و دعقم ( رونم)ز هسلبا ف وخ ندنم وه هلتلوص كر مرا هلدبس ینعض | 1

 لیکم ةر ونلا وذ و ردربقل لاش مات ثراطا دبع ن صام هدننز و هننهج 6 روتلا وذ) ردیعسا لبجرب دوخاب

 رب هدرصم هر و و یدا را عاش كلام یردارب و یسیدنک ردندناصعا هر ول نب متو یدیا ساّوفر سود نی

E عاقعف كن هنسک مان هیلعت ن ورڳ 6 رانلاونن) یدل وابقلم هاکنا 1 ندنکیدلبا بصن رلناشن نوجا ادتها مدت 

 یثان ندنماظعتسا و ناسا لاک هدکدلبا داشنا یی رله زکر اعشا ضعب نال وا یعبط "هداز یرب ره هدنبهصیانژا
 ۱ یربهدننز و هلعافم(ةر وانلا لر یدل وا ییکمهما رانلا ون هلکم درک رعشةدوج نما ران مکتب ,مکیلع یلتمال فیکب جالا | ۱

 | رهاظونشور 4 هلجپهدننز و دعقم (رونم تاذال وهدنز سک ربا ماش ار وان لاق رد هنسانعم كعثکو سهل ر |

 | دحا ىلع نخ الف رهظت یارینن ةيمروا ةبرمض یا رونم تاذو ةرب هللا هاغب لاقت رونل وا لامعتسا دلاس نالوا ۱



e ۱۳۵ جی 

 ۱ یدنل وا ناب هدنسهدام رچب ررد یجد هاشلا راغا هکر درار نا هل صف كنهزهش (راغا) رول وا قالطا نانربغ

 كنم ز مه( رامن الا رد رد هلق ر هکر د مما نب | هدننز وری ز( یم )رد هن رق ر هدقشمدۀط وغ هدنزو هیناشع نا رم

 | نارع (نارع) ارم اة فدا لجرلا رعنا لاق ردهنسانعم قل وا فداصم هب وص هریک اب ی ٍعل هری ءام هل سمک |

 (یرم) روند هطوطخ هجالا نال وا هدنرافاحم كن زوک | ناب هل كنء زه (نامالا) ردندیماسا هدشزوا

 دغلن دنا هلیعص كنون(رونلا و ردعضومرپ هدندالب لیذه هلیعط كنون( رم )رد ه رق رب هدنسیحا ول رصمهدننز ویرکد |
 ور لوف یلعروند ینانشور هدیسراف رول وا یدض كتل هکنوسلوا هسیارولوا هل ره هنسانعم ءایضو ءوض روند
 هد ربانضب كفل وم+ هلی رسک كنونرواکارین ورا ونا عج رونلواریبعتقشا رد هل عش نال وا تل عفا د کروند هنعاعش و
 ءایض سش ا لعج وا یلاعت لا لاق اکر دا وقاندر وءایضهر وکه ناب كن رشح ز ورد ضخ اندرون ءایضهروک هتناب ۱

 نیعیرب ردعون یکیاید یویندرد ورخا ویویدردع ون یکیارون هروک هننای هدر اصب كفلۇم هن 5 ارور هاو ٤

 هلا مصب نیع یر و یک نآرقرونو لقعرو ردرو نالوا مشتنم ند هنهلا راونا هکر ول وا لوقعم هللا اشا

 | هدنس هم کد یالا مدنا نیب مھ رون یسی۴ ی ورخارون ویک م وج ورق و سرد زابعندهرین ماسجا هکر د سوسح |
 ۱ *یضت راونا ةثلث + ردشلنا جرد یراونا ماقا هدهئآ تایا وبشا نب سسفم ضعب و ردرون نالوا نسخ

 بلا مون یعولع + روده ریتم سعش هثلاثو » بکو کهن زد هل اف هرّوصم نهلط ی اف رس فو » ءاعسلا نم
۱ 

 = یعبفش +رضفأو یلعا نایدالانم ه ید و * یتلبق تیبلا و هللا باتکیماما* ر ونم سعش نج را ةف ورعم و*هءدب لقعلا و

9 
 یهتنا *ربک | هللا و هل الا ب رال و + رفاف هللا و هللا با

 تربیت و هيلع هللا ىلص ملام "ییانش ورثعاب رون و

 | 4 هنسندبا ناب وشک ی ها ییابشا یقیاقحرون و چ نیب« باتکو رون لا نمک اج دق یلاعت لاقاک ر ونل واقالطا
 | نار ونلا "ىلع ننسح ظفاح و نار ۶ یس هوموا ظفاح ندمالعا ردیدآ هب رق رب هدن ساق یا رو و رونلوا قالطا |

 | هسلبا ترمشابم هریکذ تو ظع و ن هکردو یهجو كبقلتهلنا رو «یرونلا نیسح روهشم ظعاوو ردندا روا
 لی (رونلاوخ) ردقج هوا ارح لبج ند هکم لاسبج (رونلا بجبال یدبا ردا ناعلو قز رون ندنیخ ملام
 اعد هنسدنک هلس رابع هک هر" و | هال یرلتمضح مالسلا هيلع ماعر ف ردنبقل هنع هللا یضر یشودلا و رع نب

  هلکلیازاین یلّوح ی :د عض وم هلا زارنحا ندنرهش ر ردشملا ناعلو زوهظ رولر هدنسار را كنز وک یکیا هلبرب ا

 ا نافع س ناک (نرونلاوذ) یدبا رول وا نابات یک قرب تراک هام یدلیا لاقتا هنج وا تكنسهنابز ات

 نيدو نشور هدشزو روج 6 رونلا) رایدل وا بقلم هلکلنا حورت یه وب هم رک یکیا ر رد بقل هنع هلا یصر

 ارون ربعبلا تر لوقت رد هنسانعم قمروااغمتو غادو ءاضا اذا ارون زوايا لاق ا قلوا

 | لوق یلع هنسانعم رهز روند هنکچچ كنان و كجاغآ یکراو هرون و رونو هم یا اا تلععت اذا

 ۱ ءوسثعابیعسق نوتاخ هلبرسسکو ىح كنون راول ورونو رولکر و یعج رون درهز هنسبراص رون دهننال واضای
 | نمترفنادا اراون و اراون و ارون ةا رلا ترات لاق رد هنسانعم ك“ ریه و روفن : ندهنسننال وا تمت بیس و نظ

 | نع اهرف ادا ةأرملا ظعاولا را لاق فن شام كما رافنا ندم عقوم نوان رول وا یدعتم هدانعمو و ةبرلا |

 | لاق ردهننانعم كمروک شا ندقاربا و اومزپنا اذا ارون مولا ران لاق ردهنسانعم قلزو كام ناو وبا | |

 رانا لاقت ردهنمانعم قمل وا ندآ و نشور یدو هل رسک كند زم (ةرابالا) او بت اذا دیعب نم راثلا | ورات

 كلسا ادییتفاطلو نسح هنسنرپ وهرونج رخناذا رصشلا رانالاق ردهنسانعم كغاکح, ىم ااو ءاضا اذا *یشلا
 لصالالعرواو "یشلا رانا لاق ردلمعتسم هنسانعقل وا نایع و رهاظ و نسح اذا *یشلا ران | لاق  دلهعتسم هنمان زعم |

 ردهنسانعم قلوا نش ور دوب (ةرانتسالا) هءاضااذآ تیبلا رانا لاقت ادىم یاق ی ا ونشو زۆ رها |
 هعاعش دقتسا اذا ه رانتسا لاق ردهنسانعم كلی دادقسا ءایض ندنوت رب كئيشر و ءاضا اذا تيبلا رانتسا لاقت ۱

 | بولوب رخ ټانک رو ةبرلا ع نم اهرفن اذا ةأرملا راتتسا لاقت او اب تیام كاا زا ندنم عقوم قواد 7

 قلوا نشور دون هدننزو لیعفت (ر وئتلا) هبلغ و هب رفظ اذا هیلع رانتسا لاق رد هنسانعم قل وا فا

 یرکذ دوخاب قلف سبتلمو هبنشم هلکلنا لخت یکه دبعش همدارب یشیار و ءاضا اذا یشلار ون لاقت ردهنسانعم
 لعف لعف وا هرعا هيلع شل اذا نالف یلع ر"ون لاق ردهنسانعم كمتسوک لع یک یلع كنوداح مان هرون ی

 [] قلوا نشور یر حابصو یونلا هيف قلخ اذا قلا ر"ون لاق ردهنسانعم كفلکد رکچ امرخو ةرحاسلا ةرو |
 نهنسنر و هرونج رخا اذارجار ول دهنسانعم قجسا كوچ جاخآو رو رهظاذا لار "ون لاق رد دنساذعم

 ۱ كشن ك | وا رون هل لعجا یا ¥ هر "ون مهللا ۴ "یسودلا لعفطل مالسلا هيلع "ىلا لاق اک رد هنسانعم لک" ر ونه

 ( ردهنسانعم )

Te CE OE 

۳ OTO OT O O N O o 
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 توو ا
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 ۲ ۴ ا

f ۱۳۳ Be 

 | نب عفیم ردندیماس ۱ (روکان)) اراکنا یا ةرکن دشا یل تنک مهطعب ثیدح یفو حراشلا لاق + یک یغیدلوا مسا

 طارفا هنفوصوم ردلوعفم نعم لیعف هدشنزو ريما (ريكتلا إل ردیعما رغصالا عالکلا وذ ندریج كولم روک ان |
 وقفه وح راشلا لاق + ردلمعتسم هنسانعم راکنا و نیصح یا ریکن نصح الثم لاق هنمو رداثاربا هغلابمو

 هلتاقمو هب راح هدننز و هلعافم (ةرکانملا) رول وا مسا ندنسانعم ر کی ریک و رانا یادت نکات |
 | ردهنسانعم كلناریغت هلاحءوس ندلاح نسح هد و لعفت یک لا ه راح و هلتاق اذاهرک ات لاق ردلمعتسم هزرماتعم |

 هتکت روند کت اپ وکس كيم و یعض كنون (ةرفلا ]ل اههرکی لاح یلا هست لاح ع نعریغت اذا لجرا رکتت لاش

  8هدننز ورجا(رغالا)ناکنول یانم ةنکنیهو هن وا ریغ نم ةر 4 لا نوسلوا هسرول وا ندکنر هنره هنساتج

  1یکءارج ردءارمن یین وم ءادوسیرخاو ءاض ةر هبفیارما * یشلاه ریان بنا هکر وند هب هن سذ واک هراقوقآ

 | (او این ل ناکام رولو سرف لاق رونلوا قالطا ها اچ راسو هنآ نالوا یسهجالآ نالبقرغاو

  | Eدیا ید نوح کی نانلوا رببعت نالبق هکر دعا فورعم عبس هل رسک كنون ( رفلالو هد ننزو فتک

 ا رولک رم و وام او میز و فا ی جی رد هيم هلغل وا ولکم یتسوب دود ك

 هنس هراپ دولب كچوک هدننزو هحرف (ةرفلا) رولکر ونو هل رسک كران ون ر ولکه رامنو رامن و هلیع كنون رواک ق
 هرقو قآ و رونل وا قالطا هشاق هجالا و زساه ردرم یعج ردهنسن هجو لکن هداوه وج هکایوک رونل وا قالطا |

 ` ءاج لاقت راردنا سبلت باعا هکر وند 4 هدرپ عون ر لوم ندک وب لوق ىلع روند همارحا نالوا یللقو لتوچ[
  1روند هنغازود دروقهر؛و با عالااهسیلپ فوص نم ةد رن وا دوس و ط وطخ اف ةلعناذکو ةربح یاةرم هیلع و

 .اهاجهکابوکر دشغل وا بصنهدن آرالیم نال وا مرح تمالع هکر دیم ا لبج رب لوق یلع عض وم ر ہدتاف ع ہر ویک# رومان
  1مو هکراتفاورعم نده هدار وا هرم رسم و رواکه ف رظحاس هدق دلقیچ ندنیمزوام هلیدصق فقوم ردهنسف یلکش

  i 3نالبقءهرمن ورد دا عض ومر هد هلابت ضرا هرم قیقع ور ددا عض و مر هدنا رتدندقهرغن ورونل و اتماقازامن ەد اد ەفرع

  Eلثلا هنمو ردیثت و م كرما ارب ز ردقل وا ءار نالوا ساق رولوا یلرومباتدام هکر وند هدولب نالزا ی |
kk روم عب اکس د ن ENR *هر اکب ی هاش نس ییعب » ةرطم اهکر ا ةر اهنرا 0 

 | رونلوا برض هدلح یعج هلوا نم یعوقو هدقدل وا راد ومن یریشابتو لیاخمو ران كن هنسسفرب رود نم لثم

  3هیکاب و كاز یاریم و رم ءام لاق روند هبوص یروط هریک اب و كاب  هدننزو ریما(ریفلالو هدننز و فتک فال
 رک ر وندهبوص قوچ نالوا عجان و عضاه اقلطمو كاز یا ںیمنو رم بسح لاقب رولوا فصو هبسحو لصا و |

  | ۱,هدنتبست رد ردپ هلمبق رب طساق ن رم ردندیماسا هدننز و فتک رم و یک ی وص هوا نوسل وا كل رک توسلوا بذع

 ندا بلط تجاحرب « رکصت .صندنجاح رب جاچ 1 هی رفغلا هلاخ | قسا» لثلا هنم و ايف هلیصف كيم روند "یر .
 ردندهلسف لوا “علا رلادبع ن هللادبع ن فس و ظفاح و هللادبعن متاح ندخوبش و رونل وا ب رض د|

 : ا5 ھو ران هدن و و ردشمل وا بایفرش هلهانپتلاسر ترضح هاکرد ردیم مضخح عاش بلوت نرم و"

  ۳هکر وند هنغاز ود دروف ندعابس(ةرومانلا) و هدنز و هحرف رفلا) و (ةرمانلا) ردهدزنابز هل رک كل و

  | ۳دروفبودا هنبعت نویقرب هنا  a<¥E1هراناردرا ویرالاکنچ هکر دناپقرب ندرومد لوا لوقیبع رشودهغاز ود

 لنت( رفلا) هنسانعم مد روند هناق (رومانلا) ر ولصیق ه هچنابق ب ولکه لس هع ار تا رر ردشلبایرهچ اپ تا ۱

  | 3باج و هتلخ ءاس و بضغاذا عبارلا بابلانم ار لجرلارم لاق ردهنسانعم قلوا لانمشخ و یوخد یکن البق

 فتا )ومدنزو لیفت (یفتا)ر غلا نول لعراصاذا باح لار لاقت ردەنسانعم ىل وا یسهجالانالبق لوب لو[

  ۳ءاسو بضغ اذار و لجرلا رمن لاقب ردهنسانعم قوا هلانعشخ و یوخدب یک نالپق هدرنوب هدننزو لعفت خلقه 
 ددیتاذانالفرغت لاه ردهن نانعم تقک تیودآزوا اییتوص یکر ون هرم وکن دنبضغ نکردبا دنده هلن اس یمدارب رتو |

 | هبشتاذا لج رلارغت لا رد هنسانعم كمن زکب هنالپق هدکلکیاچ دوخاب هدتسارشو تلوص ودیعولا دنع توصلاف |

 ّ | فتو رک اذا نالفل نالفرغ لا رد هنسانعم كلبا فی و اال بوژتسوک هرهج نیغزآ دمدآرب و رفلا

 | لوالا بابلانمارغن لبا یف رم لاش ردهنسانعم قمتیج هکسکوب یسهلوقم غاط وریاب هدننزورما (رفلا) هدع وا و
 | هدندرو یني می س هد ژ و باتک ( را ردیعما یداو ر هدنسهکل وا دج هدننزو فتک ( رغ و ذال دعص اذا
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 | (ةراغلا )رد دا عض ومر هد هماع ۰ قش دوخاب یداور هدندرو یمهلدبف مثج هدننزو باغ( رامنلردیدآ كغاطر | ِ
1 

 (نادی ةربغ ) ردیع" الخ ورز زیور هزات برعلا نیب هلغلوا هعقور مدنآ هکربیجا عضومرب هدنز و هراع

 کردیم هټ ییا هدن رق باوج دوخاب ردیعما هت كسکو ر دوخاب غاط رب هدننبب هرصب رصب هللا دن هدننزو هنیهج

 دد .xara تهوع سس



a ۱۳۲ Be 

 رک ۱ ردلوقنم یغیدل وا ی زعم هن روکنا ردیدآ هدلبرپ هدنس هکل وا مورو رددآ عضومرپ هدهربح هل رسک كفاق و

 كاله ام وع سیقلا ءرما هدنآو یدلیا اغ اک | یساّبع مصتعم هکردقج هلوا هدلب یرلکدد هنر وع هسا چو
 همظاک هلا جا هدننزو هنیفس (ةریقنلا )ل ردروه مرش یراکدد یروکنا هدیل وطانا الاح هروب نم هدلب ردشملوا

 ردندیماسا هدننز و یب ز(یقن) رددآ هبرقرب هدعضوم مانرقلا نیع هدننز و هنیفس (هربقن)) ردیعمآ یی وق هوم رب هد
 ردندباصصا و هکروند ید لیفنو هلباف ردریفن لوق یلع ردقجهل وا ندنیبات هکر د هسک فورعم ربقن ن بیرض

 اهرفتنا الا ةراقنیدنع لوتاملوقترونل وا لامعتسا هدنعق وم هنسن هلتبسانمو روند ه یتن وا هدنز و همام (ةراقنلا)

 یهو ةراقن یترک ذام لوقت روند هئیش هج ردق كج هیلبا رهن هل راقنم شوق هراقن و هتک الا اش یدنع كرام یا

 لاق روند ه یشک ول زوک نیقطاب هدننزو بن (نیعلارقتنمال و هدنز و مظعم (نیعلارقنم)ل ریاطلا هرقنام ردق
 هقارع جاج هدننب عضوم مان نا وام هلا حاضا هدنزو هرم (ةرقنلال اهرباف یا نیعلا رقتنم و نيعلا رقنل هلا

 اقلطم هدنز و هحرف (ةرقنلا و رددزنابز هدولنرسک ك رافاق روند جد هرقنلا ندعم اک او رددآ لازمرب صوصخ

 (یرقنلا تان ردهفاسم لیمرب یرلندب هکردرا و هرقنیکیا هدندرو هرازف نب روند هضرا نالوا هبکنا یلیدنقآ

 | بیعت هلا هصیقن و بیعررب یرلمدآ ندا ناراذکب ورو وا هدرب رب هکرونل وا قالطا هناوسن لوش هدننز و یزج

 ۱ ههاکر کج ب ودا لد هدرزآ یهدآ(رقاونلا نېم رم نم نبع یتاوالا ءاسنلا یهو یرقنلا تان "نه لای رلهل وا ردنا ۱

 | یءوسپ مالک یا رقاون هنع یننا لوقت رونل وا قالطا هراتج و لیلد نالوا بیصم لوق یلع هرازوس ندا ریت
 | 6 راکلا) و هلباوکس كفاکو یصتق كنون (رکنلا) ردیدآ عضومرب هدننزو درص ( رقن) تابیسلا مای هوا
 | لاق ردهنسانعم تنطف و ءاهد كلکر ز كب هلبعض كنون (رکتلا) و هدننزو ءارعص (ءارکللا و هدننزو هراظن
 | هدننزو فتك (رکتلا)ل ردشطا طیلضت یعما هلا ردصم فل وم + ةنطف و ءاهدیا رک و ءارکت و ةراکن ورکت هيف نالف

 | رکن ورکن لجر لاقب روند همدآ ولرکف نج كرز كب ردرلفص و هدننزو بنج (رکنلا) و هدننزو دضع (رکللا لو
 | ردربک انم یعج رد هبانعم لوا ځد وب هدننز و مرکم (رکنلا ) هلیصف كنهزمه رولکر اکنا یرلعج نطف هادیارکن و

 | € کلا و هلبعص كنون ( ركنلا]) هنطف ةيهاد یا نیتعب رکن ةأرما لا و ةاهد نم یا ربک انمنم رکنم لجر لاق
 ۳۱ راوشدو هدشو روند ديش نالوا بزغا و بأ هدهبنرم كحدلیا لوبق لقع يمي نال وا رکتم هلنبتمص
 1 اروند دثیش کم كج هلنا لوبف لقع جدو هدننز و ءا رصع (ءارکنلا و د دش رها یا رکنیف عفو لاش روند هشدا

 ۱ ءا رکن هدننزو ءامرک ح راش » ءاودلا برش دنع هلهسیام انول یا ءارکن نالف یشقسا لاق روند هب وراد لهسمو

 ۳, تفا ها رکتو ردهتساتعم فص هدا رو نولو كا لیست اشتسا رد عطا: ةا ىر مست نانل وا طرض
 ردندنح الطصا نوب وص هکر دیفالخ كن هف رعم هدنز و هحرف (ةرکنلا) ةيهاد یا ءارکترهدلا نم مهتاصا لاقم روند
 | نایاغوا هنتلع ريحز و ندنسهلوتم هرای و نابچ تالذکر ارب هلتجوچ هکر وند هکرچ یسهلوقم كىرا و ناق لوش و
 ۱ ردندیماسا هدننز و هفغ(یرکن)ردقو قتشم لعف ندنو وامد و ةرکن نالف لهسا لا هنمو ردنا ج ورخ ندهسک

 ها را نیدجا یردارب و مهاربا نب بوتعی و ی ن كلام یدیفح و یبح ولغوا و كلام نب ورعو ریکل نرکن
 راوشد هدامر هدنز و هراظن (ةراکنلا ردرلثدح نو رکنلا شادخ و دعس و و دجا ن هللادبع یسهداز ردار و

 فورعم و تسار هدننزو روفعب 6 روکسلا) بعص اذا سماننا بابلانم ةراکن مالا رکن لاقت ردهنسانعم قمل وا
 رد هنسانعم تالزغل# هدننز و لعافت (رکانتلا) دصق ریغیلع یا روکن قیرط لاقب رونل وا قالطا هلوب نایلوا

 كمالبب ییهنسنر و اوداعتاذا موقلارک انت لاق رد هنسانعم كما توادع هش رب یرب و لهاح اذا نالف رک انت لاق

 هثیش یکیدلیا عرحص و ج كفش عرش هدننزو مرکم (رکنملازا هلهج اذا هرکانت لاق رولوا هنسانعم لهج
 كنآ هح لوقع هکردن رابع ندلع و لعف لوش رکنم هروکه نف رعت هد ر اصب كفلؤم * ردیلباقم فورعم هکر وند
 رکنمو هیلیا مکح تعیرش هلی بول وا فقوتم لوقع هدنتهج یناسحسا و حابقتسا دوخای هیلیا مکح هنا

 كنون (ركنلا)و هلیعص كرانون (روكنلا) و (ركنلا]) و هلنیتحصف (رکتلا) ردیعما كکلمیکیا نال وارق ناتفر یکن و
 (راکنالا) هلهجاذا عبارلا بابلانم اریکن و اروکنو ارکن و ارکن "یشلا رکن لا ردهنسانعم لهج كمالبب هلیحف

 رد راکنا لصا هروک های هدر اصب كفل ؤم + هلهجاذا هرکنا لاق رد هنسانعم لهج كمالعب یخ دو هل رنک كنهزمه

 ندکعد ردلکد هلب وا یشان ندنکیدلیا یس هصالخ ردع ون ر ندلهج هکردنرابع ندقلوا درا و هنسز یکیدل ا ر وصت ه و

 ۱ ندهسکرب یهنسز یکیدلعب و هرکنا عم سا لا ردهنسانعم راکنا(راکنتسالا)لردیمزال یانعمهکر دن رابع

 ندقافنا هقفن ردعسا ندراکنا هتاف 6 ةرکنلاو همعفتسا اذا ءرکنا اما رکنتسا لا ردهنسانعم كلتا ماهفتسا

 (مسا)
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 نالف امد لاق روند هب هماع توعد صاصتخا ربغ نم لنج ارز ردیلباقم لفج لقت کردا لقت ندحاب

 یا روقانلاف رقن لاق رونلاچ هلبا نغآ هکرونید هیروب (روقانلا) ةصاملا ةوعدلا یا یرفنلاق ال یلفجآ یف
 هتل ۲ كج هیلیا قلیجاع وا هدشاط و كج هیشید یشاط نمرکدو قج هو شاط هدننزو راشنم (راقنلا) روصاا |

 هنن ورب شوق راطلا راقنمو اهم رقن سأفلاک ةدیدحوه و راقنلاب یجرلاراّقنلارقن لاق رون د هن رالف ر ومد كرايصشاطو |

 هفخ راقنع ضرالا بر لاق رونلوا قالطا هننور كنهمزح وا هرم یا هراقنع "بلا راطلارقن لا روند

 اندا تابن و نادف رون د هروقچ شابن نال وا هدن رهظ كنکدرکچ امرخ هلیصتف كنون (رقنلا) همدقع یا |

Eهکد رکچرریمطقو روند هكا نالوا هدنفیراب کد رکجلسنف هک تن ردزغج ر وقچ ر هدرخ كب ردهدنرب  

 ا لاق ةاونلا رهظ ف "ةتکت وهوا ریقن یباثا ام لوقت ردوب نالوا حصا و روند هغوبق هجا نالوا قش

 د ریمطق نم نوكلعام 9 ىلاعت هلوق و ةاونلا "قش یف نوکیام وهو هک الش نولظیال و 6 یلاعت هلوق تادرفلا

 ةاونلا رهظ ىف ةبقلوهو هک اریقن نولظيالو  ىلاعت هلوق و فالتخالا ىلع فل ول سسف و ةاونلا رهظ ىف رئال

 بو وا اجاج ینآ هکرونید هنکدزوا امرخ لوش و روند هبهتختو هشاط نانل وا شقن هلقلیجاع وا و نالی

  هنجما بو وا هکر ون د هنکو کج اغآ لوشوراردباریبعت نابدرت هم وا راراقیج هراهعاق ثسکو هلکن او راردا قم

 لاق رونل واقالطا هنبسح و قع ول صا كمدآرب ربقن و رول واد دش یس هئشن ءلذیدننال وا لصاحهدنآ را

 2ما نىق خن و ود دیعما كني هایس هنوکر و رون دن مک اشو رف تیاغب و زالو لصالا یا ربقنلا
 | لیتو بولم ا(روقنالا)و هلن رسکكنون < رقنلالو هدنن و هفرغ (ترقنلا)ل بقن ریقج لا ر

 e | قلخیمرکد رول وا هدر هرقن و روا وا تبانندنآ نادف هکروند هوي نال وا هدنرهظ كنکد

 | مک كنون ر ۆك زاقن و ءدنژو درعف روک رشا یخ ورا کا هدراایق ضعب و رولیکربا وص هدن

 ويد ەچ نانو زىكا رۋ رانى زود راب شم وکو نوتلآ شادرا و روند هنن روقچ

 ۳ كيم(رقنل اروند هروقج ج هیلطروع شوفو هنسانعم تسالا بقث روند هنکیلد توکو هنسانعم ن

 دانش روک قانم یجج روند هرم هوا نو ندا هدب رووی 0 ا

۱ 

 ندشاطهک ایوک هکرونده ییوق راطینغا قرهلواكحوک ش ۱زاق و كب یتا ربط هدننز و لح* رونه

 شوق هدننزو لیعفت (ریقننلا)) روندهضوحو روند هی وق نالوا قوچ ییوص لوقیلع رول وا یک شو
 ۱ یمدآر و هيف ضیبیل هلهساذا عضولایف راطلارقن لاق ردهنسانعم قلروتچ بون وا یربرب نوجاقلطرو
 | نادر و عاج نی ن هرم هام ادا دیار رقن لاقت ردلیعسم هتسانعم كالا نسعت و داب هلعسا ةصاخ هرجا 2

 | قمراقبح سس همش هغلصا و هنع ثح اذا هنع رفت و *یشلارقن لا ردلرعتسم هاف كلتا شیتفت ۱

 (ترقللا) و (ترفانلا) و هلیسمک نون ( راقتلا) و (عرقانلال یفصلا هبش جرخا ادا هتبادب رقن لاق رد
 یا ره و رقات و راقت و ةرفانم امت لا ردرلعسا ربخا یکیا ردهنسانعم كمردن ود زوس هن ر یرب هل

 هرفتا لاق ر ردیف دارم ند که دنس راق ردهنسانعم رامخا كل ودن ر وا هدنز و لاعتفا (راثتالا) مالکل این

 رشت تیوق و هنعثحاذا "یشلازقت هسا لاقت ر ردهنسانعم كما شیت ھن یکی کرک ب وردش روض یییشرب وه

 لاق ردهنسانعم قل روقچ یر هلع رک یف تا ونسب یزد موقلا رقتا لاق رد هنسانعم

 لاق ردهنسانعم كلنا شیتف یی هنسلرت دو هدننزو لعفت 6 رفتتلاو ترفتحما اذا اره اهرفاوح ب

 ا لاق ناکام عم كلنا تعا رف توروط ورک ن دشیار , هلنسسک كنهزهش 6 راقنالاو هنع تح اذا 5 یش

 رقن هيلع رقن لاق ردهنسانعم قاراط هلنیتصف ( رقنلا) هنع ملق ام یا هلتق تح هنع رقنآ اف" لاق و "فک اذا
 امتیاصا ادا ةا ترهن لاقت ردهنشانعم كلا تباصا ضر یراکدید هرقن هل وق و بضخ إذا اا

oلاا باهد یا رفنلا و رععلا نم للاب ذوعا لاق رد ةن سانعم قوا لث از توبلاق یلانمو لام كمدآرب و  

 ا رفانلا# تومن هنض رم ناغل ص وضخ هنن راقایا كنمەق نوبق هدننزو هزم هلم كنون تر

 | لاقوة ھادلا یا ةرفانلاب هللاهامر لاق رونلوا قالطا هناهر ولیلدی ینعی هتجورونلوا قالطا ه هيهادو تف او

 ف 5آ E د یس طخ وزد دلا هم یت رابعهبیصلا و ها وا و راش زرد وا ی الا ا وا او و

 (رفانلاژ اشیا ةرقن هباناام لاق رونلوا لاہعتسا هدنعق وم EE هدنز و هرم (ةرقنلا) رداح هلن 33

 | هدوس ی دک | ك هدننز و نس ( رقنلا)ل فدهلا باصا اذا رقا مهس لاقن رونلوا قالطا هق وا ندیا تبا -د

 | یهقكنهزمه ا ر ناار ا و ا وو ا يب رقلال روند ۳

 س سس
AEA iiiنا  
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 | قلوا دوعا صوصخر سان یجدو هدننز و لعافت (رفانتلا و رونل واقالطا ه وکیرلفدل وا نا وز

 ا تاک فارس هير وضوح اج نوجما للصف هدامر و اوبهذ اذا مال موقلا رفانتلاق رد هنسانعم |

 ردرافنایعج رونید هلاحر نالوا یاشاندن وا لوق ىلع رونید هنع وج كسان هلنيتخف 6 رفنلا اپ اک اح اذا ارفانت

 ةرمشعلا نودام اذكو مهلك س انلا یا رينو سانلا نم فن ءاج لاقت ردهنسانعم رفت قدر ب9

 | ندن وا رونید هلاح ر تعاجج ردق ه ید لوق یلع ردق هن وا ندچ وا رفنهروک هننابب كحابصم هکر د ح راش * لاج لا نم
 مدقنهدص وصخد وخاب نا یو را رب هلکنس هلاتق یک آدما ید ارش ود رل وا قالطاههدایز

 هاضقو مکح نال واهدننبب نیرفانم هلع كران ون (ةروفتلا )و( ةرافتلا )و هدنلز و هرفط(ةرفنل الر وند هتعاج ندا

 | رونید هے د یغیدلآ هلتهج یمکح ندبلاغ كکاح لوق یه هب هنسن نغیدلآ ندب ولغم كيلاع هزافنو زولیدا
 فعلا هدنتزو هرم (ةبر رافنلا ) و هدننز و تب رفع تب رفنلا لو هدننز و 4 رفع هل رسک ڭ نوئ (دبرا»ا

 رفع لج ر لاق رونلوا رک ذهلیهجو عابنا | ادیک ات ه هرو نم نزاومیعوج هدننزو هت رفع دیر فنلا لو هدننزو

 هدنزو رفج شونب را درام ثیبخ رکنم یا ةیرفن دن رفعو رفن رفع و ةیراقن ةي رافعو تیرفن تیرفع و هی رفت

 ۱ تام ا هدننزوریبز (ریفن 2 نیر ندریج نانلواریبعت هوا ( دشرذ) رد, نطبر

 ۱ 8 4 یلخ قلمی "یشیا ةرف و ةرفن - ملا عام لاقت e قیلعت هو یفان ندنفوخ رد

 | كن و ( هرفن رز ردلعاف ءع هرات هغیص و ردکعد هنسن یکیدلپ | ترفن رانج هکر دل وعفم ی ¢ ىلوا ةغيص هداروب |

 ا ور زاعش (ربرافتلالردندا روا "یرفلا لضفلا ندج-اندمالعا رد دآهب رق ر ندنلاالبایهدننزوعما هلبرسسک

 | بسح هدننزو هلعافم (قرفانلا ا هدننز و روفصع رددرفم رورف هنسانعم ریفاصع رونید هنیراشوق هجرس

 | ردهنسانعم كلا هرخافم هل رب یرب لوق ىلع ردهنسانعم كالا تعجارم هک اح نانل وا ریبعت مکح هدنتهح فرش و |

 ۱62رفانلا) هيلع ىل یضق یا هيلع ینرفنف مک الا ىلا هنرفان لوقت و ارخاف وا ب ر
 | ناح۵ هدننعط صوصخ ر كنا هکر ونل وا قالطا هنساپرقا نیش كم دآر هلع كنون( ةروفنلا) و هدننز و هر( ة رفتلا إلو

 | ا رفتلا) هبضغل بضغت یتا هتلیصفو هت رسا ف یا هتروفنو هت ر فنو هت رفا یف انءاح لوقتراهلوا كانبضغ هليبضغندا

 ۱ نلمردبط ر هدهبات و دراب هد دلا ةحردرولوا ٹا هد هدک ار هایم ردکچچ یراکددرفول هدیکرتماوعردندنعون

 | یتکوک شم وا نوح هلبا وص و دیفم هعاح وا نالوا ثداح هدرکح قآ و ناب و صم یلاعس و رد نوجا

 ۱ هکرد مجرم * ردلیدعی هد هلازا یتتلع بلعللا ءادالط یتشغل وا نوح هلا تفز و لی ییتلع قو الط هلن اعفد

 ۱ | كن و ردیعج كنهروطفتهدنن ز وریطاسا 6 ریطافتلا ار دم وس رم هرزو اقلوا ی رعمر ولی رف ولبن هد هيس راف تادرفم

 هدننز ورتف ( رقنلا )لر وند هنات اب نال وا تبان ادتا هدرا لوا و روند هرارباچ شع هدنکارب ردوا نيل

 ۱ شوق و هاعادا هرقن لاق رد هنسانعم كلی مدار و هب رض اذا لوالا بابلانم ا رفت هرقنلاق ردهنسانعمقمروا | |

 كف وا ی یروو اهبش اذا خرفلان ع ةصسلا زن اطلارقن لاق رد هن سانعم كاد یسهطروع نوچاقرافیجیرواپ ۱

 بتک اذا راق رقن لاق ردهنسانعم قمزاب وزاب هلقلیجام وا هشاط و فاذا روقانلاف رقن لاق کف تمام

 ییسهلوقم جاغآو شاط و انههو انههنم طل ادا رب اطلارقن لاق رد هنسانعم كمروشو د هنادنداروب ندارواشوفوا

 رد هنسانعم قلاح قلصا هلقمردشباب هغامط نجوا ثلدو هبقناذا بشملنا و رحطارقن لاقب ردهنسانعم قع وا
۱ 
 هلکنا هکر وند هوص ثكح هصیا کا یلضا لوشیأریلع و روند ها رطضا هدا  تالد رذعمآلوق لعر ۵یلتعخ |

 ,ES متن جا دن وام نانا »+ وب شا ارایش مات یرفنلا یدف و رردا حاعزا ین جسق تا

 عارصم نکلرون د هغلاچقلصا هرزوا ر دم هجو نوجا كمروسیا فالو ۹ كاناتردرنلصالا فرد هلاتصت

 لاحو و نسرب در کب ترص ورا کیاذه کهن یدنل وا لقن هفاق ی دیک مار هال وا فق و هرز وا موقرع ظفل روب نه

۱ 
۱ 

1 
۱ 
۱ 

۱ 

 اتقوا فقو هرزوا ننک اس بوی | لقن ین هکرح هکر د ح راش»ردص وصح هدنلاح تص

 نالف رقن لاق رد هنسانعم مر دنلبم هلقمر وا هنغمرب هن روا یعمرب شاب رفن و رونل وا اطعا ع "کرح را هل وا

 كطات توعدةصاخیتعاجیر ابیدآر و روند هت وص لوارول وا مسا هدانعمو و تّوصو یطسولا یلعماهمالاعرقاذا |

PET,۱ هدسزو یزجج ( یرقنلا را هصاخ م ھاہد اذا میره : لاق ردبا رقن ی وعدم ندتیمج هکاب وک ردلهعتسم  

۱ 
 A دره زونیده هضاخ توعد و روند هک ردهما ندن انعم بیت 1

 ( ندحابصم )

1 

 1 | نیحایر هلن وت یلدب مال روند ځد رف وند هدنو و هلک كنافو كنون ( رف وللا رددآ عضومر هدننزو ءارڪڪ

di Ga ial talih A A Be E a 



 هک ۱۲۹ لوح ۱ َ

 "مدت وا رکن" اذا هیلع رفت لاق ردهنسانعم كیا ادب قلنغراط لوق ىلع كعش د یهرهچ هلبپس لاعفنا |
 هدننز وهحرف (ةرغنلال روند همدآ شمانیف یسیرجا ندقلنغراط ردفص و ندرو نم رغن هدننزو فتک « رغنلا) |

 ةقانلابرغن لاق ردهنسانعم قم اچ هدنن زو لیعفت (ریغنتلا) یریغ یا ةرفن یا ةأرعا لاق روند هنوتاخ چاقسق |
 هنشوق لبلب هدننزو درص 6 رغللا) هغدغد اذا"یصلارغن لاق ردهنسانعم قمردنوجوق و قملقق واہ. حاط اذا |

 یکن ادرص ود رص رواکن ارغن یجب رون د هننککر ا لوق ىلع هنع ولر كنشوقابق وروندهنسب ر وای هچ رسو روند
 هل ناکو یراصنالا ةحلط نال ناك نبل لاق مالسلا و ةولصلا هیلع "ینلا نا # ثيدلا ىف ءاجاک ردریغن یرغصم |

 كنا ويح وناسنا هبکه دننز و درصرغن و هلباف رار د یخ دریغف نا ر دن داها ريغ نب ی ود ریغنلا لعفامریعابااب تاغ رز

 هدنراقزونه ارب ز نوسل وا هد هرشط ك رکو هر !نزاق ل رک ارهاظ هدنق و یکیدنلسس زونه رول وا قالطا هندالوآ

 بابلا نم ارغن ءاملا نم لج رلا رغن لاقرد هنسانعم كما قوچ ی وص هلنیتحتف(رفنلا ]لر دل وقنم یراکدناسس نکی
 ةطبلا ترغنا لاق ردهنسانعم قلوا نیدکیا بولیزو هطروع هل رسک كنهزمش (راغتالاز زك | ادا عبار

 اش ردهنسانعم قمتبچ ناق طولخحم هلا دوس لوق لغ قمرازق یدوس هلمسیس تلع كنب نوبف و تدسف ۱۱

 ناتیچ ناق طول هلیدوس نکرولیغاص هدننزو نسحم (رغنلال مداهنبلعم لزنوا اهنبل رجا اذا ةاشلا ترفا
 روند هنویفنالوا یداع یتمتیچ هطول هلا مد یدوسهرزواروک ذم هجو هدننزو بارح (راغنلا روند 1

 هلنیتصف(رغنلا )م دلا هنم لیس ناک اذا راّعن حرج لاق روند هبهراب ندا نالیس ناقاماد هدننزو دادش ( را
 لاق ردیفدا رمو هدننزو رک انت (غانتلا) حلا ءاملا نیعنم یا رغنلانم یتباد تیقس لوقترونده راکی

 یناثلابابلانم ارفنموقلارفن لاق ردهنسانعم قلعاط هلن وکس كنافو یصق كنون (رفنلا رک ات اذا لجر

 لّوالا و یناثلابابلانم ارافنو اروفن ةبادلا ت رقن لاق ردهنسانعم كکروا ندهنسنر یمسق ه اد هدّنزو

 رد هنسانعم قل وا ناور هنف رط هکم بوناش وب ېک نویق شکر وا ندانم یا( رفن لو( روفن لو تدعابت و تع
 روفنلا و ةكرح رفللا و رفنلا مو وه و ةكم یلااوعفدنا اذا یناثلا بابلا نم ارفن و ار وفن ىم نم حاطا رفن لا

 اروفنو ارافن مالل موقلا رفن لاق ردهنتسانعم كم ندرب نوجا صوصخر سانریفن و روفن و راقت وریفن
 لا ردلمتسم هنسانعم قمرابق بوشیش وضع ر روفن و لاتقلل تلذکو اوبهذ اذا رو زلا بابلا ¿ن

 هدننژ ورفح (رفنلا ]ران یار فان ةاش لاق هلوا رد ااقلا هلضف و طاخ یکز غ روق ندنن ورب هقدرقسط هکر
 (رافنتسالا )د رش اذاانارفن وارفن یظلارفن لاق ردهنسانعم قجاف بوکر وانا ويح یثشحو هتاف (نارفنلا و
 هترفنتسا لوقت هنسانعم كقکروا رولوا یعش و رفن یتعع یبظلارفنتسالاش ردهنسانعم قجاف بوکروا دو

 روش سرف لاق رون دەنا ويح اکر واكب لصق كن هت یاب (روفنیلا ) هعما ورفنق مه رفنتسا لاش و هت : ۱ و
 هلیسهبلغ كنامه دحا و ا رفا هتلعجاذا هترفن لوقت رد هنسانعم كمك ر وا هدنز و لبعفت (رفتتلا) راقنلا دد

 كل عضو بقل نجعهتسم و ءورکمر مدار و ةبلغلاب هل ىضقاذا هيلع هرفنلا ردهنسانعم كلا مکح ہرزوا

 هدکدالیادل وتدلو رب هکزردا عز هلل وش یسهشاط برع اهورکم ابقل بقل اذا االف رفن لاق ردلمعتسه هن
 دل وتدل ورب اذهل زما تباصارظنءوساک او رار دارا رف وکر وا ندن آی سهفناط نج هسنل وا عض و بل هورکمر

 هکر د ح راش * لیقریفت ندنآ یتسهشاط نج بودا عضو هورکم تقلرت هکدل و عل زارا د لدل ونع رفن هدکد

 شلنآ بیقلت ود ذفنق کب د مرد راشعد كلدل و نعرفن هع رد هدمگیدلیا دل وت ن هکیدلیاتیاور اکب یا عار
 قاق ب وکر وا یره ود كمدآرب و هترفنینعم هت رفنا لوقت رد هتسانعم كقک ر وا ج دوب هل رسک ك نەزمش €



 تا هی ۱۲۸ قم

 ۱ | وکس كنه وی تن (رنا)ردص وصخ هنزورش ار هاظ رذشل واعقا و هدننیب»ر وظنافوداا وکلای هرم

  "نریظال لوقتر ون د هنو و رېکو هکلنلبد وخ هدننز وهزم هرعت و هنسانعم موشیفنرونمدهزکک هلن زوز (نرعالا و
 | کروند هني یکیدلیا قغ هدج ر كنعمف یکشا ناب دو روند هرم وزا نالوا مهم و هلربکو ك البخ یاکت عن

 | هدنراجر كناوبحو ناسنا هبکاقلطم لوق ىلع هلوا لّوضم ندهغضم ههکب بويل وا هقلللا مات زونه

 ۱ | هیلیا برطضم یغامدو یزکک هلکلنا تدع هرجا زکک هکروند هګر لوشو روند دن رادل و شلاب تروص
 | راج هلغل وا یرشس هدنعدر وق بول وا لوک روید هکنین عو رب و روند هنشع ادتا كنحاغا لا وسه و

 | ندنشالت بول آ یتشاب راج هلکطیا اذا بوریک هننور كراج هه TY اود یسهلوقم|

 رورو هڪ رک او له و .هدیکرت نهردن ود ی آ هنتسئرب ردنا رارف

 ندزککو حاص اذا یناثلاو ثلاشا بابلا نم وات ار لجرلا رعت لاقت ردهنسانعم قمرقیح هلیعص

 (e یدورو ندبات باب هدانعم و و eA تّوص اذا لحرلا رعت لاق eer كاست

 ارعت قرعلارعت لاق ردهنسانعم قمادزتج رهط نکراقح ناق لوق ىلع قمرقشف ناق ندرمط ربع و مو

 ردهنسانعم كلتا راذک و تشک یدالب و راطقاو مدلا جورن تّوصوا مدلا هنمراق اذا ثلاثلا بابلا نم اریعل و |

 تعج رکسعو ناو هقلاخ اذا هرعت لا ردهنسانعم كلتا تفلاخت و اباو بهذ اذا دالبلا ىف نالف رعت لا
 رد هنسانعم كلا ماقتها و یعسو مابق هصوضخ ر واوعجا و اوج اهاذا موقلا رعت لام ردهنسانعم كلتا ناصه و"

 هب هسک رب و تلبقا یا انبلا ترعت اا نم لوقت ردلمعتسه دننانعم لابقاو دج ؤو یعسو شب اذا ملا ىف رعت لات

 لادح و كنج ربعنو یدنل وا رک د هک ردردصم هلیصف كنون (یعنلا) انا اذا هيلا عن لاق رد ةن اعف كلک
 ۱ شوا برحیف حایصلا و و مهریه تمس لوقت روند هن دایرف و اغوخووب غ كسا هدنماکنه هنتفوو رش دوخاب

AYةشحاف ةباطص یا ةراعت دا ما لاق روند هروع نابز د و هشحاف نافغاج یج هتاعش هدننز و هدادش  

 | هنسانعم ی رلا حانج روند هن رپ نم رکدوندآق ال ناکاذا روعات ق لاقت روش د هزه ۳

 ریعاونلاژک ام لاقت ردربعا ون یعجی رون ده هغ وق لوب یراقدرا وص هچغاب و رون د ەن الود هاب راھ 6: روعاتلا)

 تضم و رد هنمانعم ءالیخو توخ وربك هلناصف (ترعنلا) ام قنسب ءالدلا اذكو بيلا ودلا یا تارفلا طش ىلع

 ا لونه کروند هب یرواب نالوا دقعنم هدنجر كنککشا ناب ید و هدننزو درص (رعنلال رون وا قالطا هی
 [ كارالا رعنا لاقب ردهنسانعم كمرب و شم دیک یا لا سیم كك نزهه (ناعنالا )ل وا مامان یقلخ
 | پابلا نم ارعن راما رع لاقب ردهنسانعم قل وا برطضم هلکمریک تل ءو هنن ور كبک م هلنیتصف (رعنلا ]لارغا اذا

 ا و رود هکشا رک تو هنن ورب هدننز و فتك( رعنلا ل برطضاف هفنا ف ةرعنلا لختد اذا عار

 نسر وند هل ل وش و دیعب یا روغن رفس لاق و ةدیعب یار وعن دين لاقت زد هتسانعم دیهب هدننز و روبص (روعنلا)) |

 فاو درب أج اقام یهو روعن حر لاق هل وا سکعلا لعد و خاب هیلبا روهظ هلکیلن رس ناهک ان نکیاهرجم | ترارح |

 ایصاعیا اراعن راص لاق رونل وا قالطا هب هسک یاب و یصاعو شک س هدننزو دادش 6 راعنلا هس هوا رح

 جا یا راعت لر لاقن روند هب هسک یسیشاب را هدف نالوا ردا ج ورخ و یعس هتنادخا لالتخا و هننف ماد و

 3۳و اوا ندر هد زو مر (ةرعنلا) حاّیص یا راعن لج را لا روند همدآ ناغرغاج و نتفلا ی ءاعتس |

 اذهلاه ردن رابعندن رارح دادتشا و ر بوبه هلع واط كابکو کرب نالوا "لاد هترارح و خیر ملا ةرهنو روند

 كابن نغلي ضوط كقواهدننز ولیعفت ( ربع ل هعولط دنع را دادتشا و را بوبه وه و یتالفلا ملا رعن نم

 6 ریغنل اون هما وق فرعیل رفظلا یلعهرادا اذا یهسلا رعت لاق ردهنسانعهقمردنل رقاب ور وجهرزواقذرط نوح ا

 هدنازو فتك( رغنلا]ل رد رثدح ربعت نه ءطع و ردن ن ریعذ ردندیماسا هدننز وریبز (ریعتل ردندآ نطب رت هد زوارها

 یرکس(یرعنل الرون ده هسک نالوا ردنا تک رح هت وا یر یک ب کره شمریک ت لله وب هنن ورب ټول وار ار قرب هدربرب
 ردلکد قنؤم كنظفل نارعن یس هلک یرعن وبشا و هباصص یا یرعنیربغ ةأر ما لاق روند هز وع نات ضاچ هدننزو 8
 .هزناصف ( نارغنلا لو هلبصف كن هڅم نیغو كنون ( رغنلا) زلکندشلاث بابر واکن دعب ا ر باب یزان زو یلعف و نالعف ارب زا
 بابلانمانارغنوا رغن هيلع رغنو نج را رغن لا رد هنسانعم كلاش ورخ و شوجیورد ندبضغ طا رفا كمدرب
 لاق رد هغساناق كمك بوردشنربد بوصبق یسهنکا ناو هف وح رلغاذا ثلاثلا و یاشلا و مارا

 ۲ لغت( زفلتلا) ثراخ اذا ردقلا ترغت لا ردهنئسانعم قمانق نره و تضغ اهرخ وم تعط اذا قاتلا ترف

 | هب هکر وابضع هفوج الغ اذا لجرل رغنت لاق هد یتابنم كلک هش ورخ وا شوج ناورد دز دوا هدنزو | ۱

 دین تصعسیپ ههم هد

 ( لاعفنا )



 e ۱۲۷ وی س

 هريس تقو بویلیا اضاقت هل و دم نال وا لا ارتسع ی عد هب : الا کت ةرمسیم یلا رفا یلاعت هلوق هنمو نونا وا ربعت |

 بلط ادا هرظنتسا لاق ردهنسانغم كسلا تلهم هدصوصخ ر ( راظنتسالا# ردمزال كمرب و تللهم ردق |

 نیز هنس یادی ودا اذا هرظنا لاق ردهنسانعهریخأت و لاهما هل رسک نە زمه (راظنالا]) هنم ةرظنلا

 اذهل اريظن اذهناکام لاق و لوهجاءانب ىلع ههرظنا لاقو هل ارظن هلعج اذا هلهرظنا لاق ردهنسانعم قلق
 (شظانلا )وهدننزوریما (ریظنلا ) یدل د هزکب ن نکلیدبا نمهزکب کوش هنسنوش ینعیلوهجلاءان ىلع ه رظنا دقلو
 هریظن اذهلاق ردا رظن هرخآ اههدحا هکایوک زد هن سانعم دننام و لثم هل رمىک كنون (رظنلا لو هدننزو رواح

 رونا وا یالط آه هتف وغ ا اورا (ةرظنلا یک ءامر 1 رولک ءارظن یعجلربظن و هلثمیا هرظن و هرظانمو 1

 قالطا هنيه ءوسو هکلنیکر چ و ةيه یا ةرظن هل لاق ردلهعتسم هنسانعم تبیهو بیع یا ةرظن هيف لاق ل

 هنسانعم یثغ روند هفلنغباب و ردهنسانعم بوحشو ےسج رعت و هه ءوس یا ةرظنل هيف "نا لاقب روناوآ | :

 ای راجیآر مالسلا هيلع هنا ثیدحا هنم و ح راشلا لاق روند هما وا هن ب رظن ثانس هشاط "نج لوق ىلع |

 وهفلوهحلاءان ىلع لج را رظن لاق و "نا رظن نم اهتاصا نيع اسیا هکاهلا وقتساف ةرظن ام "را لاق ةعفس ا

 روظنمو ردل وعفم سا ند رظن ( روظنملا)ةج را ىا رظنلا نمب هرظنلاش ردهنسانعتقفشو تجر هرظنو روظنم ۱:
 رایسن روظنم و یدا درم یعما كن ردب ردیعما كن سهدلا و هبح ردروهشم زجار هبح ن روظنم ردندیماسا |

 هد هلهاب هلسق ضرا (رشاون) ردیدآ عضومرب وص راي غاطرب هدندروب سبع یب (ترظانال ردهسک فورعمرب ۱ ۱

 ندهرظنروند هن واخ ولبع (ةروظنلاژ رونل وا قالطا هراهب جاقرا ۱
 هب ويعم یا ةروظنم ةا ما لاق ردذ وخأم

 یراقو اماد ندنتماهش و تدح بول وا لد دالو و زوایوولتماهشهدننزودادش (راشنلا)ل رون دهب هیهادو تفآو |
 ندنس هلسق لکع (رانفثلا ون ) فرطلا حاط دا ؤفلا دیدح مهش یا راظنسرفلاقب روندهن آ نالوا ردبارظن یراقو ۲

Eلوش هدننزو رايس (ةراظنلا) رددآ روغپ رب راظن لوق ىلع رونلوا تبسن هرلنآ هراظن لبا ردنعاج موق  

 هراظن یدوب هلیصف كناظ-و كيم 2 رظنلا) یکر اندا رظن هلاله راهلوا ردنا رظف هب هنسفرپ هکروند دنعاج |

 نخ نکل راردا لاسمعتسا ءاهتف ضعب هتک. هیات ح رفت و هزات هدنزو مارک (هراشنآ) ر

 رظتنا یا نالفای ران لوقت هنسانعم لوا رظتنم ردرما لعف مسا هدشزو ماطق ( راظن إل رداطخو |

 راظن مه لاق رونل وا قالطا RE AE روند ه هنینآ هلل سمک كی (راظنلا)ل ق

 (ة ر ظانملا )ی نشم ثم یا رب اظن ےھلپ ا تددع لوقت ر ونل وا لامعتسا هدنعق وم رشیکیا رشیکیا راظن ولثاماو لضافا یا

 قلق رظن هرخآ یش یتش ر و هلاربظن راص اذا هرظان لاقت ردهنسانعم قمل واریظن و لثم هن هنس رب هدننزو هلعافم ق ِ

 هللا لوسر مالکب الو هللا باتکب رظانتال يرهزلا لوق هنمو هربظن هلعج اذا نالف انالف رظان لا ردهنسانعم
 ردق ىلع تثج لئاقلا لوک ضرعب “یل الثم امهلعح ال هانعم وا ام# ارظن ايش  لعجتال یا سو هیلع هل لص | ۱

 یاب همدآرب مان یخ موحرم یوکرب ینبم اک | هکرید جزم » بولطم تق و ءاج اذا یسوم یعم یسومای

 یکیاهرظانم هد هیبادآ حالطصا وردمزلتسینآرفناهنما و لاذت ارز ردشمدردلکد اج كمدةوش باتکلاذخ لا
 هلتریصب ورصب ندبناح یکیا هدنبسن نالوا هدننایم *یشیکیا هکر دذوخأم ندقعشقاب ه هنسنر دوخاب هنرب یرب هسک |

 راظنلا لها وه لاق ردهنسانعم تسارف هدننزو بانک (راظنلا)ل ردنرابع ندکلیا رظن باوصاا اراهظا | ۱

 كنور هبت نیکو هلباهددشم نون و هم ومطمءار وین وکسكناظو یم كنون ( هل رظنلا) ةسارفلایآ
 ا هدنآ ۲ هسلیارظن هب هنسنر هلو انایدبولاکسد هکرونید هتروعلوشردنفا هل میک كنار و 3

 روند هتروع نشود هلاکو "نظ هسلیا ع بن رب هرز وا رو نم نزو ی د هنع هک هلوا ردنا "نظ ءوس | ۱ 1

 ایش رت لف ترظن وا تععس اذا ةن رظن ةنعمةأرما لاق ردا تشن ندقلوا بلقلا دسافو نوردد راتلاح و وا ۱

 هغلابم هدانعم رب راب ع هکر دشغل لوا رکذ جد هدنرلح هبسانلاب هعفد جاق رب هکرد یقح مجرم + ابنظت هشت

 راردنا هدایز ادنشم هدنسهدارا فلات نونو بم یک | راردا مص فرح هدای زو رب هنظفل هدن راکدشا دصق | [

Eروما كسان اعاد تذکر ارد هنععس رونل وا رببعت ی کید هکهتروع نورددب نالوا رلکد یتیزوس كقلخ امناد الث |  

 هده هرفاک نالوا ناکدب هدرل هنسن یغیدقابو هدرازوس یکیدتشیا تلذکر ار د هر ظن هن هل وعلم ندا رظن هنلاوحا و

 جد شب هن رزوا كننرپ بوفاب هن راعاضواو لاوحاو بویلکید ینتالک كقلخ راردا قالطا ه رظنو هنعم 1

 رظنا هدندنع برع ضعب هلع كنءزمه (رودظنا ) یلاعت هلا "نهلذخ ردنا داسفا یی را هنأیم یک سیلبا بوت[ 1
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ll 



 e ۱۲ قم

 هسرول وا هسش و هلنا یلا وهنسانعم کف هدقدنل وا لامعتسا هلیس هلک ف ردربتعم ید تر صب هد رظن هکر ,دح راش هنیعب

 کک ررر تاون کس هسوول زا ها نیو بضخ دنولوا طالع ونتجنر هت وا ھا مالاو تبر
 ضدالا ترظنلاقن رونل وا لامعتسا هنسانعم كامروتسوک هزوک هلباراهظا تان رب رظن و *یمتتا تمکح اذا مولا نی
 سانلا نیب و مهناعا و مهل یٹراذا ےھلرظن لاقب ردهنسانعم كلغا تناعا بوبحآ هنلاح كمدآرب و اهنابن نیعلاترا اذا

X>لمات و رکف سا یی ورق ین هنسنربو مکحاذا مه دی رظث لاق ررلعتسم هتسانعم قلف اوغاد لصفو م  

 رظتنا اذاات الف رظن لاق ردلهعتسم هن سانعم Fat هسیق و هرذق هبف رکف اذا ةفرظن لاق رد هنسانعم دی

 ج لاق نوچغیدلوا راکرد ییرلرظن هنر یرب اماد رونلوا قالطا هتعاجو موق نالوا رواحم هنر یرب رظن و
 فل وم» نهکت ادا لج رارظن لاق ردلمعتسم هنسانعم كیا تناهکو  ضعب یلا مهضعب رظن نورواصت یا ر ظز

 قرظنا لوقت ردلمعتسم هنسانعم قمتوط قالوف هزوسرب رظن و ردشلیا رارکت ینیرلانعم تناما هلا مکح هدارو
 | قعاص ه یسهر و ییعب هلالهمی هنسرب و دلع ین ات اذا هرظن لاق رر عتسم هنساتعمی او لاهماو ۳ غصا یا

 ققابهلتق د رهدنا لغات ورکف هب هنسن رب هدننزو لعفت (رظنتلا)ل رظنن هعایاذا *یثلارظن لاق رداهعتس هنسنانعم

 | كل هلماعم رهدبا یث اتهجهتسهآ ییهنسنر و هنیعب هلءاتاذا هرظنتلاق یک ردنا هعلاطم باتکر دهنسانعم
 [ لا ر رزیعتسم ةن فا وک وه وا یعوقو كيش یتبدل وا رظننمو هبلع ی ات اذا هرظن لاقت ردهنسانعم

 هب هطقنهایس نالوا هدنحا لز وک لوق ىلع هژوک رظان و ردلعافےساندرظن (رظانلا هرظتن امعقوت یانالف رظتل

 ولو هد[ یشابلزوک هکونل وا قالطا ءرمط رهدن ور دوخابه,سصب سفن دوخاب رونل وارببعتكب هکرونل وا قالطا
 ِ هکر دهنسانعم روطا ورد دآهعلف رهدنتلایا ناتسزوخ رظا ورون د كك ن الو الزان ویزا یرغوطهزککن د ههج و

 | ندنرراکی ك رز وکه کر ونب دهرمط یکی عقاوهدناج یکی كنوربهلس هی هنت(نارظانلالر وند هنسیسکب هچاپ وغاب
 اضعب مهعب رظن اذا | ورطان لاقت ردهنتسانعم قعشفاب هنر یر هدننزو لعافت (رظانتلال رد راشطا نالبس

 هکک را كنشید هلغلوا بیرق هنن رب یرب هج رک ییسیشید هلککرا كنح اغاامرخ كرس زا نادنآ ناتلصلارظات و

 ترظانتلا رول وا زمت وط هویم دو کیا ھنن د یشآ ندککر ا هکانبویطا تیافک هدنص وصخ حال یرظن د رحم
 [ قلوا لباقم هنیر یرب هنسن یکیاو هنم مت یتح جلت اه لف لحفلا ىلا امن نالا ترظن اذا ناتلخلا

 | ردلمتسم هتسانعم كلا ارادم هنیرب یرب هدنن شيا ر و اتلباقت اذا نارادلا ترظانت لاق ردلهعتسم هن_سانعم
 قلعت رظن ندنفابقو لکش هاه (ةرظنملا )و هلیمف كناط و كيم (رظنلا) اضوارت اذا رمالا یف ارظانت لاق
 زرد ادیداک اهدیسراف ردیلباقم »رع وربخم ردا حابقتسا هسیادب و اصتسا رطا هسیا بوخ هک وند كجءدا

 ] کاتا رظنلا لو هلن یاب( -یرظنلا كءاس وا كبحف هيلا ترظنام وهو ةنسح ةرظنمو نسخ رظن هل لاق
 | ءدننزو روبص «روظنلا) رظنلا نسح یا "ینارظنمو "یرظنملجر لاسقن روند همدآ نالوا رظنم بوخ هلتبسن
 | لومآمیاسحاو یزاجیرما هکر ونلواقالطا همدآناشیذودیسلوش 6 ةربظنل الو( ةروظانلا )و هلباه(ةروظنل الو

 | درفكنو ويلا رظني ديس یا ةربظن و ةروظان و ةروظن و روظن نالف لاق هلوا ردبا رظن هنسیدنک سکره هلغلوا
 قالطا ه هک لوشهدنن زور وبص روظو رونلعج ءرزوا رب اظن هر وظن وهریظن لوق یلعردربا ر یینومورکذ م و یعجج و
 نمیلاهرظن لفغیالناک اذا ر وظن لج ر لاقت هل وا زا لافغا یترظنامادندنفرط هک نالوا” مهم هنسیدنک هکر ونلوا
 بوصاو وردموس مهدهلنا ونعءام که ران همهاام ىلا هدا نکل تول واهلا وذع ۳ ر ا راطا

 قالطا هنل وغا رق لرکسع هربظن و هروظنورول وا كم د ردا رظن ۀمادا هب هنسن نال وا "مهم هنس ودنکس پر دکر کی مل وا

 یر ندتم باش هکرونل وا قالطا همدآ لوش رظانلاددس مېتعیلط یا مهتريظن و شیط اةروظن مه لاق رونلوا
 ءلع رظن ةما نم اثیرب ناکاذا رظانلا ددسوهلاش هلوا ردنا رظن هلتق د یک یکرک ه هنسرب هلغل وا هحاسلا

 رظف هان *رسزامناد هکر ونل وا قالطا هراسلچ تشودنز رولوا ددشم اغ اضعب و هدننزو یزج یرظفونب  هینیع
 لزغتلا و ءاسنلایلا رظنلا لها یا ءاظلا ددشتدق و یرظنونپ مه لا رله و اردنا ببح و تفلا و سنا باران آو بودا

 یفیدنلوا رظن ندرلنآ هتم یراقدلوا هلاوح رونلوا قالطا هرارب كسکوم كسکوب هلیحصف كي رظانلا ن
 (زوظانلالردبدآ عض ومرب هدنب رف تیهرهشو رد دآ عض ومر و هعلقرب هدن رق ضع هد هیماش هی رب رظانم و هلریسح

 ( راظتنالا)لیدنل وا نایب هدنسهدام ر طن(روظانلا ن ار ونید هنسیسک» هچغآپ و غاب هکر دهنسانعمروطان(رظانلا لو
 ردهنسانعم و دهان طاق هب هنسار و هرلعی ات اذا هرظتنا لاق زدهنسانعم للا ی ات هدننز و لاعتفا

 هم و تلهم هکر وند هکلناربخأت و لاهما هدص وصخ ر ردم هدننزو هحرف(ةرظلا) هبق رناذا هرظتا لاقت



 ناب ورصنلا هب ورصتن دم نب “لهندو انا )نمرات ردنطب درب و نا ر( كفى لوک بما ون
 هکله زات ردعما هلیوکنس كنه” داضو ىق كنو 2 سّصنلا# ردتعاجرب ندنش دح (نو رصنلاز رد راثدح ۱

 راسب و انغ و هشبع یا هترضن هّللا داز لاقب رد هنسانعمیناک دنزو شیع و مث یا ةرضن هل لاقي روند هکلرت و
 هدننزوهمارک 6 هراضن)ل و هدننز ودوعف (روضن ]لو (هرضن )لو ردهنسانعم تفاطل و قن ور و نسح و رد هنسانعم |

 نوللا و ,a رها رض لاق هن سانعم ٠ قلوا رادقت SENT هزات ورن رهزن هر (یفن)وا ۱

 ات î سصحخا لاق رول وا فص و ةغلابم هنا ولا قلم و ةرضطخا ددشلا یا رضا قرو لا 1 3

 هدننز و لیعفت 6 ریضتلا)) بلصطل | یا رضا |J ءاملا ىلع ىلع لاقي رول وا قالطا دن ر نالوا هدنزو كوصو 3 1 2

 ارضا لوح یا هرضناو هللاهسضن لا رد هنسانعم یا ولت راضن ین ەن هلن مک كنه (راضنالالو ۳

 (راضنلا و وهدننزوریما(ریضنل ال و هل وکسهلداض وی كن ون( رضنلالرمضنافهمضنا لا رول وا مزالراضنا و ۱ ّ

 | رد شرف وا هان ن ربضن ردندیماسا (رضنا) و یک سلفا رولک رضنا و هلرسسک كنون رواک راضف ۰ 3

 | یرضن ا ےکح ن رضنلان ندي ن نیسح و ردندح "یورضبلا رضا نت ا ناب ر کزن لضفلان ساو ۳

 نیر هدننز و امت را )و یا ا SS سذو ناسا ب ولغواو

2 2 

 هنعوت دالوا راومثو : یرطوط یرالادو نوزوا دوخاب هتنالو اوون هلی وض روم نوت
 مالیسلا هیلع یوبنربنمو رارز ود ینا وا یسهلوق» هطاوق ضعب ندنآ هکر دیبا بشخ عونر راضنو روند
 گن هنانک ن وڏ نانل وا رکد هدننز ورم ز ( زیښنلا ]و ردندنع ون ن وغلا یدو 4 یدا لوممندنآ

 | هدننز ورپما يلا تارا یا لحرارضت ای ز روت ۳ ا دوز رک نون 9

 لصالا ف یرضنلا هللادبع نب رکب یھ یدقا و ماما هنر تف روند "یرضن هدنتبسن رد هشناط رب ندزییخ دوم

 | هنیفس (هریضن إ) ردشلوا رضاج هنس هوزغ دحا ردند اعا ناهبت ن ریضنلا واو ردند هم وس رم ةمناط

 كنب ن .نادمش هکرد قیدح نا هد نازو بارغ ( راضن) ردیعا یر هراح كن رابانج هلس ما وزو
 (نژطنلا) رونلوا قالطا هبیداو هنر هدن رایدبعک ن ثراحمب هلی كنون (تاراضنلا)ی دا ندنس هلا

Eندهزینط و و ردهنسانعم لء ماعط افا ردو هحل وا لبقت بونالو یسهدعم مدآرب هدنن ز وهحرحد لا هثلثمیاث  

 ۱ لاق هنسانعم نابغاب روند هنری تار و هجا و غاب(روطانلا و و(یطانلا ) یدنلوا کد ەت رد ټول

 ندحابصمكح راش + رولکریطا و یمجی لر وطات و ۳۹۳۹ رولک هرطن و هدننز و ءامرک رولک ءارطن و هدننز و نامر 8 : رو راطن یعچ كرطانر دیا ظاووردندهعشوب یرطان ماج اهظفاح یا اهروطانو لاو مرکلارطانوه |

 هلک عا تائور کا ندسایعا ر یرهزا نکل ردندنس هدام رظن هبا هرم یاظ ردهیطبن هک هرزوا لق ۳

 رطذ لاق رد هنسانعم مطب دارو غاب هدننز و هباتک (ةراطنلا) و هدنن زورطس (رطنلا) رول وا ییعهروک کا زا

 ۱ یبحاص ءایلیا و لقرهنال وا مور رمصیف (روطانلان | ) هظفح 4 ادال والا بابلانم ةراطنوارطن لاو مرکلا نالف : ۰

 بصذ فعسا هرز و ماش یا راصن لجن یسیدنک لقره ىدا مو یدبایک اح فن رش سدق ندنف رط لقره ینعب : 2

aهکر دیعما یتمرا قرو هلیصف كنو (نورطنلا) ردذوخ ام ندرظن هکر دهدزنابز هد هلبا هم یاظو و یدیشلیآ ۱  

 تفآهدنز و جرب ز(رطئنلا)) رار د نو هرطل هماع هکر دعور ندن آ نورطن نکل رد چن ی راکش د یا روا یجوبق 5 7

 شیحوت یراروناح هدنراقلارا نیکا هکر وند هل نانل وا بعت قوبوا هدننز و نامر (راطنلا) روند « هیهاد و ۱

Eردشلنا تی هرزوا قلوا یم مضومر هدماش ن ورطان یرهوج و رونید هسیدنت هدیسرراف راردا بصن نوچتا  
 هدنن زودعقم (رظنلالو هلیحف كهم یاظ و كنون (رظنلا ]ل ردقلوا نورطام هلي” نال وا باوص ردطلغ نك
 هکر د هنسانعم كلغ هرصاب فرص هب هنسذر هدنن زوراک نت( ر اظنتلا )و هدنن زو هچ م (ةرظنمل الو هتاک ( نا رظنلا ]و |
 هلماتاذا عبارلا و لوالا بابلا نماراظن و ةرظنم و انارظن و ارظنمو | رظن هيلا و هرظنو هرظن لاقب رونل وا ریبعت قاب |



 سی AVE جی

 | ضمنا مر رنلوارکعها وخ هل و اتش لاوقا اد ةن ارعا لر وب عارصم هدییبلا تغمدها وشو هد ه دادغب |
 ردراصنا و یکراوز ورا زرد راصن ی ل ر صال رون دءراکد دمو نیعمهدننز ود رص (رصنلا) و( رصانلارلهدنا | |

 ردرصا و یعج ردشل وا میما هکرونا وا قالطا ها رجقج ها وص 4 هردمصان و یک بحاص و بعص رواکس صن و
OEYازد تولکی کر ایندرارب دیعب هکر ون د هب هبعش لوشو رول واهحرادةم تيرو اکا لیمر و مظعا  

 هغلابم رون د هنیعمو رمصان هدننز وريم !(یصنلا )ردنا دا دما و صف هن اليس كنهردهلب وص هکاب وک رول وا ی

 سوا ندنناکس هن دم ردیعج لرصان لصالایف هلی كنءزمه ( راصتالار) رضا ىا هربصت هللا لاق سا

 مسا هلکلتا هبلغ ترصل فصو هتا وذ ندا تناعا و ترصن 4 یوفطصم ترضح فرط ندنسهلسق جرزخو

 هنسانع» هن وعم نسح ردم هلیعض كنون (ةرصنلا) یدنلق صاخ مما ه هلیلج "هرمز لوا یونان رها هنسا

 ددم ( راصتتسالا ) ردبحاص ثیا ور هدئدح ردیبما كنولغوا كن دلا حالص ناطلس یزاف ندهب و ءرصنو
 اذا هصنتسا لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلتا لا و سو هدقسا اذا هضتتسا لاقت ردهنسانعم كمهتسا ترصنو

 .كلعا عفد ییسادعا هسکر وردنا زای ترصن هرز وا رقف هلبا هبطع هک یک ولاول یالتنا نیمار راس لعب

 ۱ هیلع هرصت نا هلئس اذا هيلع هرصتتسا لاق ردصخا ندل وا یانعو و ردهنسانعم كمهتسا مدراب ندمدآرب هدناب

 لاعب یا هلرصتت وه لاق رد هنسانعم كعشر ود هکلعا ددم و رصن نوچلا هسکرب مدآرب هدننز و لعفت (رصنتلا)
 سصنت لاقب ردهنسانعم كمریک هند یراصت صنت و ردلکد ندناب لکو ر ونتوب هروک های كج راش » هلرصنلا

 رز هتمانعم قعتلعدراب رزرو ا كلا ترمصن هل رب یرب مد از ولعافت (سصانتلا) یراصتلان د ف ل خد اذا دوهبلا
 [] ترصانت لاق رونل وا لامعتسا هسانعم كلما قیدصت برب یرب رلربخ و رنصنلا یلعاو واعت اذا موقلارصانت لاقي
 یارصنا لجر لاقب روند همدآ زسننس هلیصف هلداص و كنءهزمه (رصنالا) اضمب اهضعب قدص اذا زابخالا
 كنون وین وکس كن هم یاخو یعض كناب (رصن تخم لردذ وخ ام ندنسءدام یراصن هر وکه نایب ثحراش × فلقا

 | ردیسا مصر هدننزو مس رصنو رد هنسانعم نبا تخوب ردی رعم یم رصن تخوپ هلق ,كنهددشم داص و

 رصن نا و هی رت بول اروتاب هراوخ ریش لفطرب هدننایموس مینص هکیدروکب وریکه ب و را هناخنص نداس نوکر ب

 ا یب ةاغط بول وا نابز رم ندنفرط ینایک بسا رهل ناربا هاش هدعب یدلیا دیعس را سصن تخو هنساتفم |

 لا دبع و یضلا رصف نب مهار اردندیماسا هیت( صن )یدلیا بارخ قیرش سدق و مام لتف و نییعن هرز وا

 ۱ كن رات مصح انکا "يول رصنرذتلاوا ردندیماسا هدننز ورب ز( ریصن )رد رلژدحشصن نب هللادبع ندم نب

 ] (روصنم) و (رصان إلو هدننز وربما (ریصتیدارول وا ءال ہص منا 1 هکر دیماه رق رقرو هلناصف (هرصنر) رد ذیل

 رددآ هبرقرب ەدە ربط (هرصان لرد دآ هب رف رقرب هدهیشررفا ( ب رصانلا ]ردن دلاجر یاسا هدننز و دادش (راصن)و

 ییعب ردرلب وسنماک ای .ههفناطیراصن رارب د ده روصتوممصاناک اهکردیدآ هب رق رقر هدماش هاب كانون (هنارصن)

 كنسهلک یرصند وخاب یک نامدن ویمادن ردعج ندنظفل نامصن یراصث لوف ىلع رایدلبا تنش نداروا ادا

 سه رف هنارصن هکر د حراش + ردیدرفم كنظفل یراصن هنارصن و هينا ر صن ویک یراهمو "یرهم ردیعج
 روطسم هدلیحا نکل راپدلیاذخا ندنا یتعما یراصن و بودا معز مالسلا هیلع یسیع دلوم یسهشاط یراصن
 ندنف رطسوراه نالوا س وح تلم هدرصع لوا بود ادل وت هد هب رقمان مم تيب یسیع ترضح هرزوا یغیدل وا
 مان هرصان هرکصندقدل وا د م روفسم تلم بودا لقن هرصم یتسیدنک هلیسهدلا و یرلابرقا ضعب هلبرلتا زازنحا
 ردیسیلصا درفم كنظفل یراصن هینارصنو ردرموسیم هلیناونع یرصانلا عوسیا هدلیحاو رایدلکه به رق

 هدراعشا ضعب راربد ةينارصن ةأرماو ینارصنلجر بونلوا لامصتسا هلتبسن یای ارب ز ردلکد یسیلامعتسا درفم

 رون دخدراصنا و ینارصن هدنعچ ودرفمو +یهتناردشل وا عفاو هنارصن نوعا ترویض دوخاب هرزوایصا |

 یرابصنلا ند ىلع یا ةيارصنلا ىلع وه لاق رونلوا قالطا هب ناتلم مند كنسهشاط یراصن هنارصن و

 ایارصن هلعج ادا بهارلا هرصن لاق رد هنیسانعم یل ینارصن یمدآرب هدننزو لیعفت (رصتتلا زا معلم و

 (ةروصنلا ) قت تا ادا هیممصتا لاق هنسانعم فاصت او مات اقلآدادند هسکر مدار ,هدننز و لاعتفا(راصت لا )

 نوحه رهن ۳ كعءدق مزراوخ رهشو ردهدلب ر هدنسحاوت طساو و ار دیمراتیا "هدلب ر هدنسهکل وا دنس

 رددآ هدلب ر هدن د الب دو رارب د ید هل روصنم هکر دهدلب رب هد زق نا ورق رهس هدب : رغم و ىدا هدنسساق سن

 ناشلامضع هاشدان دنا یک هل رله روصتم نانل وا رک ذوب هکر دنیا داور طایمد هللارصم " هرهاق و

 ۱ زونلوا نانو زنا یو نارب و یسهلج نکیاراشلبا يمس هروصنم هلیلأافت ما ودو مص رصنو ان ناطلسلآ لیلج و

 (ونب)



E E ۱۳۳ اا 

 رشت لاق VRE قجآ بواپ ی هنتسن نام قم نوت یدو و هدننزو لیعفت (ریشنتلا ) هایحا اذا تیلا

 كلی ذی وعت هل یقر هضی مد وخابهن رنخ وز کت ددشومت رشنم فعص 3 یلامتهلوق هنم و هطسب اذاهوحن و بوئلا |

 «یرفو یکل سرو لوسر ردیعج روشن هلنیتص (سشنلا) ةرشنلاب ذ وع اذ لیلعلا نع مشن لاق ردهنسانعم |
 كب رهاب ارش و نونا عا رونو نجلا نوکسب ارشنو نيتمضب ةي الا دچا رشن حایرلا لسرب وچ یلاعت هلوق |

 رطملا هيف ىذلا باحسلا شن ءايحا هانعم ثلاثلا و ةفخلل ابلط ىا افافصسا نیشلا نكس س ین و روشن عج لول
 اک *یرف و حراشلا لاق+ اش : ةرشذم حایرلا لسرب یذلاوه و هانعم لیق داش عبارا و “یش لک ةایح وه یذلا |

 یارشنلاب لسغلا بجبال لا رونید هغمقیچ یذم ندنرکذ كناسنا رول وا میا هلنیتعض رشن و ةريشب عججهابلا

 یتلع رونلوا هطاعم هنسهلوقم ضبرصو نونح هکروند هنوسفاو هیقر هدننزو هفض (ةرشنلا) یذلا جور

 عاتلا ملتنا لاقب ردهنسانعم قلجآ بولیاب هنسنرب هدننزو لاعتفا (راشتنالا) نوصکیدلیا قیرفتو رشن
 قلوا شافربخو "دتماو لاط اذا راهنلا مشتنا لاق ردلمعتسم هن انعم قمازوا بوئوس هنسنرب وطنا اذا
 نع تقزفا اذالبالاترمشتنااق ردهنسانعم قملوا هدنکارب و عاذنا اذاربلنا رشتنا لاقب ردلمعتسم هنسانعم

 لجرلا رشتنا لاق ردهنسانعم كلك هما وف یتلآ كمدآرب و ردلك ریسفت ن کر ردیقافتارو نم دیق امعار نم ةر
 كخاغاو تا اذا بصعلا رشتا لا ردهنسانعم قعرابق بوشیش یراربکس كنهدوک هلسبس قلرو و ظعنا ا:

 روند هیج هدننزو بارح 6 راشنلا) اهفعس طسنا اذا ةلصلا ترمشتنا لاق رد هنسانعم قلعا هف رطره یرالاد

 هلکنا هکروند هتل ولقمر شب یراکدلپا ریبعت اب رایج رخو هب رشنام وهو راشنلاب ةبشطنا مشت لا

 نالوا هدنزوب چرا لوق یلع هراریکسنال وا هدنجراخ و لخاد ثالوق هدننز و رداون (رشاونلا و راررواص نام

 | ن ةرشان ردندیماسا هرشان و ردهرشان یدرفم روندهراریکس نال واهدن زو هرشط حنا دوخاب هرارمط و هرار
 ن نجرلادبعو سبنع ن دو لصفلا نن سابعو دنز ن كلام و رد هسک ندیا لتق یب هسک مان مامش ثا

 بتکع هلیصف كنهبق وف یا (رشاننلا) ردرلب وسنم ه هک مان هرشان نال وا یرادج ردراثدح ناو رشانلا ره

 مط و طخ یهو نایبصلا ریشانش هطخ هبشاام لاقت ردقو یذرفم رونل وا قالطا ۵ ؛ وزاپ یرلفدزاب كن

 لاقب ردهنسانعم قمرترآ هرکصندکدب ینلعیمسق هب اد هدننز و جارحد هل رک كنون را وشنلا بتکملا

 هدر وخ كت اود هکردب "رعم یمرافراوضتن را وشن هکر ید مجرم + اهفلع نم تقما اذا اراوسشن ةباذلا تروشن ۱
 د زو زما (شتلا )رد شفا واق رقد ۱ ردیعما كنسهی فلع یکیدلیا اقناهدرب اجنالواهدننمز و هده ر

 | نیغی هدنرب بویلوک و د زونهو را ملا یاریشنلاب كيلعف م اما تلخد اذا لاق رونل وا قالطا ه هطوف و هل
 یاروشنم لجر لاق رونل وا قالطا همدآ ناشیرب و قنغاط یروما (روشنلا روند هننمرخ نيک ن

 هکردیهاش همان نانل واریبعتتارب و نامرفالاح هیل واموتخ هکر وند هنیطالس همان و بۈك و رومالا سشتنلا

 هدنن زو همام(ةراشنل ال رونید هنوتاخنالواهم رکو هضم هدنن زو هرو نم( ةروشنملا )ر ولوا حش وم هلا اض ىا

 لاق روندءرلهودشلئاب یتلع برج هدنن زو یزج (یرشلا) رونید هشالت نالیکود ندیتج هدکد لګ فتسا
 لبالا ترشن لاق ردهنسانعم قلاب یتلع برج هرلهود هلنیتحمف (رشنلا و برملا اهف صفتنا اذا یرمشف

 ثیدطعا هنمو هنتسانعم رشننم روند 4 هنسن قنغاط رشنو برطا امف رشتا اذا عبا را باسبلا نم اصشف

 قلعاطنوجما یعر هفا رطا هرجا هک ی ووش وگو نویف رشن و یرمهانم رشتناام یا ی رشت و ما
 ردلعاف ساند راشتنا (رشتنملا را یعزنف لیللاب رشتا اذا رو زلا بابلانم ارشن منغلا ترش لاش ردهن ۱"

 روهظ(روشن) رد ردارب مال كن هسک مان هلهاب یشعا بهو ن رشننمو ردندیماسا رشانمو رونید هئیش قنعاط

 ردهنسانعم كلنا مدراب هدننز وروهظ(روصنل او هدننزو رصح(صنلا )رد دآ هب رقرب هدنساضق رۆن

 ر دلع تسع هنسانعم قم را وص یر هرزواموع رومی و هناعا اذال والا بابلانم :ازوصن وازن مولظلارتضف

 هنم هرم صن لاش ردلیتس هنسانعم قمرتزوق ندهنسلرب یعدآرت و دوخاباهع ادا ضرالا ثيغلا رص لاق

 رصان یارصن موقو رصن لجر لاقت یک لدعرول وا ربارب یعجو درفع رول وا فص و مصذ و هصلخ و هات اذآ
 یکیدلیا داشنا هدنعف وم داهشتسا هلتیسن هاش مان هب مر كن رهوج رد ردن هلسقرپ نیعف ن سصن و نورصان

 هب وبیس هکلب ردلکد یداشنا دوخ دوخ كنرهوج و و ردطلغ یعارصم »اسطن اصن مصنای لئاتل« بسا
 | هلا هج داضردقل وا ارضن ارضن رنا هه تیا ور و ردقلاس هنسیدنک هلکطا داشنا هرز وا هرو زم رتو

 ها وش هکر د جزم »یدبا ینابرد ك راکبان مان رايس نس صن نالوا یمیلا و ناسارخ ندنفرط هل وما رویم ضن



 ی ۱۲۲ حس

 ۱ امنادرول وا تدا هدنراراکی هلزوک کردم تلعرب و ته یی دم اربغمجر

 ۱۱ یلدامرز را مدنالیس اعاد هکرول وا ثداح یخدهدنرلتا شیدو ید هددعقم "یلاوح و زل وا عطقنم یشای

 ۱ ید كيلد لواو رولوا ندهرابرب قدغل وا جالع یک یکرک ایو ندنسلشد كشيشرپ هکردکیلدر یکیدید هددعقم
 هاک و رول وا هد دیقتسم ءاعما هصش اکو راقاوص یلکرا ندنآورولوا هدنالضعبب رق هدعقماب رول وا هد رانک لوا

 وص ر نوچ امام یب هدنزو Oaks هاکو رول وار كيلد
 سسمنتسا لاق رد هنسانعم قلوا دنم روزو یوق یکس کرک (راسنتسالا) ردشلوا هعق ور هیات لا نب کز ددآ

 كندندح مان رفسو دنا و نطقو ردن دنیعبات ق ولعذ ن ری ردندیماساهدنن زورب ز( سلة وق رسنل اکر اصاذا ر اطلا

 رد هعلقرب هدنب رق دن وان رون متید ن ریس ٌةعلق و ردنا یدج كد مات رع ن كالا دعو ردیمسا یراردب

 ن دجح كلذک ردنداروا "یرسانلا دجا نت نسح ندننتدح رده رق رب هدنساضف ناحرج هدننزو هردات (هرسان زا

 رد راکدد یلکصم هکر دیا فورعم درو هل رسک كنون (نیسنلا ردنداروا یرسانلا ینا هیقفلا دمع
 ۱ یکشملکدنرت رد ه وکی کیالواور دم وس رم هلیصف كنون نرس هدناهرب ارز رد لصالا یسرافروب نم ظل

 | روند هنشوق لش وط هدننزو هيا غ ( هب راسنلا)) ردشغل وا بیرعت هللول رسک سپ راربد یربنع لک هرکی

 | یدارصاعم هلا ورشون ردیعسا e E OSES رفعج هلبا هبفوف یات (زتسنو یب زده

 | یاب هنضای ردتج هلو | كج یراکد د لکی ناب ویلکسوتسغا | هکر دیم ف ورعمناح رهژن و هدانزنرسن ورسل و ۱

 | ردلقشم هبءربثک ی ارق ردیدآ هیحات رب هدقارع هدننزو مهرد (یتسن) رار د لک یراص یاب هنسیراص و لک قآ

 ۱ هلک كن و و یم كو( ریتسنم) رد دا كن هطا رب هدننیب ه ردنکسا هلن طابمد هلا وا و هدرخآ ویصق كنون( و رسنا

 ۱۳ دکترا رم ی ور ریتمانهریتسنمارهاظ کر د جم ردن رادبعم ن وعطقنموداه زردیدآ دلبر هد هیقبرفا

  هاقناخ لصالایف ید هدلب یرلکدیدرتسانم هدیلیامورهکهت ردشمل وا امم هلیعما كنآ هدلب هدعُب روند هباراصت

 ۱ بجا "هدلب رب هد هیت رفا كلذک ریتسنم و ردم وس رم هدایفارغج بتک یددل وا هدلن هدعب بول وا یراصن

 دیجما عضومر هدنسقرش سلدنا و رد هفاسم قان وق یبلا یسهنایمهلبا ن ناورق رهش ردموقرب ندشیرف یسیلاها

 ۱ یون یر ردرزو تفلاح هدتلم لها یاس هکر ددش جز ندنتلم یراصن هلبصف و یعض كنون (ةیروطسلا)

 ۱ یدوخ یار هدانا ور وهظ هدنرمصع یسابع نوماملوا ورد رابونینم هف وسلیفمات روطست ملزم زا

 ارن هدیمور ناسل هرلنوب ردیبحاص هلالث ےناقاو دحاو یلاعت قح هکردو یعز كنآو یدلیا فّرصت
 رد ورم هدباتکمان لګ للمیرللیصفت رد هب وقعی یر وهیاکلمیرب ردرا و دهشاطیکیا هکر د ججزتم*رلربد ۱
 ۱ | ه هبط ةڪار هدنن زو شح( رشنلا را رددآ هرقرب ,هرزوا قیرطناسارخهدننز و لحد رج هلا هګ نیش( ر تشن هن)

 ۱ روند هنسهحصا ر كن رلنایو كن شا ندا روهظ هرکصندقدو وا یعسق ناوسن یأر یلعو ردعا لوق ىلع روند |

  هدانعموب و هنسانعم كلا ایحا ید وام یا هدننز و دووه ر وشنو ستنو رونو امرونه قاپ و

 | اویخ ےھایحا یا لوالا بابلا نم اروشن و ارشن اورمشنف یتولا هللارشن لا هنسانعمتایحكلربد رارول وامزال

 | هوا شمرشپ بونلهزان هلدببس روم هدفیص بقع بولوا شع روق هدنرب هکرونل وا قالطا هرباچ لوش شن و
 رها قاروا ترشن ردهنسانعم قلعاط هفرط ره یغارب كجاخا رنشنو هلسیس یغیدلوب تایح ندهرکص

 هرمشن رشن لاقب ردهنسانعم قملوا زوبا و قروا اذا رجشلا رمشن لاقب رد هنسانعم قفلقارب جافا و ترمشتنا ینعم |
 هطسد ادا رو بول ارشذ لاق ردیلباقم یط هک ردهتسانعم قجآ بورای یەنسن یسەلوقم هماح و هب رج

 | لوش سشن و هقرف اذا *یشلا سشن لاقب ردهنسانعم ققعاط و هتح اذا بشلنا رشن لاق ردهنسانعم قعو جاغا و
 سو را دیانتصت منو هیلوا هدنطبض و عجب ربز كتهدرکس سرب هکرونل وا قالطا هتعاجو موقهدنکارپ ۱

 یتلشاپ هک تاب متن و سر مهم ال نبق رفتم یا ارمشنو ارمشذ موقلا ءاح لاق رد هن سانعم و ملشنم رشا 1

 هنسانعم قلق عیاش و شاف یربخربو اهنابن ءدب یا تبنلا شن نسحا ام لاقت دای ےک ا اھ
 هکردندننلدح سشن نب دم ردندیماسا رشنو هعاذا اذا لوالا و یناثلا بابلا نم ارشن ربا رشن لا ردلهعتس
 لا ردنا شن یدولب هکر د هنسانعم كعسا لب د هدنوک یلتولب مشذ و یدلیا ثیدح تیاور ملس یبا نب شل اشسا
 ردا هلازا و رشن ینتلع هکر د هنسانعم كليا نوسفاو هیقر هب هتسخ دوخا هنونحم و مغ موب تبه اذا حرا ترمشت |
 ضرالا ترشن لاق ردهنسانعم كمروت تابن هلقغای رومخي هر روشن و هاقر اذا ضي رملاو نونحلا نع مشت لاق
 هللا شنا لاق راد اتل كل رد یول وا یدو هل رمک كنهزمه  راشنالاز تشساف عیرلا اهباصا ادا اروشن

 ( تيملا)



e ۱۲۱ زقیس 1 

 هدنس هم كنهقان هکردیعما مرو هن وکر رزن و هلګتسا و هثحا اذا هرز لاق ردهنسانعم كلتا لاعتسا ب و ردنف | قا
 لاقب رد هلسانعم كمر وکر یقح ین هنمنرباب ید راو هرم اذا هرز لاق ردهتسانعم قمرویب رزن ور واوا ضراع | ِ

 لوقت ردلهعتسم هنسانعم یطب و مک و هلقتسا اذا هرز لاق رد هنسانعم كمر وک للف ثكلذک هرقثحا اذا هرژ

 رولک ر زن یعج رز روند ه هنن زآ هدرنو (رورلا)و هدننزوریما (رب لا اسطب یا ارزتالا تثجام
 هلع كران ون (روزلا لو 6ةروززنلا)لوهدننزو همارک (ة راز لالو هل وکس كناز و یض كنون ( رزنلا )هایت
 | لیعفت رب زنتلال لقاذا سمانا بابلانمار وزن و ةر وزن و ةرازن و ارز "یشلارزن لاق ردهنسانعم قلوا زآ هنسار
 ردهنسانعم لیلقت دوب هل رسک كن هزم 6 رازن الا هللق اذا "یفلا رزن لاق ردهتسانعم كع زا یی هنسنرټ هدننزو أ

 هسکر و لاقت اذا یشلا رزنت لاق ردهنسانعم قلازآ هدننزو لعفت (ر زلال هللقاذا هءاطع رزتآ لاق

 ندهلبق لوا دوخای كلبا لثاغ هدرا وطاو عاضوا هنقلخ هلسف لوا یسیدنک دوخاپ بسلنم هنس لبق ر

 | هسفن هبشوا رازن ةلسق ىلا بسّنا اذا لجرلا رزنت لاقب ردهنسانعم كلا لاخدا هرانآ یتسیدنک نکیآ لکد

 ۱ روزن لوقیلع روند هنوتاخ دلولا ةلبلق هدننز و هحرف (قر زلال وهدننز و روبص (روزلا ) یف هسفن لخدا وا
 | روند هثیش نالوا روئلتلف اقلطمو نیللا وا دلولا ةلبلق یا ر وزن ةًأرما نا روند هنوناخ نالوا هجا یدوس |

 ۱ اهدل و تامدق تراص اذا روزت ةقان لا هلوا شلفاب هندلو كرب اسم هلغل وا كاله یدل و هکروند ههقان لوشو ||
 | رزن یعجج هه راک الا تلت داکتال تناک اذا ر وزن ةقان لا روند ه هقاننال وا هبکه راک امن اد و اهریغ دلو تمأرتو ح

 | ندقلربسف كنج یمانعم ردلقح قل وایسا و عج رزتهدا زو لایح نع ئارز نع برا تح لا هنمو هلنیتعض ر واک
 | كنون(سسنل )رد رد هلسق ر هکر د دعم نب هدننزو با تک( رازن )ر ددا رم كع د یدش زق بب سالب هکر دکم د ید وآ

 شوقو و یدنل وا هیعسآ ةغلابم نوچغید راب وق بودند ی هنسن یسهلوقم هفیج ردیعما شوقر هل رسک ك نیس و ی
 ۱ جد ییسهلوقم نیهاش و ناغوط رد راکدند زکر ک هلش رک هدیک ر و ردح راوج عبسا هکر دشوق یراکد د سکر °

 | یرسن و هلا شوق هراقیاقع راضعب و ردندسنج و ردبشوق لش وط هکب اقع ردنثد ك رایج رةچ هلتهجو رولا

 | جک نکل رلیدد ردیعون لاطب نایل وا یجلآ ندنوب یزاکدداباب قآو زایدلیا نایب هل راکد.د لحمالب و لی شوط
 سو رولکر وسن و رولکس سنا عج ردیفرح سکر ک زکر کو ردندنعو شوق هرق هکر دم راکدند کرک نالوا

 ج دم ےص یراکدد ثوغپ هکر د ح راش»# یدارول وا هدریچشرا هکر دیدآنصرب صوصخ هنس هل بق عالکلایذ

 هنر و عقاو رس هنن رب هکر دندآ بک و کی کیا هدنتمس یلاعش بطقرممن و ىدا یرافص كن زاهلدق نادمش قومی

 ۱ ردهدنن ر وص رباط یرب ولزان هنیمز یرب زدن راتز وص رنسن بکر ندهبکو کت روص یکیا راثوب ۳ زهرا
 ۱ مرا كنفنرط لوق ىلع رول وا هدنزرط هکرکچ هکروند هنسسهراب تا سبایرب هرجا یغنرط كتم تآرسژو

 ۱ كنهتسنرب ی هنسئر رولوا ردصم سو ردروس یعج روند ههنسن كسموت نالوا هدنفرط تسوا كنزو

 | هطشک اذا لوالا بابلا نم امن هنع هرن لاقي ردهنسانعم قچنا بوریص دوخای برودیک ندنرزو

 هست لاق ردهنسانعم كد تا هلن زاقنم یم شوقو هضقن اذا حرلا رس لات ردهنسانعم كعشد ینهرابو
 هدندالب غ و رددآ عضومرب هدهندم قیقع رسن و هرسنع هم فتناذا لوالاو یناثلا بابلا نم ارسن یزابلآ

 نب یبحتو ردندیاعصا مسن ن میت و سننب نایفس ردندیماسا مسنو روشد نارسن دنسیکیا هکرددآ لبج یکی
 ندریکب نب یبح نال وا یحش كلام ماما رو نسو یدا نامرک هدلب "یضاقلوا و رد رشب لوق للع سن ن رک یا
 هدننز و دج (سنلا) هعق و اذا انالف مین لاق ردلعتسم هتسانعم كلبا تمذم و لصف یهدآرب تن و ردرکاآ |
 ین بنا هنل نمناکم ےسا یکل وا هنسانعمراقنم روند هنآ ورب كانم شوق یحهلآهدنزو رس (سنلا لو

 قالطا هیراوسردق هزویکیاندزوب دوخابردق هشقلادوخاب كد ه یللا ندقرق لوق لع لدهقرف ند زوت وا منم و

 ی هقرچ رل هل وا مزام هدنک وا ریبکر کسع هکر ونل وا قالطا هرکسع كولبرب و نوچ رلکدا سف ی وډ عات داع روال وا

 | رد هنسانعم كلک وس بولی زوچ یعوکو كدا هدننز و لعفت (رانتلا )ار دهدن ر یراقتم هلریبک رکسع ردقخ هلو
 ترشتنا اذا حرا رست لاق ردهنتسانعم قاپ هنفارطا یکرچ بولیشد هراب و ضقت اذا لبطا سبقت لاقت

 بولا منت لاقب ردهنسانعم كەك بولوا ابا دتر فر همز تویکتلا یسهلوقم دغاکوزن و هنضاقتنال 9
 هرمط لوش (روسانلا) تقرت اذإ هنعةمعللا ترمسشت لاش رد هنسانعمقلعاط و *یشدمب اثیش ابهذ اذا ساطرقلاوا
Eهلک نایب هلی رابع ریغلا قرعلا روسانلا فلؤم ردتلعوب و هیلوا عطقنم الصا ینالیس هلغل وا دساف یجا هکر وند ۱  

 هالعا اراک داسف هنطاب ین ربغ قی هدحابظم و رذهنسانعم دساف ردهدننزز و فتک هلن ا هددحوم یابو همگمنیغ ربغ ۹ 2
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Nح ۱  
 رک درد ینمب لقامم رانا کرولوا هدرهرب اقلطم رون لوق ىلع زد روذن یعجب شرالایآ زذنلاب یضق لاق

 | ردصم هدننز وروهظروذن ورذن و لقع هلادحا وا رج ناک اذارذننالفدنع یل لوقت ن وسل وا ك ویت رکو كچ وکهراب
 ۱ | هکر دقلآ یثکه نسهدهع یتدابعر نوحا هللا ل ر هنسانعم قلق مزالو بجا و هنسفت یدنک ی هنسنر مدآرب رول وا

 | رولوا فوصوم هلیس هع رک چ رذنلابنوف و ءادالا یدل هلکلک مزال ی مادا بول وا بجا و یجدهللادنع هل رط وب

 ۱ لع هبج وآ یا اذکه ناهس هللارذن و هلامرذن لاق و هبجوا اذا لّوالا و یناثلا بابلا نم ار وذو ارذن هسفن یلعهرذن لاقت

 ۱ ۱ "یلعف سد ردنرابعنددع و نراقم هقیلعت و طرش رذن هکراید.د راضعب و كلذ ربغ واهقدص وا ةدابعنم امرت هسفن

 هدننز و لاعتفا( راذتنالا) زل وا رذنیلوقراند قّدصنانا "لع نامه طرشالب و ردرذن یلوق اذکی ضیرم هللاافش نا
 | یطعا لا رونید هثیشنانل وا ادا نوجا رذن هدننزوهنغس 65 رذنلاژ رذن نعم هسفن ییعرذتنا لاقى رد هنسانعم رذن

 ۱ ۱ راولو رک | یتیدلا و هکرونل وا قالطا هنیدل و ۍنارصن لوشو رذنلل هیطعبام یهو هترذن
 3 غفت هلہنییعت مداخ دوخان ےق هناسللک رذنلا بسح هدنروهظ هلن را وا شلیا ن ود مل هدا مداخ دوخ اب

 ۱ . | هنسحهقرجو هنلوغارف كل رکسع شیب اةریذنویبکیسهّضق عرم ترضح نوا وا ان رکو روکذ رکو دی

  [(رذثلا) ردذوخأم ندینآ یانعمو رارد راذناو ریذحت هلیتیفیکو عضو كن ودع یرکسع هکرونل وا قالطا
 (راذنالا)هرذغ هلعاداعبارلابابلا نم ارذن *یشلاب رذن لاق ردهنسانعم كليا رذخ بولب یبهنسفرت نریم

 . .  دمدآر هدنزو ررص (ذنلا)و هلنیتمض ویمض كنونو هلی وکس تلاذو یصقق كنون (رننا)و هتک نمره
 3 E | بورب ووقروف 3 هلءالعا و رابخایتغیدل وا ةر وق كنهداملوا ینعب كل فیوخحتورب ذح هلغالبا ومالعا یهدامر

 . |[ وخ و هرذحو هلعا اذا اریذ وارذنو ارذن و ارذنو اراذنا یعالاب هرذنا لاق ردیلپاقهریشبت هکردهتسانعم كليا هاکآ ۱
 ردو ییاذع ناک فیکف 9۶ یلاعت لوق هنمو نیتعض رذنلاو یرشبکمضلاب یرذنلا مسالاو هغالبایف

 ۰ ] یا €

 ۱ هرز وا سایقیردصم بول وا ندنباب لاعفا هروب رم ةغیص هکیدلاق و رولوا مساو ردصم رذن هلنیتعص سپ یراذنا

 ۱ رب رص ( رذنلا ز ردع وعس هلهج وو ند ع ردشل وا دراو ځد ندینال قرهلوا یعاعس فلاح هسابق و لاعفا

 رد وم ندیعفاش ماما یسلوا مسا كنوو روند هغو هکرول وا سا و یدنلوا رکد هکر دردصم ا
 راذنا هکر واکه نسانعمرذنم ردن و هراذنایا هتراذن و هریذن هنع هدص لاق دو هدننزو هباتک( ةراذنلا )ا

  هلئیتص رد رذن یعج كنو ردشل وادرا وی د ندیئالث یردصمكالاعفا بابهرزواروک ذمهج واریز رد هسکیحدا ۱

 | رونل واریبعت یدرکچ و همرکچ >هدیکرت نوچ غد وا فوم رونل وا قالطا هننوصند ار وهظ هدکد یک كاپ رذن و

 لوس یا 4 ریذلا داج و * یلاعت لات رونلوا قالطا هلوسرو رییب ثومیم هدابع ندیهلا بن اچ رنو
 | لج و زع لاقاکرونلوا قالطا هل زلترضح سو هیلع هللا یلص مر ۶۲ یه تنور قله قاری بیو
 کر هاا ید کرد هکر ندنسهمخ( نارمل ردفا ) ارام اداش سرا ۱
 لوق ىلع ردشلنا عطق یتیرللا كننوتاخ و كنسیدنکه رکصندکدلیا ذخاو هلج هننرزوا كروپنع ماع نت فوع

 | ءاک اند ودخ هراغا و نو موف مدار هکردندننداعلرابرع ارز رونل وا قالطا هب هسک ال و . رذنم هلقح اقلط
 ۳۱۱۰۳۵ E ردنا ظاقباو رابخا بولکق رهلوا دّرصتم ندنای هدنلاح فیوضتو
 ریما (ریذن رز اضعب مهضعب ردنا اذا موقلا رذان لاس ردهتسانعم كمر و یربخ وقروق هن رب یر هدش ناو لغات

 ۱ هلرس هب رغصم ( رذنمژ و هدننزو رواحم ( رذاتملو هدننزو نسحم ( رذنملو هدنزو ریز 6 رذنالو هدننزو
 ۱ ا كلم ( رذنمنا ) ردمالسلا هيلع مر" ین : مداخ لرل هين ریغصت "یدارلا رب دن ن عیدج ردندلاحر “یاسا

 6رذان  ردیشات ندنسهدیدش ةصق ر لرون سو ةددشةليلب یا رذنمنا ةليلب تاب لاق هنم ورد نامعن نالوا رخ

 ندجحیعمآ رد ۱رصب ماش رب هلبعص و یحف كيم ( رذانم نا )ر ونل واقالطا هنالس را( رذانتلال ردندنساعسا كنهکم
 رول وا فرصنم هر وکه نغیدل وا هلعص و ردف مصنمرغ هر وک کو ردهدنس هغیص عيج هلغل وا رذنلانب رذنلانب رذنلا

 ییاهدنسهبحان زاوها هدننز ودجاسم (رذانم)ل ر دند هرح كولم هکرونل وا قالطا هرذنم ل هلق كم (ةرذانلا

 | روندهب هنسنز اهل وكس كنه یازویصفكنون ( رز لا ر ر دیرغصلارذانمهن ر و یریکلارذانمهن رب ردهدلب

 یاد رذه الورزت ال لصف  مالسلا وة ولصلا هيلع همالکه فص ىف ةيعا زلنادبعم ما ثیدح هنم و لیلقیارزن لام لاق 1

 هژرکر وب ملا وس ا كليا ازا و حاطحهدلا وسرول وا ردصم رز و دساف رشکبالو "یعیلع "لدیف لیلق سيل ۱
 3 انالف رز لاقت و لاوسلا ىف هيلع “حلا اذا لّوالا بابلانم ارز انالفرزت لا نوسلوا هلتهج لع رک اعا

 نوا صوصخر ییهسکر و ناهیو هيلع ےل یا رزنی تح یطعیال نالف لاش و علا ةلئسم ىف هيلع حلا اذا

 a ie ihi تی ته نیت و لا
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R- 3سوگ ۱۱۵  
 مر شفلکیلد زوکز وک دوای ال وا یکیلد ہدنفرط کیا بول وا فوج هرخان و هراکیک شب روچ ہرن لوق یلعا
 احاع ندک اکر وچ هدهرخان و یغیدل وا رولیر واض هلح ر هر هد رخ نکل بول وا شم روچ یجد یسیکیا روند |
 لآ راجت تلا یا ترش رخ ماظع ورخاب و رخت مظع لاق ردیتبم هنس هظحالم یر ورم مر توص هلکل دا ۱

 هلنیتمص ردرخن یعج هنسانعم یراض رب نخ روند هزومط یدکیا رخان و ةيقث اهیف ىلا ةف وحلا ةرخانلا و ةيلابلا ۱
 ( رضلا ردض وصخ هنماقم قن و و دحا یا رخان رادلابام لاق هلدتبساتم توص رونل وا لامعتسا هنسانعم هسکو |

 هدننز وب ز ( بن )ل تتفن و لب اذا عبارلا بابل نما رخ مظعلا رخت لاق رد هنسانعم قعافوابو روح كيک هلنیتصف

 ناشیذ ونیعتمو فیرمش نالوا ریکتمو نییدوخ هل رک ك نون (راوتلا)ل ردیدآ لجر کیا هد زو داذش (راخ)لو

 هدننز و یروهج ("یروضلا) رواک  رواخحن یعجرون د همدا نویز و فیعض و روند هب هسک فروق و روند همدآ
 همدآ نالوا لوب یکیلد كن رکذوفوجا و مفلا عسا وناکاذا یروخن لجر لاشروند همدآ عسا و یسبرجا و یزغآ

 ةأ ما لاشهل وا رونا ی نم اک نکن لا عاوچ که و هکر وند هنوتاخ ل وش هدنن و راشم ( رام روند

 لا ردلمعتسم هنسانعم كعوسزوس هدننز و ليعفت ( ریل ) ةنونخ اهناك عامل دنع رت تراص اذا رام
 هدننز و رظننم (رضنلا» ردیدآ هبضهرب هدند روب یتعاچچ هللا دبع ن ةع ر ینہ هدننز و دعم رضا هلک اذا هر

 بسلا سوا نب راک ردندیماسا هدننز و دادش ( ر الا ) ردیدآ عضوم رب هدنس هیحان ثالام شرف هد رق هدم
 | هد هل رص كن ون هدنز و هزج (هرحن) رد راغ وشاب دو زجب كنتعاج نبعلا ى و هد هغلاب مو زا نب ءادع وردندیرع

 ۱ | كم ود ندن فوج كئيشر هنتسل رب هدننز وروهظ ( رودنلا) زا هرن اقا مها ربا ردن دیهایسا ردهدزیابز 1

 طوس ادا لوالابابلان م اود یثلاردن لاق رد هنسانعم قب ست رهاظ بوش ود ندننب هددمتم ءایشا لوق ىل

 iia كما هرج و فصخ اذا لجرارم لاقت ن م قا هطرض و رهف اش نی نوا ىشافوچ

 انآ صعب ہلا وه و ترهظ ادا ا ت :لاقیو هترو ح رخ > اذا تاشلا 8 ا رد هنسانعم

 لوق ىلع رومد د ر نم رج هرصف فاد و كنءزبه (رد الا )تّرضخا اذا رھا ترد لاق رد هنیاتمم ب

 |وبشا ما موثاکن ورڳ رددآ هب رقرب هد هفاسم ثالن وک رب هیلح ردئا و رواکر دانا چ هننم رخ یادغب

 عقم ثالث تآاب هدنس هلک نیر دنا هلغغلوا تبسذ هنلها كنهروکذم ةیرق رج هدنحا صم + اب .ردن الاروج یقینالو*

 کت ردنوردنا یعجب كنظفل یردنا لوق ىلع یدنل وا فیفح یسبرب كنات نوجا ترورض یشان ندنفیدل وا

 رونید هپ ها نیلاق هدننزو "یرجا("یردنالا) روند نوجعا و نورعشا ندنرامج كن زا هک یچعاو یرعشا
 هنری ONIN N اوج ق رفتم شل وا عع نوجا هداب ترشع هدننزو نور جا (نوردنآلا

 كنیطویس ماما داتعلا نع جراخ بیرغ یا ردان مالک لاق ساسالافو رونلوا قالطا هب هک نالوا جراخ و داش ۱

 رو |وادرطماعیچ هدلامعتساو سابق ہیر رولوا هن وک تزد زدی باقم در طهر ین ځد داش کردا رزو ناب درهم

 | درطب هدلاهعتسا تلا یکیرلیض ام كنیرا هلک ر رذ و عدب رول وا ذاش هدلاعتساو درطم هدسابق یناث یک دز ماق

 نیا یوا و روا وا ذاشاعیج هدلامعتسا و سابق عبا ر یک الا تب وضتساو ثمراآ صوخا رول وادا دما

 هدننز ومرم €2 دلا )یی یکدضرم نمد اووعم جد عد هنا نن د یکے یتیرال وعفم كن هلک نالو! نعلا ايوا

 رارد یردن قو یردن و ةردنلا فو ة ردنهیقل هکر دندانعموب رد هنسانعم لبلق و ردان هدننز و یزج (یردنلا)و

 رونل وا قالطا هنس هعطقن وتل آنانلو هدندعمهردن ورول وا قالم ااا تویلواقالم ماد نعل هنسانعم مای الا نیب

 هغلابم ءاه ردکع درصعل ادیح و ورهد یاتکی(نام زلاة ردان )رون اوا قالطا ه هطرض ندباروهظناهک ان هليا هل و

 | ردیعم !لجر رپ( ردات )ددا عض ومر ا چا اونا لمعلا یننامزاات ردا وه لاقب ردن وا

 هلا هم لاذ وهدح وم یاب هاکلیا فیعصت یربط ماما ردن دیاصصا ردنلان ةبتع وردیعج كر دان هدننز و مکر ( ردنا و

 فص و هزوط ضاببلا ددش یراکد ید یزوط شاتکبچاح هک هلبصف كالاد و كنهزمش ( "یناردنال۱) ردشلیا طبض | وا

 مھل وق و یدنل وا نایب هدنسهدام ءرذ هک تن با هز زمش و هجم لاذ ردقل وا "ینآ ًارذ مم نال وا باوص ردطاغوب درد

 "یا ردنابارجلاق رونل وا قالطا ةغج راغدلوب وی را یناردناوضاسلاد دش یا "یآرذ هباوض طلغ اردنا

 لاذو ىح كنون(رذنل )ردقلوا ددي هللاد لوق ىلع ردندنساعما هر ونم ةنیدم هدننزو ردیح دی )ےک یا

 هکرونید هکلیا بجاو هرزوا سفن یدنکی بش نایلوا بجا ورب مدار هکرد هنتسانعم بح هلی وکس كنه |
 رار دشرا قاع لها ردبتغل زاج لهاهرزوا ینا كيسراش رونیدهتد رينو هب یا هرذن قوا لا ريما 1
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 ۱۳۳۳ نت س

 [ قم توش را روت مد ناو هناك هرات )رای دآوص ره ف هیفص هد ه اپ و ردندآ ننضح هد ف

 | ردعض ومر هد دالبهدننزو با رغ 6 راجنل ردعضومر هدنن زوباثک (راحن ال رد هار وچ هدیسیکیارددآ وضرب
 | ندب زب ندیل و نده” وما هدنآ هکر ددا عض ومر هدننز وعا رک (ءارجلا إل رددآوصر هدنس وراق راّتسلا لبج و

 | هنعض وم هدالف لوق ىلع بس اعم دبی زاس روند هن زیسب راق و یا وک هدشز و رګ (رخل ۱) یدنل وا لثف الا دبع

 | لاق ردروحن یعجب ردرکذغ ی ظل رحن و ردت رابع ندرب یتبدروط بوق راص هدکدل روک هدالق هنو هکرونید

 | اف یی یا اقلاع تعدار هدننز و راک دن راحت و ضف او دباملا عج وم وا دعا الا یه رمز دم لری

 | هربقج هلوا رهاظ زاغوب ندنسیراقوب كاسكو و هرح تاصا اذا ثلاثلا بابلانما راصت وا رح هر لاق ردهتسانعم

 | عذنداروا ادتایهودار , زیدل وا بلاغهدکلیا مذندا رواهدهبرول و یروقجزاغو هکر د هنسانعم ققوص قاچ

 | شاه هکردذ وخأم ندربخا یانعم رکلا مو ردصلا یلعانم مولا ودب ثبح هنعطاذا ریعبلا ر ۳۹ لاش درد

 | 2ق و زاهنلا رف هءاح لا رونل وا قالطا هنل وا كما تلذکر هشلارح و هنل وا زدن وکر اھنلار و رد هج لایدا
 لا ردهنسانعم قمل وا کک سکو کھر رب هنلن کیان و ود روس یعج هدکنونام# وا یا رهسشلا
 ۱ هرز وا یا لوص ینا عاص لوفیبع قمروط كمدلرءرک یتسکو ک هدمایق یلصمو اهتلیفتسا اذا رادلا رادلا ترح

 , ةالصلا ی یلصلارحلاه ردیعرشقالطا هنسانعم قمروط بولیکیدقر هنوط وشراق + هلبق یني رڪ دوخاب قموق
 | یبکرح هارعض كيم 6 روحا ) ةلسبقلا ءازا هرب بصتنا وا هلاعُم ىلع هنسم  عضووا هردص دهن و بصتنا اذا

es ۱یتعب ش هل وا رحم هدنن ز وریما ( ریمل هردص العا یا هر و برص لاق روند نسل راقو كسک و  | 

 | هدش ز وری اخذ رواکر اع ویکءارما رواکءارحن و یکی ضط رو لما ھر و لکی رح یعجب زون ده هود شل وا مذآ
 | زة حر و دست ر لتفاذا لح را رتا لاق رد هنسانغم كلا لتق د یدنکم دار هدنز و لاعتفا اتال

 ردنوڪا تک رام یسان هکر ددنسانعم كعتدا تلض و ص رج ۵9ت هحرد كلا لتقف ید ر یر هرز وا هنر

 یانعم هللا راصنا هدننر و لعافت (رحانتلا ل اضعب رک: مهضعب داکف هیلع | وحاشناذا رعالا یلع مولا رعنا لا

 لاق ردهنسانعم قل وا لباقم هن رب یرب هنن یکیاوا ورنا تعم مالا ىلع اورحانت لاقت ردفدارم هدینات

 هنعا ول دعادا قدرطلانع ا ورحاس لاق ردهنساتغم قعاص ندل و لنس ءاثاو نالناقت یا نارحاش نارادلا

 1 ۱ نال واهدنس هت ر وا اسکو ک ید هدر وز لوق یلعرونل وا قالطا هرمط کیا هد هک 4 نارحانلاژ و (ناترحانلاژ

 | هن راربنچ نوی یلفرط یکیا دوخاب ه وکیا هصبق یکیا نالوا هدفرط یکیا دوخاب ه هغروبق یکیا ندراهغروبق
 | هند ههکرخنآدوخاب هنرخآ لوف ىلع هننوک لّوا كنآهدنزو هردان (ةرحانلا) و هدنزو هنیفس (ةریحلا) روند |

 | روماولقاعو رهام و قنات هل رسک كران دو ررصناو (صلا) ر رواکر حاولو ت ب ا رحات یجبکنهزخان روند

 | 2 33ص بولا هتطبنض یتفرعمو لع سنج هک وکرونل واقالطا همدآ هاک | هشاتح و نطف و نقنم هدوهزآ ا

 | لصالا ین ( هرحت قرب )ل یش لکب ریصب نطف نقتم بّرحم لقاع رهام و قذاح یا ر رگ ور لجر لاقي ردشلنا
 | هدننازو یضنم (رعتلا) یدنل وا بیقلث همدآ رب یبکح هش طب ات بولوا یلعاف هرو یضام لصف قرب
 | قوچ هدنزو راشنم ( راعلاو رردا قالطا قد رطلا اش هنطس و كلو هلتسانمو ردناکم نا یا

 | ل قابض و دوج ترک مالکو  لبالا ناعمرصت یا اهکئآو رام هنا نول وق هنمو روند همدا ندنا ځذهود
 [ قج هل وا مدیر اس و ابرق 7م 7 > زدناکممسا هدننز و م ذم € را ل رده انک هکرونل وا داربا هدنضرعم فص و

 ا هرګ هره هدنلز و هرم (ةركلا ) ردف وزعم له ر هدانم یر دیس روندهعض وم |

 نرکج ءزککیق وص ناویحو ناسنا هدننز و ربخذ ( ریل رک د اک انایع یا نی ونتلابةرحمن ةر ةرصص هتل لوقت
 ار نسرفلا و ناس الا ر د لاق یک تلاح یراکدد ج مخ ردنرابع ندکیلسس ندزا رک یک هی هکر د هنسانعم

 | ( رضا لو هر نک ك ناخ و كو” ( لالو هلرصف ك ناخ و كيم (ر اب هوشابخ یف تاوصلادماذآىتاثلا بابام
 فال ةر ) هنسانعم فنار وند هل ور هلم كم ( رول )و هدننز و سلحم ( را و هلم كناخ و كم
 ۱ دوخاب هنکیلدلوق ىلعار دباس ما دا لح لوا هسشودهر الثم روند هتف رط ورايا یتعب هتم دقه كنورپ هد زو هرقن |
 هدنن ز ورخف ( رکا ا)رونل واقالطا هن وبه تدش ال ل راکز ور جم را مند د وخاب هام تنکیلد یا
 تابلانم ار ةقانلا رخ لاق رد هنسانعم قمردشغ وا توقوص لا هنن ور نوجا قلوا مار هغمردعاص هقان

 ۱ | هب هان نالوا نهر و دوس اغوا رم هان زو راوبص (نوفخا | ردتل هکلد واهر قد لخدا اذا تلاثلا ۱
 وند هککش عن وا بو روخ(رخانلا وهدننز و فتک را ورا یعالا ردنال تن اکاذا ر وخ فان لاق رونید

 و
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 سی ۱۱۷ =

 ورک رکصندکد کچ ی وص هل ور (راثتتسالا ) سطعاذا یناشلابابلانم ارش ةبادلا ترن لا رول وا ردصم |

 سفن كلذ ج رسا مام لا قشنتسا اذا یواش لاق راردبا نوجا ربهطت ین ورب ام قمرقشي

 یراقروق هدننزو بارح (راثنلا) هفنا ف ءاملا لخدا اذا لج رااژنتسا لاقت رد هنسانعم تیکجوض هو ر وفنالا |
 كن هزم( ران الا )لاھ رسب رتانش تراصاذا راثنمةل لاق رون د هنجاغا شالوا رولعاصر ولنک ۇن ەن

 رد هنسانعم قغابق هر هرز وا یزککی هکر و دفع را یا هژتناف هنعط لا رددن :سانعم قمتانق ین ورب كمدآر هاب رسک

 جرخا اذا لجرلا زنا لاقت ود هلبیاعم قم ناق نامش ال هدنور هلغمرقسب و هموشیخ ىلع هاقلا ادا ان الفتنا لاقت

 كنکچوص هن ور ذو هفنانم هست زینا دذا لس زنا لاقت رد ننام قنات قد رر 7 8
 ییعینابل وا تعفنمو ربخ هدیدنک الصا هدننزو مظعم ( ژن ) هفنایف ءاملا لخدا اذالجرلا نا لاق ردهنسانعم

 هلین وکس كيج و یحضف كنون ( را ) هيف ريخ ال فیعض یا ژنم لج ر لا رون د همدآ نوب زو فیعضنایمارب هشبارب |
 هلکنآبوکو ب یموغ و كنغمرب هتروا كلا رولوارذصم رڪ و لصالایا رجلا رکو هلاق ردهنسانعمداین و لصا |
 ا عبصالاةججرب هفك( نم تصدی بابلا نم ارج هر لاقت رد هنسانعمقمر وا هنشاب ك مدآرب ۱ 0

 كنهآو دصف و ۳9۹ هنماو دیش ادا: تینا را لاق ردکلیا ثلرکل ود کردنتان قو جافاو همآرا و

 هتدشو فنع یهودو رحادا انهو رڪ لوقت ردد ات قلوا یّساو هدصق اذا هر لاق ردهنسانعم كما

 ترارحردیلع كن راضرا هندم هلا هکمرجن و ادیدش اهقاس اذا لبالا رح لاق رد همان كيروتوك
 ردهنسانعم قعاب ماعط یرلکدید هربحم و اهعماح اذا A لاق ردهنسانعم كلتا عاج و ردندنسانعم |

 بسح و لصا هدرلنوب هدننزو باغ  راجتلا و هدننزو باتک ( اخا  ةریحن تدا اذا ةأرملا ترج لاق

 سذج ره لثمیانعم یآریلع تشالو قالخالانم نول لکدف یا + اه راحلب | را لک × لثلا هنمو ردهنسانعم

 دسک و هدک دليا ضم هی پودلاةق ری هودرب مدآر هکر دو یأشنم ردکعدرددوجوم هدء ودوب یریوصكنهود ق

 | تبا هرزوا دحاویأر هدعب یدر وباوج هلبا رو نم مالک ق راس هلکلیا لا ۇس ندن وص عب ندنلصا كنءود |

 | قفاومانیناب ضمب دنبسق نوبفو هود هلنیتصف ( رحلا) یدل وا لثم هدنفح هسک نالوا برشم نولي بویلوا]

 هتسخ تبقا ندنآو بوبعاق را هسا وص ردقنره هکروند هننلع قلهصوص نالوا ض رام یشان ندنلک رام ۰

 رولوا زماق ه وص الصا هکرول وا تدا ندکمجکا دوس یثکا هناسنااضعب هرو نم هضراعو رارولوا كالهو |

 | هنتلعرص نانلوا رکذ هدننزو هحرف (2 ناو هدننزویراکس(یراجا) و هدنزو یرکس ( یرجلا ) |
 رکل ود هلیعص كن ون 6 فراحلا)ب رحاب ةناصمیا ةرجنو یراجم و یزجن غو لبا لاق رون دەراەود و هرلن ویق التبم ||

 ی رکلودو روند هرکلود هدننز و راظع (راشلا) رونلوا ریبعت هراشن وشالت هکروشدهنسیتلنو
 قجهروطیمهک و | ویق هدننز و نارکس (نا رجلا روند هنت رح كل رکلود هدننزو هاتک (ةراجلا) ردیف رح |

 ةبشلنا وهوهنارح یلعر ود بابلالاه رول واریږعت هو وسر ولوا دنا ك يلد كاج هریک سه و زن وېق هکر ونده هت | ۱

 كنه ریه ردیذآ عض ورب هدنع نارح و ناشطع یا نارحلجر لاق روند هزس وص نا رو بابلا لجر اهیف |

 هدناروح و رددآ عضومرپ هدننارت نیرحم و رداع هلیعما ابس نناد زننارح یدنل وا چ هدنلاس یصن وا ق

Eدیج لوق یلع ردنداروا نایلارجادیجو دز یا نهلادبعن دب زب ندمالعا ردب تنم کک  

 الرتملکتا کروند هبشچا فوه دن زر چل( وک )را هدننبطسا وهلا دف وکو ردندرخآنارم |

 | دهراقم وب لوش (روضلا و ردی ولقم جرون هروک هننای كح راش » ردقج هلوا یرلکدید نابص و رولیکوس
 هکرونده : هفص یلوتروا یتسوانال واند اشخا هدنز وهنیفس (نرهل 7 رکحوصندوبق هلکنا یس ود وص کروند

 روند هنشآ الو نالوا بت هلغاب فاص و دوسدوخابهلبا نیسط و دوسو هبلوا هنسن شلاق راس و یلزاسهدنآ 1

 ةربحلا الا یر ضرالا فام لاش روند هغلتوا رودو هربحن و كءازج :نیزجال یا كني كن رال مهلوق هنمو | ۱

 ردنا زا رحو و رونق زابو روند هنآ رفص لوق ىلع بر ج

 | رنغ ( رجال فصلا روهشنمرهش لکو هو رجان رهشیف انجرخ لوقت ردماکته یراشطع تدش كنعف ود |
 لاق هنمو ردی زعم یسراف رکتلراردبا ناکسا یب یک بوقارب هبایرد یئآ ہدکدلک ناما رود روب و ۱

 راج نالوا باوص لوق یلع رد ذآ بعل رب ص وصخ هب ینایبصهدنن ز و بارح ( رانا ةاس رلایارحنا نم لقثآ أ
 نایلوا ه اص ندقب رط هدننز و دعقم (رحن ارل رد هلسقر ند راصنا هدننز و راطع (راخا اون إل هلا همت یایردقملوا ق
 توم رضح هدننزو رب زا( ربملا ) هنسانعم راجا زونید هماط هلب رک كنزمه ( راجالا ) وونید ن
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 سگ ۱۱۹ حس

 | لالغ و ردیعسا مدقرهشرب هدقارع رابناو هل رسک كنو ردربنیدرفم رارداعض و یتیرلایشا و هعتما هران ]یمسق راخت
 مو ردبعما  رلعضوم جاقر فورعمهدشامفی ر هلا هب رب رابنا و روند رابنایچد هدنکرت هکر وند هرب نالیغب

 :رددآ قاقوص رب هدنرهش ورم (رابنالاهکس) ردندا روا یراب الا "عنب دمع ندنیثدح رددآ هب رقر ناشف
 زانا نانلوارکذ ىلا یوم یشان ندنرام و راهک هجن ردندار وا "یرابالا هب ودبع ن نیسح ن دم ندمالعا

 (ةروشلا) هاش اذا رابنالاربنالاش ردهنسانعمقعای رابنا هللسک ك نەز ( رابنالا) رد راشللا تبسن هع دق رش مان

 هت زمه ینعب ةزوم#*یا ةربنمو ةروبنم دناصق لا روند هنهدیصق و هلک نالوا زوم هدننزو همظعم (ةربتلا و

 | كليا فالتا و فارسا یلام هرار نابل وا یلحم وقح هدننز و هللعف (ةرذسلا) ردراهدیصق نالوا هزم یس هبفاق یک

۱ 
۱ 

 ت

 | هلعفت ینزو سپ وواو ضعبلادنع ردهیلصا یون كنو هقحریغ یفهرذ اذا هلام نالف رذب لاقت ردهنسانعم

 لاش رد هنسانعم كمکچ هلتج- زور وز كی هنسنرب هلین وکسكناتو ق كنو (رنلارا رول واذ وخأمندرذد بول وا

 لاقنردهنسانعم قعر هلا راشید ا هلا راقمرب یی وو هوقو ءافح هذج اذا لوالا تابا ی

 ۱ اهع زن اذاسوقل ابن لا رد هنسانعم نرکچ توروق هلتدش و روز ینایو سارضالاوا عباص الا هقشاذآبولازن

 | غرا هرتن لاق ردهنسانعم قم اس یکی کزکی عا رزم و نهووفعضیازتن هیف لاق رد هنتسانعم ن هوو فعض و

 ۱ قعاق نیلروغ وا یهنسنر و ددشو هبف ظاغ اذا مالکلازن لاق رد هنسانعمكلیوس رازوس ظیلغ و اغلابم هنعط اذا

 ۱ هلنیتصف ( رتنلار) فنعإ یا رتن هل اق لاق ردهنسانعم كلنا دد شتو فنع و هسلخ اذا هیت لاق ردهنسانعم

 ۳ اذا بارلا بابلا نم ارن "یشلارنن لا ردهنسانعم قلوا هابت و دساف هیلکلاب هنست رب

 | لون (راتنتسالا  بذحناف هب ذج یارتتاف هزنن لاقت ردع واطم ندرنن نالوا هنسانعم بذح هدشز و لاعتفا

 ۳ لاق ردهنسانعم كليا ماسقها و مادقا هلا یدنقص هنج ورخ تللو ماقلاب هدنلاح

 | نا تيدلا فو ح راشلا لاق ۷ ه چھ هبلع اصر رح ءایاسالا دنع رک ذلا ع نم هتي جرطتساو هب ذتحا

 ۱12 د ها لوتش هدنزو هردان (هرانلا) هک هلو دنع زنتسب نکی مل ها لاقف هربق یف بدعی کدحا
 اهت الصل اهر و عطقت تناک اذا ةرتان سوق لاق هلوا رونلهراب بو التچ ی دی ریک ندنتب الص هدق دل روق هلغل وا

 | ةرهاحم یا ةرتانم هلك لوقت ردیف دا مو هدننزو هرهاح (عرتانلا)ل هنسانعم هذفان ةنعط هدننزو هرم ( هزنلا)

 | مالکلا ژن لاق ردلمعتسم هنسانعم ققلاغوچ یت ەسن ر و اق رفتم هامر اذا ینالا و لّوالا بابلا نم اراث و اژن

 r یعع "یشلاژن لاق رد هشس انعم قجاص ید و هدشنزو لبعفت ( رشتتلا  ه کا اذا دل ولا و

 ۱ تسفن هرکصن دک د کج هل ورب یوص و اف هژن لاق ردهنسانعم قلچ اص ردع و اطم ندژن هدنزو لاعتفا

 | كلذ ج رضا من ءالا قشنتسا اذا *؛یض مولا سا الا رونل وا ریبعت قم سقط هکر د هنسانعم قمراقبج وربک

 | دو هدننز و لعفت (رنلا زا هفتا ق ءا لا لخدا ادا لحرا رسا لاقت رد هنسانعم كج وتم هن ور و فن الا سفن |

 نقل ر جزا بم يا دوب هننزو لعافت (راانتا)) زانق زن et مر

 | 9جام ندماعط هرات لوق رخ ی یات قنخاص کر وتند هقیش نالیخاص هلنیتعق (ژنلا و هدشنزو

  طقلا وايش نالف ن نم تبصا ام لوقت ردعاندنآثن و رونلوا لکا نوجا ی او بوروشو دهکر دص وص

  دلولاةریثکلایا روشن ةأ ما لا روند هن واخ قوج یدال وا هدننزو روبص (روثنلا نم رثان امیا ناومنا ةراث

 ۱ هلوا ردا اقلا هلضف هدنزرط زغصروق ندنن ور هدقدرتسط و بولوا یحرتسط هکرونل وا قالطا هنوبق لوشو
 روش اش لاق روند هنوبق نالوا عسا و یرلکیلد كنسهع و دودلاک اهفنانم حرطت تناک اذا ر وش ءاش لاق ۱
 هدنزو فتک یار هدنزو نارعض (ناژشا) ردفدا رم هدینات یانعم هللا روث ( رثانلا ) لیلحالا اولا

EODهنګآ بیرف هغامد كنورب هدننز و هرم (ةژنل ار ونل وا قالطا همدآ نازوا زوم  

 هدنفلا را اراقب یرغوط هنکر د نورب و روند هنر نالا بیرق اکآ و هنسانعم موشیخرونلواریبعتزکک هکرونید

 یکیا لوا و ردیعسا لرتم رب ندرق لزانم هژنو ررد ردص وصخ هنالسرا هلا ناسنا وو روند 4 هج رف نالوا

 ردوا و یرثا قلق آ هیبش هنسهراب دولب ضای هدنرامرج و بول وا رادقمشراقرب یرلهنایم کردن رابع ندبکو کد ا ۱
 ربفن (یشنلا )ر ون د هه رز عساو لوقیلع هه رز نالوا عالمو لهس یسبلت هژنن و ردراعقا و هدنن ورب كنتروص دسا ۱
  هدانعموب و روند ساطع هنفرممقا كناسنا که رونلواریبعت همرقسط هکروند هنسمسمق آ كنمسقا بود هدننزو

 ال

 ج کو وا ق و ةر توو تت

iia lia vC hs LAS Go ceh i i Bia aa hh a RE 

 1 ۱ *یشلازن لاق رد هنسانعم قجاص هدانز و تاتک ( راثنلا# و هلمن ی كن هثلثم یاو یضف كن ون (زنلاو

1 ۳ 
1 

1 



 الف اوت ERT كمن دبا ىاطو زهلا بلط اذا لجن لا رهم لاق رد هنسانعم كلي بلط یاط هدننز ا
 قذاح یا رهقم دسا لا روند المرا زوا و یاس هی رھ اکش هدننز و مصبتم (رهقلاارهم ذا اذا

 هل سمک كيم (ةریملا) قذح اذا لجرلاره# لاقب رد هنسانعم قمل وا قذاحو ز وا هدننز و لعفت « رهقلا)سارتفالاب
 كمر وکه یخ ذ ن درخآلح هدننز وریس (ریل ا ) ماعلطل| بلج یا ة لاب یا لاق روند ههږړخف نالوا ب ول چ نار
 ردهنسانعم قاط نوجا كليب ییسینشاج كنس هل وقم ءا ود و ةربع مھاتا اذا |ریمریع هلایع نالف رام لاقب رد هنسانعم

 (نرامالا) هتشفن اذا فوصلا ترم لو ردهنسانعم كيتد ی ىغا و کو و هتقذ اذا ءا ودلا ترم لوقت

 كمك ریطو مهرام ییعع هلایع راما لاق ردهنیسانعم كمر وتک هریخذ ندلحر جدو هل سڪ كن هزم |

 نارفعز و هاذا اذا*یشلا راما لاق ردهنسانعم كعرا ین هنسن رب و اهعطق اذا هجاد وا راما لاق ردهنسانعم
 لاعتفا (راشمالا) هواد 2 ءاملا هيف تضص اذا نارفع لا راما لاق ردهنسانعم قمت الصا بوکو د وص هنس هل وقم

 هدننزو رایتس (رایملاز) مهراما یعع هلایعل راتما لاق رد هنس انعم نیکج هربخذ ندرخآ لح دوب هدنن زو ۱ ۱

 فیلح ن هفس رمش رایمو ةربلا بلاح یا رایم نالف لاق روند همدا ندا بلج هررخذ ندرالع رخآ ا6آ | ۱
 نان آ یعد.مواتم هات زو هلاحر هکهتن ردیعج كرام هدننزو را وز (رابلا ردیعما یسرف كنهنسک مان ینزالا ق

 زوم هکهتن ردهنسنانعم قمل وا هابتو دساف سان ةهنایم هدننزو لعافت 6 زناقلاال رونید هنب رابلاح هریخذ ردغچ
 هتسیدنکو دوهنسیتنلوب یغاپ و لو نالیدید هدننزو همام (هراوللالدسفاذا هی ربات لاقب ردهانعموب جد راق ]
 هراس نولو و ةريلا هب نتا اذا هربام لا ردهنسانع كمروتک هربخذ همدآرب هدننزوهلعاغ (ةرام) روی

 هض راعم هرباع ن نکل یدلب | تد قرهلوا زاح یو شوم دج رک هکر د حراش + لعف ام لثملعفف ءاکحیا هرامو | ۱

 یصفكنو ( رأنلا) بچ نونلا لصف = ملا ز ی هتض رام یا هترام و هترباس ساسالا ق لاتو ردتفلهنساتس

 رو هدننزو روبص (رؤنلا) هجاه تجاه یا ہرا ترأن لاش ردهنسانعم كلا ناصه هلن وک كن هره و

 ظفل هراف الثم ردهنسانعم كلیا ادا هلا هز ییعد كلبا ز وب ی هلکرب هدنن ز وریص (رثلا) ردروک ذم هدنسوذاف ۱

 هيلع ینال لج ر لاق ثیدملا هنم و ح راشلالاق » ممه اذا یناثلا بابلانم ارن فرط رپ لا یک كما ادا هللا هزم ۳

Eهللا ینای مالسلا  PT EEقهرد وب یی 6 رةرشعم انا هیا و ریف و  

 هرج زادااب الفرن لاقت رد هنسانعم كل دا منم و رجز هلبا را زآ یی هسکر و رېن ا هنم و هعف راذا "یشلاربن لاق رد هتسانعم ۰

 تالیدو قلا هناس ۳1 رک دءوسیدآرب و عرع اذا مالغلارپټ لاقیرد هنسان«لو یبحناص لاب وای مالغهزات و هرهتناو | 1

 نوچغلدل وا مزاتسم یعف ر ردلهتسم هنسانعم قعاق هلتعرسی هنسن ر و هنم و لات اذا هن سلب اب الفرن لاق ردهنسانعم

 قم اسنیلروغ وا یکر ردلاق هلتع رس یار نه نعد ةع رم هعف رب یا دنع رلا ربنی هت کس لتخح یاربن نعط لا هنم و ِ

 ددین رو رطسم (رتار ءایحا لیلق یاربن لجر لاقب رونید هب هک ءایطا لیلقربن و رد هنسانعم ران رب هدارو |

 | توصلاییاع یا راب لج ر لاق رونید همدا زاوآ دنلب و ج یا راب لچر لاق E وچ ۱ 3 هدتروذلدش (رابلار را پلو عفو رردتل امسا ندریننالوا هنسانع«تعفر رددیطخ هاکه بطخ هدعماج کرد ورم 7 3
 یادو »فرج هکر وئید هبهزبه ورود هنس هر وا لروتجنالوا هدنزو هرشط كعاد ود هدننز و هر (ةربنلا] | 1 ۱

 هرن و روند هتیش نالوا خاموطو كسم وت تبسن هنفارطاو رونید هغرابق و هشبش نالوا هدندب و رد هکر فلا |

 تعع” لوقت روند هدا رف و هع نال وا یشان ندعزف و فوخ و ردیدآ علقار ندنلاعا هدرام هدنیم هکل وا سلدنا | 3

 هت وص عف رىا یتغلاةربن فطلا اام لا رون ددا مت ن ا هردتس) هدرا دن كندننا وخب و عزفلا هم یا ةر ۱ 3

 ترک و م روت اذا دس ارتا لاقي رد هنسانعم قلوا ادب شیش ۳۹9 لاعتفا (رابتنال) ضفخ نع | :

 اذا بیطلنا را لاق ردهنسانعم قشچ هک کو و تطفتاذا هد ترا لاق ردهنسانعم قمرابق لا ندل |
 ماهلا قلا یاری علتا لاق هدنز و هفض ردهرن یدرفم روند هر هتل ا د رص (رنلا ق قرا 3
 رددآ هبرقرب هدنساصفدا ادغب هد ز وعما ( ربن) سیک یا ری لج ر لاقت روید دمدآ كرز كن هدننز وریبز (ریشلا ل ۱

 رویص(روسلاف نيل ىا ریشلاانلک | لوقت هن انعم نیجرونلاجنددوس ردفورعم وید هر هدننز و ریما( ریدلا | ۱

 دلش هب :دنک و ۳ سانعمدا رو روید هکجوب نانل وا ریبعت هنک هل رسک كنون (ربتلا# ا تار زید وک )وا

| 
 یحنرب دوخاب كنيس عون رب لوق ىلع ررابف بوشیشرار ییدبرو دسیروب هدنرزوا كلود هکرونید هکجو عور | |

 دم نب روصنمو هلن مسک كنون رواکر اسب و رال ا یعچچ روتید هر ود وب نالوا ےئل و شح اف و ردیدآ روناحر |

aaهر زنید هرز زاغم و هراهط وا لوش هلص لانهزهه (( ابن الا ]ر دزو عاشر قرهل وایما یربنلا  

 4 نونلالصف رب



 هاطم

 > ۱۱۵ ی

 تزف كرم (ةارولا و (ةرولا و طقس اذا ةبادلارپ ور اما لاش ردمتاننب قم هاو اغلى دى زئ ناوبحو

 عضوم ر هلبرسسک جو یه كنيس وكنا ر ( سج رسم راما نوسل وا ول وا كل ود د و كنکو

 كمك بولکهتوایرب مدآربهدننزولعفت (رّوقلا) ردشفلفدحا وسما بول وار کا یکن مرھما ر لصالایردیما |
 بوباش وا هلوص هغاصیسهلوقم یوت و لیق هدند و بهذ و ءاح اذا لج رار ومت لاق رد هنسانعم قمر وا هطلوا و

 ةبادلار و روم لاش وا ةرسیو ةنع بهذ اذا رعشلا روم لاق ردهنسانعم قمهل واق یی وت كن هباد دوخاب قفلاص |

 نایروح (نایروم) هلتسا !ذافیسلا راتما لاق رد هنسانعمقمریص ندنیفیمت هدننزز ولاعتفا رامنمالال طقس اذا

 ردنداروا یایرولا بوبا ینا نب ناسعلس یرزو یسابع روصنم رددآ هرقر هدنسیحاو ناتسزوخ هدننزو |
 قادص هدننز و ره (رهلا) ردیدآ هر زج رب هدندناح ناتسدنه كنم رحم هلع كيم و كناح (نابروس نا زوخ)

 یا زهلا اهل نیع لاق .ردروهم یعجب رونل واریبعت نیک یو کب نیل و قرانا رة |

 لاق هنسسانعم كمرب و نیب اک لوق ىلع كلتا نییعت نيب اک نوجا هج وز هدندقع حاکن رول وا ردصم رهم و قادصلا
 | ید و هب رک كندزمه 6 راهمالا) ارهماهاطعا وا ارهم اهل لج اذا لوالاو ثلاثلا بابلانم ارهمةأرملا رهم ۱ :

 | زرد ارهمابهرهم ضعبلادنع ارهم اهل لعج اذا ةأرملا رهما لاش ردهنسسانعم كلتا نییعت رهم نوجا نوتاخ
 جور نوتاخرب هعدا رب هرز وا رهم یعل رهم ىلع هربغ نم اهح وز راربد ارا-مما اه رهما و مان ارهم اهاطعا

 ادا ةقانلا رهما لاقت رد هنتسانعم كم د رد 4ت رهم یتعی كلبا تبسن هنسهلبق هت راهم ییءودرپ راهما و هدکدلیا
 ۱ كنب رايا ىتعب * امتمدخ یدحا ةروهملاک + لا دنه و رومسد دن وناح شر و ی رهم (ةروهما) 2: رهم اهلعح

 هدفدل والخاد هفافز تویلیا جور نوتاخ قجار مدار هکردو یأشنم تالثمو یک نوتاخ شارب و ی ره» هل رپ

 رهم اکس هتشیا بوکج نیر تالاضنخنال وا هدن راقایا ڭنەرون مع وز نامه هلکطا عانتما ندعلسل هل س هبلاطم رهم

 یرظن كن و رونل وا برص ودنعج هک غلاب هننفاج تیا یدلیاحاسن ینسفن بول وا راداضر هدکدلیا اطعا ود

 | جوز یتیزبق كمدآل وا نرب ولام ها روب نم لام ځ دل وا بود | اطعالام رادقم ر ه هسکرخآ ر هسکر هرز واقل وا
 + ایا لامنم ةروهماک+ هدرب نانلوا نانتمالعم ان هلکلتا نانتما هلا رهمیکیدلیا اطعا ههر وب نم نوکر یدلیا

 ۱ داتساهدلع وراکر هو رون دەل واخ رح نال واهدایز و یلاغتب یرهمهدنز و هنىفس (ةربهلا ژیدلوالثم ب رض لوق

 | ةريهموه لاق روند هک و هریچ و رهام كبو لع لکب قذاح رهام یا ةريهملجر لاق روند همدآرهام و قذاحو
 | كر (ةراهلا)و (راهلا)لو هدننز ور وهظ ( روه الو هدننز ورهق ( ره ا هلناصتف ر ولکه رهم یعجبدبحم حاس یا

 | تابلا نم ةراهمو اراهمو اروهم و ارهم "یشلاب و "یشلاقو *یشلا رهم لاقت ردهنسانعم قلواذاتسا و قذاح هلیحف |
 ۱ هرهماکا و رار د ځد هرکر ک هکر وند هکبک نال واهدنسهت روا ی هک و ک كنه ود a عع كم (رهلاو قذح اذا + اا

 |هندلو كنم تآ رهمو هدننزو هبنع ردهرهم عج رود ھن رگ * كنزوراق لهجوا رهمو هلاس ھ روند ند

 یعچچ روند هنلودیکل وا لا كن هباد ریاس و كت ]لوقٍلح روش و ايق ىا دنکجوانو نولوف هنک چ وکه کروند

 یم هفناط ناوسن روند ٌهغ و هرهمو روند هرهم هدنشؤم هلباه رولکه راهم و هل رسک ك* رولکر اهم و راهما
 ۱ تبع ردموسرح قره وا یسزاف ه دناه رب اقاو هکرید د چتم» ردیسرافوب لوق یلعراردنا ن زت بونلشوخ كی ندنآ

 ۱ یتاعلس و قرفع ندنعاوا قحو ضع E ندو یرببعت ر هم دعا هدنسات ناب الاح حو را ردبا لاهعتسا ید

 ۱ ربهغ ؟ یی وتکم الثم ےلاعتسا و فرصت قرەلوا نع ییظف رهم سل یه هنغبدنل وا ذاا ندراخا یسهلوقم

 ا. هه زو دیض(رهاا )لندن اف قفلوا ریبعت تخ هکلپ ردلوم یراکدید مدلیا
 | نان وا ریبعت قادرطق هدنرلح وا لر هغروبف لوق ىلع هرللصفم همردشقوص شع زک دن رب یرب یک جوطسب وا

 ۱ هاکنآ ردن ردن تعاجر ردنادیحیاهدنزو هرم (هرهم) رونل وا نظ یسراف هدانعمو و روند هراکیک هجتشموب

 | رواکیراهم وراهمو هدننز ویراکس رولکی راهم یچ رد وسنم هتعاج لوا رلءود یراکدد هت رهم رد رافراعتم
 | هدنزو هنیهج (هریهم) و (رهام) روننددغارسق نال وا یاط هدننزو نسحم (ر يلا ) روند هادغب لزق هرهمو |

 | رددآیاچرب هدنسهکلوا دنس هلبرمسک ت ی (نارهم رهن )ردن دآ عضومر هدننزو ف OE را لجیرییا

 ۱ تاتک (راهلا) ردیعا كندج یرفلا نیسان ذچا و ردیدآ هب رقر هدنساضق ناهفصا هل رک كم (نارهم) |

 | یدنلوا رکذ هکر دیعج كنه رهم هدننزوهبنع (ترهلا) رونید هفلهدن ور جاغانالب روگ ەنىرانور كراەود ىت ی واو

 | طعت مل نولوقب هنمو رول وا لمعتسم هنسانعم رهم هنی قرهلوا مسا فرصتم ندرهم نالوا هنسانعم قادص هرهم و
 لیعفت (ییهقلا) كلدلعا ترشابمندنرب بسانم و تسار كنم صم وش نس ینعی ههج و نم هنأت یا ةرهلا رمالا اذه

 (هدننزو )

ODEN NT OCC ی PE OO E. 



 سی ۱۱۳ =

 ىف و اهؤام حرت نیح اهرفتحا اذا ةيكرلا رفتما لاق ردهنسانعم قمزاق : نیکی قیام هک دنکو دبیکچ |

 لّوالا بابلانم ارکم ه رکعو هرکم لاقت ردهنسانعمقمتدلا هل هلیحیعدآرب هلن وکس كفاکو صف كوم (رکلا)
 ردع ون یکیاو و رد هنسانعم كلبا فرص ندنددصقم هلا هلیحیمدآرب رکم هر وکه نایب هدرناصب كفلؤم * هعدخ اذا |

 رب و ن رک امل اریخ هللا و 9 یلاعت لاق تالذ یلعو رونل وا یر لیچج لعف هدنقح كن آ هللا فرص لوا هکردد وچ رکم

 یشآر کمو هک هلهابالا یتسلارکلا قیحم الو ال "لجو علاق كلذ ىلع ورونلوا یرحن حرق لعف هلکنآ هکر د مومذمرکم |

 قلوا ولط هرز وا تک اونو نسح نا یزردلبكناسناو رد هشت فن روند هزوماچ ر نوا 1

 قلصیص و انسح املدخ یا نیقاسلا ی ةأرما لاق هنمو ردنرابع ندقل وا یلقویط ولط هکر د هتسسانعم |

 هنسیدل راخقر هلف و لراه لراه یکیکوروک یرومد كنالسراو زا هب رکم لاق ردلمعتسم هنسانعمقلاچ |
 اهاقس ادا | زکم دض را رکم لاق ر دهنسانعم قمراوص یالرو دن ,توص یا دسالا طی ییشهدا لوقت روند |

 رام لا روت هنناوبح هریخذ دوخاپ هب هلفاق ولکو موزوایروفو روند هب دسکن دا ھور |

 هلا یشآ هدننزو رکتح (رکتملا) و (روکمل ا )رار ذ هغلابم هدننز وروبص (روکل )لو (ر اک ا) بی زنا لمگ یا
 یکیدلبا لکا وذخا هکر ونلواقالطاهنالسرا لوشورکم اب غوبصمیار کشم ور وکم بوت لاقت روند هب هنس شعب و

 هناکس یا رفلا ءامدب اخطلم راص اذا ر وکم دسا لاش هلوا شعاب و هللا یتشآ هکابوک هلغل وا هدولآ هلراناق را راکش
 نالوا باوص دوخای رونبد هسک ان و ےئل هدننزو یلعفم هلیصف كن هددشم ءار و كی (یروکلا) رکلاپ غبص

 هلغل وا بهاذ هنسهدایز راضعب و هننلاصا كيم راضعب یدنلوا ناي هداروا هکدتن ردقغل وا رک ذ هدنسهدام رر
 یتسنجمچچ ردندنفلع "با ود هکر دیعماتوآقتمزو عونرب هدنن زور (ت رکل ال ردشلنا تش ځد هدلحم ییا فل

 فیطا و بوخ قرهلوا هجابق وهجولط و رونید هام رخهزان شل وا هابت و دساف هرکم و رد روکم یغیص عج وردرکم
 هنغیروق امرخ شمالشاب هغل وابطر و ءانسحا ةظیلغلا اهقاسیا اهترکم نسحاام لاق روئید هردلاب نوزوم و

 | یفیروق یکیدیدهرکم نانل وارک د هکر ونید هنجاغا امرخ لوش هل رسک كم (ةراکبلا) هلو دجکپ زونه کروند

 | نالوا یلمروش ود و یلکن رد كب یس هين (ةروکمل) وایت 7 تناک ادا ةراکع ةلخ لاق هلوا رول وانا وارف

 | مادنا ودن وق یرتاد وخاب رونید هنال وا هه رکد و هج درس کل رکی یک یسلوط قابق یراردلابلوقیلع رونیدهن و

 . نیقاسلا ةربدتسلا وا قلطنا ةَتوطلا یا نوک ةأرما لاق رونید هنالوا نیکریکو قیص و زانقط یساضعا
 عبارا بابلانم ارکم "یشلا رکم لاش ردهنسانعم قم رازق هلنیتعف ( رکل ال ةعضبلا ةدیدشلا قلخا ةحدلا وا ق

 رب ٤ رکع نالف لاق ردهنسانعم قمالفص هدرهناخ ب ودنا راکتحا تان وبح هدننز و لیعفت € ریکقلا ) رج اذآ
 ۳ لج اوا رکتنا لاش ردهنسانعم اغا باضخ هدننز و لاسعتفا (راکتمالا) توسلاف بوبطا رکتح ۱
 رهشرب هدناربا هدننزو ناب (نارکمل هثرح اذا "بطارکتما لاق ردهنسانعم كک | لالغ ه ال رو بضتخا 23

 كلک بوراو هلتعرس یک هغلاط یرغوط هفرط یکی ندنتهچ یطرع هنن رب هدننزو روج رول ردف ورم

 دنسهکلوا دخ مدآرب و ضرعف ددرت اذا اروم روع *یثلا رام لاق یک ی یا ول هقیقد كتعاس رالچ ردهتسانعم

 قفلاچ و یرج اذا مدلا رام لا ردلمعتسم هنسانعم قق آوا دح یتا اذا لج زا رام لا : رد هنسنانعم كلك

 ىرج اذا ءالا رام لاش ودلمعتسم ۳ ؛تیانغف خا هنزو رب وصو برطضا و جاماذا ءالارام لاق ردهنسانعم

 قالطا هلو نانی وتو لولسمرومو كل رك اذا "یشلاراملاق ردهنسانع كمن رد هنوایر وش رالادج زا

 یّوسلا ءوطوملا قيرطلا ىا رولا تکلس لوقت نوخ#يدل وا دد رت "لح زدل وعفم نعم ردردصلاب هیت رون

 یتآیرکدو ردشللا بیوصت یغلوا هلیت زابع نبللا یثلا حراش هنسانعم نبل “یش ںونل واقالطا هب هنس قشمون

 دی ز رهش هدنع روم و فت اذا فوصلارام لاق ردهنسانعمقلو لو ندناوسح روم و ردد" ؤم ی راش لوق هرا

 را اذا اروم بارلا زاملاق رد هننانعمقلبرواض بوزوطقاریط ها وه روم و ردم | نلحاس را رق عقا وهدنسیل
 تراما لاق رد هنسانعمقمر واص قا ربط هاوه لی و هلاسا اذا مدلارام| لاق رد هنسانعم قمت ]هل ر رىكڭ نەز( ةرامالا)

 هعاربط شمزوت بولی رواص هاوه و رون .دهرابغنالوا ددزنم هنوا ىر هداوههلیعص كي( ر ومل ا )تراثا اذا بالا مرا  ۱

 | ةعدرسريسلا ةلهسیا ةرا "وم الاس د رون ده هقان كىاچ یلشی ورو مالمو ناسآ هدننزو هرا ود (ةرا ومل ازل روش ۱ :

 ۱  ماسح الا لخادذفات ف فخ یار ام ےس لاقب روندهق وار وم و لخاد هماسحا وذفات وشفخهدنزوراد رام | 1 ۲

 (رایمالا و ةف ار ءاضب یا ةن زام دارا لا روند هنوئاخ قار و قآ یک یفاص ےس یند هاب دیدشت (تیرالا) ك

 فتت اف هتفتیار اماف رولا تص لوقت ردع واطم هنسانعم قف و یسهلوقم یون و لو ندنا ویح هدننز و لاعفنا ق ۷2

 (۱۵) * ین +

 لطم



 سن رز

متع ر اذا ضزالا یشاولا تومن لا دات
دو ترجل (رعمالا)) یع رم اي عدت لف ا

 ۱ یا34 و د

 یراپوټ ندناویح نال وا فما تاذو روند هرایوت و هرالبق شلک ودوروند هلا ويح و ناسنا نالوا هج زآ یرابوتو
 ندنسیراقو كنس دیک هکروند هنغل رط كنه اد یلقنرط نوت یهلومرتاقو تآ لوشو ییکر عم روند هنشلک ود

 هب هیصان قال زد شاک ودیرللیق هلم جاب هدنن ز و ءا رج (ءارعلا) هلو شم رو بوق راص راب وت یکی اج هرز وا یغنرط

 ريقف ب ویل اق یشاعمو داز كمدار دو هد زو لیعفت (ریعقلا) هلک اهرعش ٌةبها ذلایا ءا رعم ةیصان لاق روند

 كلا ریبغت یتسهرهچ هلسبس توادعو ظیغ مدار و هداز ینفو رقتفا اذا لجرلا رعم لاقي ردهنسانعم قلوا
 رعم لاق رد هنسانعم قلوا ریعتم یکنر كنه رهجح لبس توادع و ظبغ هدننز و لعفت (رعقل اإ زدهنسانعم

 نانل وا ریبعت یزهوک یک هرغم هکروند هکنر نالا رم رتا كم (جرعلا) ريغ تیغ هریغیا رعففههجو

 (روعما) ةرجلا ىلا برضب نول یهو ةرعم هب لاقب رول وا هجو وق ندنو هرفم ااا تیام ردنج هل وا كنر

 ابضغ ابطعمیا ار وعع هت آر لاقت روند هب یش نالوا شمرن لووك ینیزوک ی یزو ندقلنغ راط هدا وا

 ] كند نيغو ىصف كيم (ةرغلا إل ةسارش یا ةراعم هب لاق روند هغلوا نيتچ ودب هلیصف كيم (یراعلا)

 ۱ دوخاب فیفخ لوق ىلع هرومب عفان و روند هروماچ یزمرف نانلوا ریبعت یشآ رد راج هلیحف كنیغ و هلیلوکس
 1 هلا ئشآ هدشزو نظعم (زغما) ردیدآ عضوم رب صوصخح هنتعاج بلک یب هدماس و روند هن ال وا فرعض

 ووند هیس نالوا 57 یا هدننزو تر (رغمل اإ ةرغملاب عوبصم یا رم تو لاق روند هب هنس شعابوب

 هکنر نابلوا یزمرق صلاخ هلي كيم ( ةرغلا ) و هلنیتصف (رغم اإ ةرغلا نواك هل ول ناک ادا رفع سسپ لاقت
 هللاا دکر نانل وا ریبعت یزهوک هدزعاسل روند هکنر ناسل وا لا یناص بول وا قلقنالو لوق ىلع 7

 (ضمالا)ة ردكب ةرقشوا ةرملا عصان سيل یا ةرغمو رغم هن ولف لاق ردقجهلوا یسوق و و یزهوک قچآ هرعم

 ا ضای نالوا ترج هدنهجوو رونلواریبعت لیچ هکر وتد همدا نالوا لزق ییدیردو یرالیق هدننزو رچیا
 | هدننز و ریما (ریغمل ارل فاص ضا یف ةرج ههح وق یذلا اذکو داناو یتا رچنا ایا یھ لجر لاق روند همدآ

 ۱ هل رسک ك نهزمش ( راغمالا مدلا هطلاخدق رجا ناکاذا ریغم نیل لاقت روند هد وس شمش راق ناق هلنپس تلعرب
 اهل رج اذا ةاشلا ترفما لاق رد هنسانعم كليا روهظ یرمرف هلغل وا طلت هناق ید وس هلنییس تلع ناوبح
 ۰ نسحم (رغملا) هتقرما اذا مهسلاب هنرغما لوقت ردهنسانعم قمروا هل نج هلنا قوا هبهسکربو رفع یهو

 ۳ و لا یدو جزو بار (راغم آل روند هناوبخ ندا روهظ لزق طلتحم هلناق یدوس هدنز و

 ۱ رقلا ءارج تراصاذا راغع ةلص لاق رود هحاغا نالوا لزق یسامرخو روند هلا ويح نال وا یداتعم كليا روهظ

 عرسا و بهذاذا ثلاثلا بابل نم ارغم لج رلا رغم لاق رد هنسانعم ك كه لت ر هلي وکم كنیغ و یصتق كی( رغما
 هدنزو نالس (نارغم]) ردیعما یسهدلاو ردندرضمیارعش هکكنهسک ماز "یدعسلا سوا هدننزو ءا رڪ (ءارفم»
 یتراعشا ءارغم نن سوا نانلوارکد هدننز و لیعفت 6 ربغقلا ) ردیدآ ع ض ومر هدننزوهرخاف(ءضاما) رد دآلجررب

 ننا هلک اندشنا هکر دشع درب رج ایان رغم هرعاش مانرب رج نا ورم نب كللادبع نده وما هکدتن ردهنسانعم كمعاداشنا
 قل وا غاصیسیرد بوروا هنوب هاکنکد كنا ویح راب كمدآرب هلن وکس كفاق و یصف كم € رقلا ) ردکع د ءارف غم
 راك یتحاصعلاب اه ريضاذأ لوالا بابلأ نم ارقم هقنعرقم لاق ر ردهنسانعم قعافوا اورق کک دما ها
 هما رقم لاق ردهنسانعم قماپ هرومالص و هلد رس بوصاب هرچا هکرس یغلاب ولزوطو جګ دلا و مظعلا
 هل رسک كەز (راقمالا) "مسلایارقلاپ هلتف لاق هنسانعم مس روند هرهز رقمو لا ف اهعقن ادا ةا

 هنسنرب و اهرقم عم ةطالا ةكعسلا رقما لاقت نوم ای تای ان يال بوصاب هب هکر س غلاب ول زوط دون
 ردهنسانعم قلوا مداد تودنک هیلکلاب یمط لدوسو "رعراصاذا *یشلا رقما لاقن رد هنسانعم قلوا حآ 1

 ةض وچن واةراررع یارقم هیف لاقب روند هکليشک | دوخاپ هغلیجآ هلنیتخف  رتلا) همعط بهذ ادا نیلارقما لات
 نالوازآ یوص و روا تات اان اتم "یشلاق روند هئیش جا كيدوخاب ی هک | كي هدننز و نسخ ( قم )
 ةلیلق تراص اذا رقع ةيكر لاق روند ه هما نالوا زآ ییوص كلذک ءاملا لیلقراص اذارقعنیل لاق روند هدوس

 لوق ىلع روند هب وراد یجآ فو رعم یراکدد ربص رقم و ردفدا رم هدل وا یانعم هلا رم هدننزو فتك قلا ءالا

 و ی انو ارم (رارقمالا ) هنسانعم ریس رونی هرهزدوخا رون د هب هنس آهن وکر هببش هربص

 | هقرعأت اذا ارا رقما لحرلا رم رقما لاق رول وا هدنلاح بضغ یژکا هکر د هنسانعم قملاق بولاموط یک وغالق وا
 | ا یب نامت لاما (اجماا) "میا روقع وه لا روند هثیش یا هدننزو روفعب (روتجلا)

 . (بولیکج )

  OW Nبس ۱۳7۳۲۱

 0 نیت

OT E...اب ی  Oسم سیو ین نی نا زی ی  



 االف تلک لوت ررلریعتسم هنسانعم ظا ت و یتشاب مدآربو هنیبج یره اذا لزا رطما لا

 (ملا) اروط هدجو اذا ناکللا رطما لا رد هن ساتعم قلوب شعاب روغ یربرب و تكسو قرطا یا رطماف |

 یا رطمو رطامو رطع موب لاقب رونید هنوک یلرومغب هدنشنزو فتک 6 رطلا) و (رطاملا) و هدشنزو نسحم |
 دمدآ ندبا لامتسا قوچ کا ونیمو ریطم یا ر وظم ناکم لاق روند هناکم شنای روم (روطملا) رطموذ |

 تعاسر بوغاب تعاسر یک یرومب زاب هدشنز و رطاقتم (اقلال لا وسلاربثک ی روطع لجر لا روند |
 حرام ون (رطما) سرش فکس هدف رطع ناک اذا رطاقم رطم لاق روند هز ول نالوا نوک

 تزرب لوقت روند یناراب هدیسراف روند هسابل تسوا نانل وا ریبعت قلرومب هدشنز و هسنکم (ةرطم) و

 ناکم تر دن و e ۱ (رطقسا) زا 0 , قوت فوصبولوهو ۳ ی تی

 7 دذ شما نا زی یا هن ارت ما لاتی سا ناسا و اغوا کام ا نیش 3

 لاق روند هر زراب و قچآ هلیس هی لوعفمما (رطق سل رطلا هباصا دقراضاذآ رطقس لج رویش لاش ن روئد 9
 هل رطلا)) و هدنز و هرم 6 رطلا رددآلجرر و سرف رب هدننز و نطفتم (رطقما  رهاظ زرابیا رطقسعضوم ۱ 9

 روند هه رق تاغ (ةرطلا) هنداع یا هرطم اذه لاق رد هنسانعم تداع و فاد هدننز ولفق (رطمل او هدننزو

 نانل وا ریبعت یراد هلي كي (رطلا) رونل وا قالطا هنطسو ضوحملا ةرطو ةبرقلا یا ةرطلا نم برش لاق أ _
 لاستغا دوخاب دنلاعتسا ۽ اوسم هدننزو هحرف (ةرطلا ) روند هنس هلبثس ناقراص تعب هنسسهلبثس كنه
 (راطم)ل فظنتلا و لاستغالل وا لا وسلل ةمزال یا ةرطم ةأرما لاش روند هنوتاخ ندا تموادم هتفاظن و

 هدننزو ماطقو ردهدننزو باغو لوق ىلع رددآ یداورب هدنب رق فئاط هدننزو ماطق (راطمل و هدننز و باغ

 هدشزو هنفس (ةرطلا) ردعقا و هدشنابم کشو هلی ون دوخاب راندا عضومرب صوصح هو ن نالوا

 یناببشلا ةرا زف ن رطارب ز ردقل وا هن رطم نالوا با وص دوخاب رددآ هنرقرب هدنسیحا و یسهبصق یر نم مس :

 ردندآ كغاطرب هدننز و هاهم (عراطلا وذ) رددآ4 رقربهدن رهاظرصم "هرهاق (هت رطم) و ردیسهدرک ان رانا ق

 (راطلا) رد ه رق ر هده رصب هدننز و هاه (ءراطم)ل ردمبقل یسهقان لرعاش مان هفبان هدننزو همامت (ةراطملا وذا |
 ملا ةع ساو ىا ةراطمو راطم رب لاقب رونل وا قالطا4 یوق لوب یزغآ هلباه ( ةراطلا) و هدشز و باصم ۰

 یم كم (یریط)ا ) هطلسیارب رطم ةأر لاق روند هتر وع ځاتسک و هطیلس ریفز لد هدننزوریمطق ( ر رطم ال

 هبرق هدماش (نورطام#) رداعد صوصخح ها صا نابیص هدنماکنه ءاهینیشا هدنشز و یه هلن دن دشت كناطو | 9

 یشبخاج الا مالس وا ندنا ور ( روطع)) ردطلغ یسیا تس هدنس هدام ر طز دلکلیا مو نورطات یرهوج ردیدآ 9 ِ

 رددزنابز هد هل رسک كم هدنن ز و نا رطف نا رطم) ردیعما تادیکیا ندنیعپات ایز اا ردة قشمدلا ق
 ریبعت اپاپ کپ اب هدا راصن تلم هکه لوا مولعم *ردلکد ضح یبعو و رونل وا قالطا هن راریبک كنسهشاط یراصف

 یضاق نارطمو بهذمرسو دهتح قیرطبو ردهدنماقم اسیع ترضح ةفیلخ ردساشلا سانخ ساباب نانل وا ق

 لے كسعو كج (رعلار ردهدنعق وم نذؤم سامو ماما قیلثاح و یرعهو ظعا و سیسف و قفم فتسا و : 13

 نملصناذا عبارلا بابلانم ارعم رفظلا رعم لاقب ردهنسانعم قهقیج تولیربآ ندنرب قذ رط هلببیس قغف وط هنسرپ 9
 "لقاذاامه وحم و شرلا و رعشلا رعم لا رد هنسانعم قل وا هجزآ یسهلوقم كلب و یوت و لیف هود هاصا* یش 4

 (رعملاإا هلک اه رعش بهد اذا ةيصانلا ت ترعم لاق ردنسانعم كەك بولیکود عو ڭكحاص نالوا هدهیصان و ۲ 2

 هدنسهد وکو هباصا* ینمالصا ناک اذارعم رفظ لاق روند هفثرطناقیچ ندن ر هلغغق وط هب هنن رب هدننزو فتک 1

 یک ود و شیراا ورعشلا لیلا یارعم راط ولجر لاقب روند هلال وا هجزآ یراکلب هسیا شوق و یرایوت و یراق
 ليڪ نالوا ریلنا لیلف و هر و بهذ دقراص اذا رعم ریعپ لاق روس هنشلک ود یرلیوت ندناویح یحاص نابط :

 یتعیولتراعمو روند هئیش نالوا رونقوط بوکد قوچ هر وریلنا لیلق لیخ یارعم لجر لاق روند هسکانو 32
 دوب هل رسک كنهزمه ( راعمالا) ةساکش و ءوس یا ةراعم هيف یا نعزرعم قلخلاقب روند ه وخ تشردو د

 یداوزو داز كمدآرب و لقاذا شیرلا و رعسشلا رعما لاق ردهنسانعم قلوا زا یسهلوقم یوتو لبق هدهدوک
 قتلوا ريق هلفمال وا یرنا تابن هدرب و هداز فو رقتفا اذا لجرلارعما لا ردهنسانعم قلوا اون وریقف بویلاق

 هلبلس ییلام كمدآ رب و اهناب لقوا تاب اهیف نكي ملاذا ضرالا ترعما لا ردهنسانعم قلوا هجا دوخ ا

 قموفربف یک شاب لک بوالتوا هماع : یررزب یشاومو هلام بسا الف رعما لقب ردهتسانعم كاللا دروکوز 2



 ۱ هل ابتعا هعش ردن وم و ردفصنم ریغ یظفل مصم وبا و *یهتنا ردهرهاقیمما كن رهشبول وا یا كن الو ایلاح

 1 روند یراصم هدنعج كنو روند یرصم هدنتبسنو هلی راستعا دالبلا نم دلب رول وا فرصتم و رک ذم ههو

 ق رونل وا قالطا ه هرصب هلا هفوک هلیس هين هشت (نارصل۱) "یراصم وراصءراج-لاش رونل وافذح ییابهجمهاکو
 0 ۱ غوبصمیارصع بوت لاق روند هب هنس شعب و هلا یثآ هدننزو مظعم (صما) ردد رب (رصموذ دیزب

 | ىع لا عج و هلیعط كم رواکنارصمو هرصما یعج هنسانعم ءاعم روند هغسرغب هدننززو ریما (ریصلا) سصلاب

 ۱ رنک عونرب هلیعص كم (راقلانآرصم) رایدلیا رانتعا و ذخاندنر وریصینو راضعب هکر د ح راش + رولکن  راصم
 ۱ رد هنسانقم دودح ردیعچ ك رصمهدننزو لوصا (روصلا) ردن دا عض و مر هدننز وهنیفس (ریصل) ردیجا امرخ

 | ةه لوش نالوا هدنسههج كنم تآ هدنز و هصشم (ترصقلا) اهدودح یا اهروصع رادلا یژشا لا
 نم ظلغت و عضومنم "قدن تناك اذا ةرصقم ةر لا هلوا روشلنیلاق هدر ضعب و بولصبا هدر ضعب هکر وند

 | یشکا هلیعط روم (ةراطصل )لو( راطصت) ةف رفتم ىا ةءرصقلبا لاق روند دەکا و ینطافو جم

 ولتط راطصم هدیه ور نکل یدلبا رک دن ید عن تن ادام رطتم یو فلوم + هنسانعم هضماح رخ روند هارش

 ] قعراغا تویشک ادوس هدننرود وعف 6 روضلا )لو هلنیتعفو هلن وک كند م داضو نق كم (رمضل روند 4 هریش
 | تیفیکو  ثالذک رول وا هدنسرو یلد بودنا ادب تلتم رکک هلغمالوا دغو بو وا زونه تلاحو ردهنسانعم

 [ عیار ول والا بابلا نمار وضموا رضموا ر ضم مضمورضمو ذیبثلا وا نبالارضم لاق رول وا ضراع هدهذین و هر
  یتهرکک بول وا یشک | (رضاما) و هدننز و فتك (رضلا)وهدنزوریما (ریضلا ۶ "ضیاو ضج اذا سمانا و

 | نات ااضتب و هنل وا بیترت و خج هلبارمضم نیل هکروند هنابروج لوش هدنز و هنیفس (ةریضلا) هدوس نالوا

 | صدرح هکمګ رضام نمل یدنل وا ناي هدنسهدامرج هکهتنرار د ید ءارم ا رضماکا ردن رد كن هلسق ر هکردرازن

 1 | تصعت یک یس هلبق رضم هدننزو لعفت (رضقلا  یدنل وا هیت نوچغیدل وا ضای یزکب دوخاب نوچیدل وا

 ۱ ا ه هدام نکل بضغت اذا مه نالف رضع لاقت رد ثلا هثلطخ ییس هه بضغت حراش» ردهنسانعم كما ۱

 ۱ | دن هلءبقرضمیهدآرب هد و لیعفت ( ربضعلا) رد هنسانعم نلتبس هنس هلبق رضم رضع و ردع الم ید بضعَل

 3 اهضم لاش ردهتسانعم كلا كاله و تسنتف ضم ىلا هتبسث یا مضقف هضم لوقت رد هنسانعم كما تبن

 |( سضلا)و هل رسک كم (رضلا ) رداسنخ یبقل هکردیعما نوتاخ رب هلیعط كنان ( رضا لاهکلها یا
 | عابنا هدرانو ارده یا ارضم ارضخ و ارضم ارضخ همد بهذ لاق ردهنسانعم لطاب و رده هدننزو فتک

 | یا ارمضم ارضخ و ارمضم ارضخ هذخ لوقت رونلوا لاسمعتسا هدنلح "یرطو هزات قرهل وا عابنا و ر داکد

 | باح ا ءام رونید هروب هلنیتصف (رطلا) ردیدآ هدلبرب هدنلابج سيق هدننزو هحرف (هرضم) اب رطاضف
 | یوافطلارطم و ردندناعصا سماکعنب رطم و لالهنب رطمو یثیللا رطم ردندیماسا رطم و ردراطمآ یعج هنسانعم

 | هژذیتصف و هدسننز و رطس 6 رطلا) رد راثدح نوی نب رطم و نامهط نم رطمو نوع نب رطمو ماس یا نی رطم و
 | هداموب و رطلاب مهتناصا یا لوالا بابلانم ارطم ءیسا مهترطم لاق رد هنسانعم قمتارغوا هرومشب رد زیاحا
 | هاضاام راربد ریخت و اریخ هنم رطمامو هنسانعم رب ییباصا رار د ریخت نالف یترطم هلغل وا لمعتسم هدتعفنم و ريخ

 | بهذ اذا ضرالایف اروطم لجرلا رطم لاق ردهتسانعم كقك هدننزو روهظ (روطلال هنتسانعمریخ هنم
 [ قمردلوط ینهرق رطمو عرسا اذا اروطمو ارطم سرفلا رطم لاقب ردهنسانعم كلا تعرس روطمو رطمو

 یردااللوقت رونل وا لامعتسا هل اب هنسانعم كمروتوکب ول آ ی هنسنرب واهتوهف تعرسا اذا ریطلا ت رطم لا
 یععق شوف و بهذ اذا لحرلا رطم لاق ردهنسانعم كك یدوب هدننز و لعفت 6 رطقلا» هذخا یا هب رطم نما

 ۱ یر یرب یرانآ شرایو امتوهیف تعرسا اذا ريطلا ترطع لاق ردهنسانعم كلا لوزن هلتع رس 7 یکرومب

 ۱ ىلع قلتوط واو ًاضعد اهضعب قیس عاج ادا لیلا ترطه لاق ندیم هنسانعم لاک لر هدا قبس

 6رانعلارپ هدربل هلزرب وا رطال ضّرعت اذا لجرلا رطق لاق رد هنسانعم قعتبچ هروب نوچا كنیم لوق

 كنەزمھ (راطمالا]) ءادع یا راطم سرف لاق روسد هلا رکو رد ذوخأم ندنسانع4 تعرس هدنز و راطع

 للا مه رطما لاقت ردص وصح هباذع راطما یک یغیدلوا صوصح هربخ رطم رد دتا قم ردغاب هلن رسک

 ردلهعتسم هنسانعم كلرت یسههج كمدآ رب و چ نیرذنلا رطم ءابسف ارطم مهیلع انرطما و یلاعت هلو هذم و

۱ 
۱ 

 1 ۱ یک روم رد 35 خام كلا لو هلع ندا وه یعق شوفو اه الم ادا وی رقلا رطم لاق ردهنسانعم

 - ناهدننزو رفز (سضم)) روند ه یدنقآ ندنا نالیس ندریضمنیل هیص كم (نراضلا# رواق جد دوس |
1 
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 هروک ب یناث و یدلیا فیفحت نیکی اوت هکر دم زامى بغ لا هروکهل وا یاتعم زەن وغ امان اعم یا تون و

 قفلقازوت جاغا دوب هدشنزو لیعفت (ربشقلا) رولوا كمد ید رواص بروچوا هفرط ره یک قازوت [
 طشن اذا لج رلا رشم لا ردهنسانعم كن ادیب لابقا و طاشن هعاج و رشم ىنعم رجلا رشم لاق رد هسانعم

 رد هنسانعم كم ردنلت وسکیهدآرب و هق ف وهاذا *یشلارشملاش ر رد هنسانعم كلنا حسقنو قی رفتی هتسنر و عام |

 ىن رها سشما لا رد هنسانعم قفلقازوت جافا دو هلن سبک كن رم (راشالا) هاسک ادا االف رشم لاق |

 قرابت بوشیشواودمل اف سنا ان لجرلا مثما لاقي ردهنسانعم كمترکس یداز وا نوز وا یک یر کاو شم ق
 اهن تجرخا اذا ضرالا ترمشما لاقب ردهنسانعم كلا جارخا تابنرب و نا اذا هندب سشما لاقب ردهتسانعم

 هدنلاح رهاظ كمدآرب و رشم نعم رضا شمت لاق ردهنسانعم قغلفازوت جافا دوب هدننزو لعفت (رشقلا) | 3

 لینللشی رقاربیو یتغرا هیلع یأر اذا لجرلا رشم لا ردهنسانعم قلوا رون روک یتمالعو رثا تورو انغ ۱
 رد هنسانعم تاک نیاز رس یستکا اذا قرولا شم لاق ردهنسانعم

 كلاش توسکو ایش مهل بسکت اذا هلهال رشت لاق رد هنسانعم كلا راکو بسک هجزآ هجزآ هلفاکتو چارو

 لاق ردهنسانعم كلیا راهظا هدننز و رشح (رشملا]) تیک یار ةرشم مهل یڑشا اذا هلهال رشع لا ردهنسانعم

 الجز لا روند هد ول هرهچ لزق هل مسک كم  رشلا )هرهظا اذا لّوالا بابلا نم ارمشم "یشلا سقم

 | شلکا من ودرب ردا هدرک هلیصف كيم (ةراشملاإ) ردنطب رب ندنس هلربق تگ ی ةرجلإ دډش یا

 | یهراشمهدن سەدام روش هد عب هللا هع ور نم ۀعق ین هرب د و هلا هر دهد رک دنا فل ؤم کر دندناض + ردترابع ندالرت

  حاصفا هدنسهدام هرب دهکدتن ردشماطل انا ییراقرفالصاو ب ودنا ریسفت هلا هد هدنسهدام شم وشا و لا هربد

 |الاح کرد راشطغا ناب هلا ناتسبوالرت نودرب قرهلوا عورزمو ذخبا ندهراشایهراثم هددراستاهماو یدنل وا
 هجوم هلفل وا شملت وق بوناق هب وص یکی کر ک یاب هکر وند هضرالوُس(ةرشالا) ردر کد لیا ریبعت هتک كراناوجتاب

 رطلا نمتیوروتوتسا اذا تالذوابناب "تهادق تراص اذا ةرشامضرا لا هلوا ردا زا هاو تکر ج یک رک

 رد هنسانعم قمعاص هلیغم رپ هح "و قم رپ شاب نامش لوق ىلع ق غاص دوس هل راج وا كغم جوا هدننز وصح(سصا)
 تآو طقفةبابسلاو مام الاب وا ثالثلا عباصالا فارطاب الح اذا لّوالا بابلانم ایصم ةاشلا وا ةقانلارمصم لاق

 ج رسا اذا لوهجلا ءان ىلع سرفلا مصم لاق ردلمتسم هنسانعم قمراقیج هجراخ ینیرنه یکلکرک و كنم

 قلازآ هنسنرب و اهرصم ییعع ةقانلا رمصمت لاق ردفدا رم هدل وا یانعم هلمارمصم هدننز و لعفت ( رصقلا)ل 4
 ءىشلا رص لاق ردهنسانعم كالا عین هنسنرب و “لق اذا هّواطع رصعو *یثلا رص لاش ردهنسانعم قلوا

 لاق ردهنسانعم قغاص یدوس هیَس نالف هدهع و ا وق رفت اذا موقلا صم لاق رد هنسانعم قلعاطو عبتناذا

 (زاصتمالا)رک ذیماکردیع واطمریص هکر د هنسانعم قل وا رهشرب ر واهع رض قق نیلا اياق بلح ادا ةقانلا مصع

 ممو كن هزمش (راصم الا اهصع یت عع ةقانلا رصتما لاق ردفدام هد) وا یانعم هلا رصم ؟ هدننز و لاعتفا

 ثالبایکیس هلک ر اتما ردشغ وا هاندان هچم هانهرزوا سایق ريغ ردهدننز و لاعتفایدوب هک بک كند

 هدننز وروبص((روصلا )و( صام ا) عطقتیا حت اذا لزفلا مصما لاقب رد هنسانعمكغلءراپ بولیغاط هلق هلت

 یاروصمو رصامةاش و ةقا لاق رون دەنسەلوةمنويق و هقان نالوار ولیغاص چک ندنفیدقیج هجزآ هجزآ یدوس

 لئاح وزجاح هدننیب هنسنیکیا صام و رولکر اصم و هل رسک كم رولکر اصمیعج كروصم و نما ج ورخ مطب
 | هللق ادا "یثلا صم لاق رد هنسانعم ققلا زآ هادت:زو لش ( یصقلا زیبا یا رص امام4 روند هثیش نالوا

 | ساسالاقلاقو رلیلق رابلق اهعطق اذا هتطع سصملاش رد هنسانعم كمر ,وهجزآ هجز آل هسک ی تغلارا یهیطعو 1

eكي (ةراصملا) ارصم هولعج یا رصقف ناکلا | ورصم لاق ردهنسانعم كما رهش یربرب و اللق الیلق ءاطعا |  

 یاةراصم!یف سرفلا ضکر لا هلوارونل وا جا رسا یرنهیکلکر کوب هلکمردت رکس تآ هدنآ روند هلحملوش هلی

 روند هثیش نالوا لصافو زجاح هدننب هنسن یکیا دوب هلرسک كی( رصملا] لیلا هيف صمت ىذلا عضو

  ندنساضق و رهش هکرد افت تک هات ءاعو روند هناق و روند هرونس و دح نالوا هدننب ضرا یکیا

Eهکر ديما كف ورغم رهش رصمو روند هروماجیزمربف نانلواریبعت یثآ ورونلواریبعت قاصس و تبالو هکردترابع  
 نیماحن مصم ییعبح ون نیرصم نالوا یسناب دوخاب ردشش وا ریست نوجا یدعو رصع ردانکم هلا ایندلاما ۱

 كنسهشاط طبق هکرداعسم هلا ماح نب صیب نب مصم یرهشا هکرید حراش + رداع لیا مالسلا لع حوا ا
 رده ارخ ینرط ید سو وا الاح کر بیاد ریش او ردن زدن كن هسک مان مان طیف یراق وا تبس لا



 ا سگ A) تح O ی تی ۳ ی سا ین ام

 | تيم ندولا رمالفجارج ر ةا یاةرامرمو ةروم رمو ءا رب مو ةرورامةیراح لاق هلوا ررتد لرت لرت ی کهذولا |
 ن را مو یلکلارا رع ردندیماساهدنزو دادش ( را" زا طردعضومرپ هل یف كن هزم (رارماتاذ)لردندحرپ لره

 | یشرفنا ذاعم نرارمو ینابیشلا شب نن رارعو للعلا ةمالس نراّرعو یمهتلادقنم نرارعو ىسعقفلا دیعس |

 | ندا عازتخاو عضو ادتبا یییرع طخ هلیعض كی ی و و

 |( ملا و لطابلا یارعارلاپ یتا لاق ردهنسانعم هد وهب و لطابرعارم ویدنل وا لیصفت هدنس هدام ابا رد هسک
 a رب وق هللافغا ید ود چک نالوا هدنددص قججاق هلغل وا شکر س هکر ون د همدآ ل وش هلیس هینب لعافصم ادا صا

 | | بوقیص مکح رب یکی زاق ینیرقاا نوجما كعزوتوک بو روس یتسیدنکه رکصندکدلیا طبض یک ذخا
 ۰ | كلبا یاو ققجآییهنسنرب هدننزو لیعفت ( ریرقلال یدنل وا رک درا ممانالوا یردصم هکهت هلوا روقبلا یهود
 ۱ | رد هنسانعمكمهش ودز ود ود بواب یع »یک كش ود هن زو رب ی هنسنر وا مم هلعجاذا یشلاررملاش ردهنسانعم

 اودا مادو هدر و لصتم رد لمافما ندرارقسا ر جسما إل ضرالا هجو ىلع هاحداذا هرّرم لاق

 سڪ موى ۷ یامتهلوقو لطاب بهاذوا یوق مک یا هک ۲ و ےک یلاعت هل وق هنم و رد هنسانعم کحو 7 یوف و

 ! رودنال یذلا اعبرالا مو وه وا ه رح“ و هب نما اون ضامنف او ارمو ارنشلا عادوا هتماو یو د یی

 | سارلامسیال ةموصدنایق "یوقیا ةياثلا ملا € “جسما دیعب وهلاق و یس هبنشراح وص كنآ نعت رهشلاق

 | شرام لالمو روتف هنتسدنک و ماض وا ندقعاغواو ندکعشر ود الصا ردرادناب و ئوق كی هدنموصخ تی ۱

 | كما یکرروص هڪ ؤزج نوچ ا كليب یتسینشاچ كن هنسفرب E كن هع یاز و یصق كچ“ € رزملاإا زلوا

 | ثکدجب هجشاوب هلقمرپ و روند همدآ فیرظ ززعو قوذلل اسحا ذا لّوالا بابلانم ارم هرم لات رد هنسانعم

 | قردلوطی کی کر کب ویموق یر, یرکو بو شو الصا كن هبرقو صرتلا نودوه و ارم هرزم لاق رد هنسانعم |
 | هظاغ ادا لحراا رزملاق ردهتسانعم كلا توادع و ظیف هب هسکر و اتما اف عدن ملاذا ةبرقلا رم لاق ردهتسانعم |
۱ 

۱ 

1 

  فیرظ یدو هدننز وربما < رزم ارا الیلق هنم ترشاذا نبللا ن نم رزم لاقب ردهنسانعم كما هجزآ یبهناسنرپ و

 | ریلدوذفان یکباهش هدنخاصمو روما تولوا ب تلقلا دیدش ولکر و و فیرظیارب نهو رزم لج ر لاق وند همدآ

 ۱ | ههدآقجاوزوغوا هلرسک كم € رزم ا) قا ېلقلا دیش یارب نم لج ر لاقت ردرزاماییجروند ةد زاذکراکو |

 ۱ | رزلارزلارزع لا رون) وارببعت وص هب راو هزو هکر ون د هذیبنلومندنن ادغب صم و ندهبرآ و ندرادوږوند

 هما رک (ةرازلا للصالایارزلا ۴ ر کو هلاش ردهتسانعمساسا و لصارزموریعشلا وا ةرذلاذست قجالالج ریا

 تعثکپهویمو ار زهراص اذا سمانا بابلا ن نمةرا نع لج رلار نم لاش یدنلوار رک :عم قلوار نش مدار هدنز و

 یک کرک ب ویموق یارب یرکووشو كنه رف دون هدنن ز و لمعفت (ریزقا) م کیسا اذا ارقار نم لاقى زد هنسانعم

 لاق رد هنسانعم ق غاص یدوس ن الق یاب م و ور ا ی یدو

 ۱ كم هنج آی هنسنرب ودصصع یاهرزم لا ردهنسانعمكعا بوروض هج زا هجزآ یهنننر وهرصع اذانللارزع
 ۱ ردهدلب ر هد رغم هدنن ز ورجاه 6 رزام) ء هرم برش وآ رلیلف هب سشاذاهررم لاق رد هنسانعم كم ا هد هءف درب لوق ىلع

 نت ضایع ندنویفوص رده رقرب هدا ناتسزوخ هلا ناهفصاو ردندا روا "یرزالا "لع نیدمع لم جی حراش

AAC ok Eهژئئز و رنک ساز رددآه رقرب هدنساضقیراخهدننز ون قزق رردنداروا  

 هلسادا لالا تابلان ۾ رسم "ی قلا سم لاش ردهنسانعم قمراعم > بت وریص E bC ج هراطر ییەنسنرت

 و نات ا یر لوق ىلع كل تیاعس و جنهن رپ یر یسا و قیضنم a رسا و

 ی : e هکروند هب هنس لوس هاش هنعارب امرخ هل وکس نان جم نیشو ۳۹ كو (ةرشلا ھا اوا سو زعادا
 0 6 ونلواربعتازوتهدیکر مردنا روهظهدراجافارثک ارا س و هدراجاغا هشدم كوي یکن الیغه و س

 شمال وادبشم توشکی و نولتم هلن ولر ز ونه هکر ون د هن رقوبچ حافالشی و هزات لوشلوق یلعزدانوکت هدراحاغا

 شب القاص تونل هبعشز ونه ور ددا شوق رب وتوسک ی اةرىشمەلھالىزىشالاق روند ەت هوسک و سابلهرمشم و هل وا

 نذا لاق روند هغالوق نوزومو فبطلو بشن نا لسف اهتفرو ی | ةرصشآ ةرشم تدم لاق روند هغاریب
 ءاضعالا راهم ةأ ما لاش رولوا فصو هنوتاخ كزا ورت ولت وطر یمادنا و هنسح ةفیطل یا ةرشغ ةریفخ
 تجرخاذا عبارلا باسبلا نم ارشم ة ةرجشلا ترمشم لاه ردهنسانعم قفلفازوت 7 جافا هلنیتعف ( رشم ا]) ناب ریا
 یا ارشمهبهذا نولو و رشا اذا لحرلا رشم لاق ردهنسانعم قل وا طاشن و رورس داب تسمو ةرشملا اعف

 رار د ارشم هبهذا هدر كج هد یدلیا یاوسرو ریهشت دوخای یدلیا حدقو متش هنالف تعب هب عم" وا هاج و ریش

 (وو )



 تا
 هلفل وا رولیا فیل و نوک ات وک لرهدیک یدبا زارا زس داد كن هدنلس رذتج هلوا یا نان وایت نشر خاک |

 رد وسنم هت رار هک ًایوک ر دقیتاق ولردرپ تالذک یرمو یدنل وا قالطا هنس هلوتمقجاح و هطالص و یش رت اقاطم |
 یا ود ءابطالانیب یر هد هنبط تادرفم و راردنا بیت رت هللا رب و و زوط و باذس و هکرس رار د هماکب آ هدیس راف |

 یادغباب هب رآ یتعنص رولوا هام مد هرلیشرت ضعب وردیس هام كناودف ورعم رب نعد ردموسم هرز واقل وا ف ورعم

 هد هاس هه وروق بول وا نفعتم هدفرظرپ هرکصندقدل راص هنفر وربحا بونل وا ربخزسزوط هلاوصیم | ین وا
 | رد ین یا رفت و (نییرلل و هلبصف و یرسهک كنار و ی كيم و كنهزمه (ن مالا راردبا ظفح

 ردنشف وا لد رت هنر لقاع یکن يغلب یرسک كنار ردلهگتس# هتسانعم مظع ماو ههن رک و “رش هل رادصق كنای و

 | (رارلا )عظعلا ممالاو سشلایا نیب "لا ون معالاو نت “مالا هنم تقل لوقت رونلوا هدا را هشت هدنتروصیضق و | 9

 هدکدلبا یعر ند-نغارپ یع هود ردندنمهصا و لضفا كني شع ردیعا ره ولترا رم ع و رب هلیعص كي ۱ 9

 یلعروشود یرقاد ود ارب ز یدنا راربدرارلا لک آ هل كتاب زما نوین لو و بولیکچ یرقادودأ 3
 | را دنعون PONE روشش هدراربرخآر ور نم رش ویدیا رر وط قیچآیراشیدیکر دسصامن اد هلفل وا 1

 |( رارلاون) رول وا قصالمهرب و لئام هداوسو هیبش هنقروردنکچقرو راربد 4 درد راضعب و رب راضعب هدربصم
 (ةرا رلا ]ل ر ددا كالي برص كج هدبا طوبه هب هب دح ( رارملا ةينث إل ردیدآ كضرار هل كم تاذک 3

Eعج ادعام ندء ود الشوق هود روند مرهز مدینزافو د وا بک تند هایت قشاب هرکج هدفوج هدنز و هبا  | 

 ) اریرلا) لبالاوماعنلاالاح وریذ "لک دیکلاب ةقزال ةنه یهو ةرا مم ماعنلا ف سیل لاقب رولوا هدناسنا و هدتاناویج

 كيم ( ةرلا ) روليتآ بونلترآ هلغل وا هدنجما یادغب هکردرلکج هناد هایس نانل وا ریبعت قومهرق هدننز وءارچن ق
 هبلغ ارفص همدآ رب رولوا ردم: یک نیم م وار زا و کا جما هلرسک کک

 تّوف كقلخ ه"رمو ةّرملا ىلع تبلغ ىا ةو ارم "مما لوهحا ءاش ىلع تررم لوقت هنسانعب ك ۱

 نیما لیربج ددش "یوق یا ة رود لجرلاش رولک رارماو هدننزو بنع رواکر رم یعجب روند هند شو و

 شوهو لقع ه"رمو ه الا هعیوتساف رود و۶ یلاعت هلوق یف اک ردهلتهجو یقالطا ه"رموذ هن راترضح |
 اذک و لقع یا هرم هب لاق ردهنسانعم تّوفو روزو ردهنسانعم تناتمو ماکحا و تلاصا و ردلمعتسم هنسانعم | ۱

 هدننزو هنیفس (ةررملاإ) هنسسانعم ليلا ةقاط روند هنلاقتق و هنبلک بیا شک و و وق اذکو ماکحاو ةلاصا ا
 هبا نالوا نوزوا و ها لوق یلع روند با شلکوب مک تیاغب و روند هنلققو هنباک پیا شلکوب دوی[
Ê 8دو داص ة ةر سه هل لا رد هنسانعم تع نعو سفن ةع یا ةر موذوه لاق ردلهعتسم هنسانعم سفن ت "عو روند  

 یجب كن ەر رمو روند هضرا قالبج ر رم هدندنع راضعب رد هنسانعم تع نع ج دوب زساه ( ر رمل ا) ةع رع یا 3 3

 ةرورغ ةبرق لاقي روند هب هب رة شلو هدنز و ءوزوهشم (ترورمآ) روند هسا زانو فیطلر مو رولک ر ام | 1 ۹

 اوب و رول وا عقم هدرانآ ثولو ثرف هکروند هن راقسرغب ندوک هلیصف كی و كنءزمه ("ممالا) ةءولع یا

 هلح رب هبهکم هلی كيم ( "رعنطب ل ردعضوم رب هدنم هلی كيم (ممونش نا رع) ردعج مسا یکی طفل
 قغ ربا بونلاص هتوا.یرب هدننززو لزازت (عرقلا ردف راعتم هلک د نارهظلا مالا کیسو 0

 ةيراللا مسج سرم ؟ لاق رد هنسانعم كرب ردرد نیک زا چ و وراماقآ لجرلا رم لاق ردهنسانعم |

 ناودنو روند هشاطنیتم نانل واریبعت ممم جد هدزعناسل هکر دیتا ماخر هدننزو عع( مرا ) جرجرتو رهآاذا ا

 لاق رونل وا قالطا هکلریپ كنها رقف هلیس هی همش (نا مالا)روند ریسک هن وک ر ندزپسک صوصخ هایت | ۱

 تفارحو تدحنالوا هدلدرخرونل وا قالطا دلدرخ هلا وراد یا ی رلکد.دربص و مرهلا ورقفلایا نا "معالا هب لز ا

 ناثو هلیح اغآ حرس ییعی هلا ءالار ےش هلي س هی هش و هل.ص كم (نارملا و ردشُعل وا لر هنلزم ترا |

 ردقج هلو | یاغآ قط زقیناسوب ورد دآ رەشزودونوزوا ع ونرەدنزوناغ2(نا لار ونلوایالطا نان یک ||

 هدننز و ع ع( رمل ا ]ا رد هبقع رب فرمشم هرزوا قشمد ةطوغ ناما هبقع) روند هن راق رزم یعراق نا" صو 1 ۳

 هثیش لزانومرنیجهرتدردردیکهذولاب ورونیدهراننایلوایمصالص| بولوارادبآ تیافب هدننزوراثرت (رامرلالواا
 قوچهدننزو هردنج (ةرعرلا ر ونی د هن هنسن هلزانورت یحهرتد یخ دون هدننزو طب الع (سهارلا )یک ب وبح ند رونید | ۳

 بورویلاص هرز وار وص و بضغاذ |لجرلا ممم لاق ردهنسانعم قارادرولوا ردصم هرم مور ونید هرو |
 (ةرومرلاوهدننزوءاریج (ماررلا)لو (ةرورال)ض زالاهجولع رعهلعجاذا الا رم رم لاقب رد هنسانعم قققآ ا

ESید هلغل وا مادنا ك زان ورتو مرن تیاغب هکرونید 4 ه بح هزات ل وش هدننز و ةراثر (ةرام رمال و هدنن زو هروفصع ۱  
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 فن ته ۱۰
 ةضلاترذم ناق ردهنسانعم قلوا هاب ودساف یسهلوقهزوح و هدعم و قل وا ندکیا هطروع جدو 7۳

 یک راب هرابدوس و قّرفناذا سانلار د۲ لاق رد هنسانعم قلوا هدنک ارب و تبخ و تدسف اذاةزولا و ةدعملاو
 اقوا کا هدننز و رجلا (رذمالا ) یدنل وا رکذ هدنسهدامرذش(رذمرذش) عطفناذآ نیللا رّذمت لا رد هنسانعم

 هلا طسا و هدنن ز و باح” (راذمل ارا ءاملا ت ىلا فالتخالا رثک یا رذما وه لاش د روند همدا ندا ا

 قارفف هق رف یا رذقف «یفلارذم لاق ردهنسانعم ققغاط هدننز و لیعفت ( رذقلا) رددآ لب رب دنا هرمز

 رارعشقا هفت (رارتنمالا) موم یا دم کارا لاش روند هتروع راک هننف ىع وفا کهن ات ؟راذلا)

 هللا وص لوق ىلع رد هنسانعمقلرآ هفرطرب ی وص و هفرطرب دوس رزکلسک دوس شع وا بولیوق یکدضو هدننز و

 "رفذع ضعبلا دنع و ءالاب طلتخا وا ةيحان ءالاو ةيحان نللاراص اذا بئارلا نیل ۹ لاقت ردهنسانعم قعشراق

 نالوا بسنلا طولخ رقذع و هلوا رولزود هدقدنقلاچ هدهاب نکل بونل هچراب یکش لیسک هکرونید هدوس لوش
 ردهنسسانعم قل واریغثموص هدننز و رسم دھار لا را یا رفذع لجر لا رول وا قالطا هب هسک

 رسا و روهظ (رورلاژ و هد دشت كنا رو یصف كيم » "رلا ۶ ربغت ادا ءالا رفذع لاق

 قماغ وا هدقدنل هلص هلنایلع و هلبا اب و هلا هب لوعفمو بهذو زاحاذا والا بابل نما رورهوارم لجرلا رم لاق

 : 4 ¥ 4 هر تخ افیفخالج تلج اهاشغت لف ¥ یلاعت هل وه و هم لع زاحاذا هلع هر ودر لاق رونلوا لاہعتسا 3

 مو روند هنیاص لو لع د _سانعم دانیم روند هلس رومد و ندا رونیدهبا "هو تج ایا

 ۱ را ارم هربعب "ملا ردهنسان هم قلاب بوکح تیلو سڏ رب و رکذ ساک رد هنسانعمكتا ۱ هبلغ ارفص همدارب

 1 نوزوا+هز ودر و" نوع یک لحرلا الات رد هنسانعم كقکب وشواص یخدوب 6 رارقسالا» لبطایارار 1ا هلع

 ا نوک ب ونک یتیشرب و ةدحا و هه رط لع ی ےم اذا لا رھ ۱ لاق ردهنسانعم شات بولي کج یداز وا

 ۱ نرقسا لا ردا عتسم هنسانعم قل وا کسو نيته و هلج ىلع یوق ۵ یشلاب - جسا لاق ردهنسانعم كي : جوک |

 ۳ ردهنسانعم قما غوا دو هدننز و لاعفا (رازمالا و هتیکش تی وق و هيلع م کیسا یا هلع هنر ص

 رسا ىلع ان الف ما لاشه رد هتسانعمقمردش واص بور وک هل سمک كنهزمه A ض ی هيلع و ه زما

 ما لاق ردهنسانعم قلوا جا هنسنرب و ه رع هلعجاذا ه-رما لاقت : ردهنسانعم قلق ردبا روسو دف هکلساذا

 هو رز هن نالف هکردندانعمو ارم هلعجاذا "یشلا رم ۱ لاق رد هنسانعم فك یار ققجا وا ا ار دار یشلا ۱

 ۱ ر ارا رار هنسانعم عفنام و رام لر دام و "رعاموه هدر كج هد نم ۱

 ۱ ندنغیر وق كنه ود ما ران و شک سس و ج ک مدآر 9ء ءارب رطا هبقراص اذاماعطلا ها لاق رک تبلت دانان یار ا

 قز اذا اهب ةبعصلا ة هر >| صا لا ردهنسانعم كمردت ود بوت الاص هن وا یر ردقهعل وا بوت وط |

 ۱ لاق رد هنسانعم كلغا زورم هجربا ا هلا هکر هدننزو هژع ام لصالاق (:راما) الدب اهل د ی ةه قدس 2

 نالفلازاملاق رد هنسانعم كمردنود هتوایرب قره راص بوشپاب نوچ ا قمتبهرب یمدآرب و هعم 0 "رام

  ردهنسانعم كك بولیکح ۵هز ودر هنسنرب هدننز و لاتقرا موه رام و هعرصیل هربد و هیلعیولت یا انالف "رام
 یسښج عچچ ردهنسانعم هدحاو ءړلہف ناشی رک هدننز و هّرک (ة رمل ا) رجا ادا ارا رمو ةّرام *یشلا "رام لاق

 (ةرمتاذ رز هلع كی” رولکر ورم و ءدننژو یننعرولک رو یک ایا رک رولکر ام یعیص عج و زشاھ ر واک "رم
 نیت وا ةرمیا نرم وا ارم هتتجو رارلا تاذهیقل لاق وافررظ الا لمعتسیالو رمت اذ هیقل لاق ردکعد هّرکرب

 یه ةلعف بول وا فص كنهردقم "هلعف هلغل وا ۳ تاذةلعف هتلعف هدنترابع ةرمتاذهتلعف هکر د حراش

 | ه هنسنیمآ هلیعص كم( ترلالرولوا هدننکبس ةّرم تاذ ةيقلیترابع ةع تاد هیقل ورولوا كمدمسالا اذه ةبحاص

 | هیبش هنجاضا نالیغمرونل وارببعت یناص "رم هکردیدآ ف ورعم یورادرب و ولح "دض "ممر لاق ردیلباقم قلجوونید
 | رانا وص یفوفس و هنعسل برقع یمالط و عفان هلاعس رول وا یحآ تیاغب و عسق چوا ردیفص رکو لر

 ردندنس هلمبق "یطو رع ن مو هخحاط ن نبدا نب ان ےک " ردندیماسا "مو رواکر ا ما یعج رددیفم هنجارخا

 0 نم فام ملا رو عاب رم هلام لاق رد هنسانعم قلوایبآ هنسنرب هدننزوهرارح (ةرارلا)

 | ینیص عج وزیاهرد "میسج مچ ردیدآ هلق عون رب دوخاب رصش عون ر هلي كم (ةرملا]ا رمراصاذالّوالا و

 رد رد هلدبقرپ ندنسهلمق نالیغسیق ن ة "رو ردب ر دهل بقر ندشب رو بعک ن ب ة"رهردندیماسا ہو ردرارما

 یدلواینکم هلتهج یفنیدل وا ەم | یسهبند ک كند حش یغیدل وا لشق هي هم روص ردیسهبنک كسيلبا (ة م وا

 دا قبول رهزپ هییش هفیناق نعل : هما دایر ید خاک هدننز و یر (یرلا)رویدهدنک خیس" E هو

(¥) 



aنوز واوروند 2 یک نوا وډ راب هد هلیض كنا هد دزو روفع و  
 هب راتب روند ههدکیمو هعضوم نانل واریبعت قالو ابو هنابارخ هدننز ور وهام ا
 قالطا هام یییسا تالاح هروک هل وا هکر دی عم یسزاف روح*و و رون د هناغمرپ و هب ی هناطنوباب و هنسانعم

 ماقم كنلها تابارخ ردنص یرابدا و لابقا هک ید وخ و وام هنیفسرحم ردی صع ظفل دوخاپ ردشم وا |

 ربلنالها كح رطب نال ساسالاف لاق رواکریخاوم و رخاوم یعج ر دشغآ وا قالطا هلیسهقالع یراددرت هرویزم
 مایا هکروند هرادولب ضا لوش هدننز و ره تابن ( رخ تان رلربخاولا لها هل ردصب نا نمریخ ریخألایف

 قالطا ید رح تانب کاو یدنل وا قالطا نوچ رلکدلیا قشورح یاوه وج راردیا روهظ هجنک وا كفیص
 ناقیج ندیناسنا فوج هدننز و هرم ( رخ ) فيصلا لبق نیت ضب بئاصم یهورخ تانب تأش لاقت 5 ۵

 روند هيس نانل وا رابتخا هل الث تاکر ح كچ هرو نوسل وا ندیعاشا نوسل وا ندورافو روند ه هثیبخ

 هدزايیتنزو ېر یخ وتو دوی هلا وص هدننز و ریصم (یضلا )هرات یا هترخم كاذ لا
 زیبعت كسك هکر ونید هني را هعطق قعلابیروف هل كالاد و كيم ( ردلا) ردلقشم ارت هکر دیبا ید

 ردهردم یدرفم هبلوا یس هاش موق هدنآ هکرونید هغچلاب ناقشپاب ول ز وا لوشلوف یلعرونیدخ واک دیس افرر
 هن را هلاخ كرانیشن شوخ هک ینبم هنغیدل وا هللا ردم یر هينا ژک | رونل وا قالطا هرله رق و هرارهشر
 رول وا ردصم ردمو رضا و ودبلا قیا هلثمردلا ورب ولا یف تیارام لوقت ءانب هنغیدل واندنیوتء ود رونل وآ
 هب رقر هدنع ردمو هنطب مه ادا عبارلا بابلانم ارادم لجرلاردم لاقت هنسانعم قلوا كو ویربا یار

 یا

 نور وتو یاس نیک تدر وتو ما میرزا ر
 هب هسک شغلابق بورابف یرنابییاو رونید ثعشا هراس هکه تن هنسانعم ربغارونید ه هسک نال وا رول وا

 شملوا اخ هدولآ ندقعشاضوا هللا ردم یرانای و نیبنا فتنه یا ردما لجر لاش رول وا ندکل زوم 4

 ملهدسجیف ناکاذا ردما عبض لاق رونید هنالتص نالواقشالو رادقمرب ندنتساحت هدنسهدوک و روني

 | لاعتفا(رادتمالا) ةرادم و ةراچ نمضرالاینام لاق رول وا عابنا هنظفل هراج هدننز و هتک(: رادلا

 ردهنسانعم قلروماچ یر رب هدنزوردغ (ردلا) هذخا اذا ردلاردتما لاق ردهنسانعم قمل ا ككا

 | ردهنسانعم كلا دس هللا كسک یتیراقلارا و یییرلکیلد كضوحو هناط اذا لوالابابلانما ردم ناکلار

 لاق ردهنسانعم قلروماچیرب ر جد وب هدننزو لیعفت (ردقلا)ردلاب هتراج صصخ دساذا ضوطاردمآ
 و موزک هتناب : كح اش + مطساذآ لجرلا رم لا ردهنسانعم كمروس كروب و هناط اذا ار دمت >

 (ةردملا)رونیدهر نال وا قچ اب ولز وا صلاخ رد اح هلیعفكيمو هدننزو هسنکم(ة ردم ا ردلیعتسممد
 رونا وا قالطا هنسهب رقد وخاب هنس هدلب یعیدل وا نکس كمدآرب هردم و یدنل وا رکد هکر دید رفم ك

 هکر دیدآ لحم قج هراطرپ هدندرو هبعش ینب هدن رق هکمهردم و ت كت رقواكتدلب یا كتردم لها نم

 كن هسک مان قراخ هدننز و ردات (ردام)رونلوا قالطا هرضحلها هدشنز و ءارج (ءاردموت )رش ود

 هرکصدقدراوص ندضوح یسءود یدبا صعت سکانو ےئل ر ندنتعاج هعصعصن ثالام ن لاله

 | یدراویص هلکنآ یتفارطا بویلهتسپ هنا ود نوسمما بولکیسهود كراس هلفلاقوص هدنبد هج

 ییصلخ "مهللا ساسالایفلاق رد رناس نم وا درب مالا و * ردام نم لا * رایدلیا بیقلت هلبا رد 1

 +× ردام نم لخما + لثلا هنمو هريغ هبف قسیالثل هصشل روتسب هض وح ردع یلاوهو ردالاعجچدیرت ا

 دجاسم هدننلب كوب هلا هنیدم هل رماک كم (نا زدم هين رد دا لبج ر ندنامت لابج هدننزو یزج

 هلیغشالو هفیجو هلړتساج ام اد رونل وا قالطا هنالترص هدننز و ءار عم( ءا ردملا) ردیعسا دسر ندی وین ی

 هراهود زوم هدننز و دهظعم (ةرذمملا ژ رددآ وصر هدندرو لیقعونب هدنراید دج ءاردمو نوچ غيدل

 | رد هنسانعمقلوا ندکیآ بولیزو هطروم لركن هوش لاذ و كم( رذل)ناعسیا ةرّدع لبا لاق رول

 2 د زون ثالذک ی س هلوقمقدنفو زوج و قغالوپ بون ودهدعم و تدسف اذاعارلا بابلا نم ار ذم ةصيبلا

 نیدکیا هدننزو هحرف (ةرذملا) تدسفاذا ةزواو تثبخ اذا هتدعمو هسفن ترذم لاقب ردهتسانعم قل
 دار ةرذقىاةرذمةأرمالاقت رونل وا قالطاهتروع كاان وراد رمو ةدسافیاةرذم ةضيب لاق روند
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 اونها فدفات تلذکز وند هكا ارشا ییرواب هدنرلنطب كني و نویف و كن هقان یو نوت اهن یوواب ناو

 د را نع یهن ال مالسلا هيلع هاتدطاق و ح راشلا لاق + روند هكا ارتشاهودرب لد هیر واب نالوا هدنن راق

 هت د ر تغل رحم هیت هد راانعموب ةيلها ما تاعاب نمناکو عج اللا عب نع هیهنک ن وطبلایفام وهو رجلا عب نعیا
 روند ه هنس قوچو رد هنسانعم شوه و لقعو رد هنسانعم ابرو هلضف نالوا هدا رش و عب قارار نا شا

 یبطر هزات نالوا هدجافا و ه هلغ نالوارابنا ردی هلغ نالوا هد هلبنسزونه و ردهنسانعمراق و روند ریظع کیا |

 لوالابابلانم ارج لج زا رجم لقب رد هنسانعم قماصوص و هنسانعم هی مو هلقاحمرون د هكا عی لدبهامرخ
 هل زسک كنهزمش ( راجمالا هلوزهم یا ةرح ةاش لاق روند هنوبق نوزو قبرا هدننزو هرم (ةرحما)) شطع اذا |
 را لاق رد ةنسانعم قعاص ه هداب زندیعرش هجوی هنسلرب دننز و لاتف (راحا) و هدننز و هلن اقم (ةرخامل الو

 لاق ردهنسانعم كکودو قققآ هنسنر یکی تواضآ هن زغآ كمدارب راجا و یار اذا ارام و :رجاعرجام و عسلا ف

 اهدلو مظع اذا ةاشلا ترحا لا رد هنسانعم كلير |یرلیر واب هدنران راق كنم یک و نوبق و هرج وا اذا نبللا هرجا |

 ءاملا نم رحم لاش رد هنسانعم قلاق هنشت ب وامن اق زونه نکیشلوا ولطب وط ندوص نراق هلنیتصف رح ا امنطب یف
 | ا دردی ك غار ابو وب كیهدنن راقیسیر واب كن وفو ور لو هنطل "ال اذا عبا رلا بابلان م ارح

 هلو یداتعم كف اك یدل و هدننط) هکر وند هن وق لوش هدننزو بار £ (راسما) انطب یف اهدل و مظع اذا |

 | لاقع روند هکتسوکو هنغارد كند ودهدنزو باتک راملا) ردنرومیرض هنویق هکرولوا ر تور[

 هدنن ایمقازا هلا ه ارض هدننز و رحاه (رحام) رددآ عض ومر هدنس هبحأت هک را وسهدنز ورم (رغود) هنسام ۱

 | هلق هر وغوط هدنتفو ندقلن و ز یا وم هلغلوا قاروق هکر ولوا عمو هستیم ون مجلات دیر

ت یال وا میخ هی وهابی ا هدن ران راق یرادل و
وغوط نیکیا ناد و لاما ایف رجم تناک اذاق یک ملا

 O : | نالوارر

 | ا ) یدنلوارکذ هدنسهدام ر وح هدنز و هرانم هلا 4 «6*یاح (ةراحنا) حتما ة هرع ۶ ما لاق روند هن وناح

 | نکر دیک ول وا ناور لوق لع كقک بوق آ هدایرد یکم دننز ود انف ( نونا )و هلن وک كند خو یصق كم

 | ربا تلبقتسا وا ترج ادا ثلاثلا تابلا ع نماروح وار  ةَفسلا ٹر لا رد هنسانعم كلا لابقتسایراکز ورا

 ءاملا تفش اذا ةنفسلا ترح لاق ردعوض وم ی ورم وکلا هد ر اصب كفل ؤم + ابتیرج یف

 هل رالا یب وص مدآ مک زوب رنو ردمزاتسم یکتا قش یحر تالذک لابقتسا یحرو ییای رد قش نایرج اهوجوم
 !ققلالو بوردنشآ كنا یتیرب نالک ك ىا كنءهرقمو كخرچ و هندي ءاملا ق ش اذا حشاسلارحلاس ردهنسانعم قمراب

 لاقت رد هنسانعم كمر ویلاص وص نوجا قمل وا بيطم هر و هيف عستاف هلكأ اذا بقلا روحا ر لاق ردهنسانعم
 | رخ لاق رد هنسانعم كا ذخایتسایشا و هعتما نالوا هد زک واو بیطتل یا د وح اما امف لسراا ذا نرالا 2
 | قعاغوا هلن وز و فعض هلغل واثعاب هفغاصقوچ یی هقان یرفو و ترک ك دوسو هعاتمرابخ ذخا اذا تببلا

 زدهنسانعم قل وا تیطم هلقغاصوص ال رو لذ اهدهفم الح ژک اف و روم نر دوم ردهنسانعم

 نکردنک بوقآ ردیعج كنهرخام (رخا ول تداحیاضرالا ترخم د وصل ءالا اف لسرا اذا ضرالارحم لاق

 ندبارابدا و لابقا هلباهدحا و خر دوخاب هریک ندا قشییوص هوا رایک نالوا عومسم یسیدل راه |

 عير ةردلا و ةلبقلا وا انجام ءالا قشت وا ارج توص عع تلا یه و رخاوم كلف لا رونلوا قالطا هریک
 اليا ندکیک و هراتخا اذا هرخما لا ردهنسانعم قملآ بویلتر وای هنسنرب هدننز و لاعتفا 6 راشالالةدحاو
 رددن :مانعم قمر وطوش راق هراکز ور نوجا تحارتسا یعسق تو هح جرضساذا مظعلا لات رد هام قمراقیچ

 راضتما هدرلنوب هدننزو لعفت ( ضلال و ( رانمتسالا إل هسفل حورا نوکیل اهلباق اذا جم رلا سرفلا رحم | لاق
 | رضتیل لوبلا کدحا دارا اذا ثیدطا ین و رها ییعع رحم وسرفلا ریت الا ردرلفدا رم هدريخا یانعم هر

 | هزاسیو هنیم ن نع تدخافهرهظب اهتش اهالو اذا اکیا ر اراسان اع وااو راقات فو هک ځا |
 ۱۱5 5 ور دک و قج هل وا ناقفابآ راس یعب رابدتسا تیدطا ی هنارغ | رخمهلابتتسا نوکی دقو

 ند هنیفس رخ هکایوکو و زس هر و یزکه قرا هراکز ور هکلب رارصص بولپرمم یراهشاشر هزکرزوا هکزکملوا
 تی ولو قالطا ەد کلا هباتمىراكزوراذھ عر :ولواقلآ هفّر یکی بورا هباهقرآیراکزور هکر دذوخأم

 | هلیاقم و هلکمرب و هق را كلتا قش یراکز ور ارز ردکمر و هقرا هراکزور دارم هداروب هلیس هیلاح ةن رد رهط |

 , هل ابدتسا هدعب ب ودنا هلب قم هح ر یارح نوڪ ايتو لاردا ادا دارم ندراخمتسا هدارو تیارول وا هد هلن |

 (بآ )

 | یددع ردقح هل وا هواردیکیدد هارضو ردقج هل وا یرلت ال و كن هف اط نانل وا ریبعت راحت الاحو و رددآ هدلبرب



Ar F- 
 كنارهدساو الث تاکرح كرا( ر وكمل ا )و( "یروکا )زد دآمضومرب هلرصق كفاك( روکلاةراد)بابسا بهت اذ |

 (راوک الا ةر اد روند هرودو ولهدوک یصیدوخاب ه هبامورف و ےل لوفللع ذمدآیوک شف-ق واشکی هلبدب دشت

 هلابج هجا هدروب نم عضوم هلیصف كنءهزمه (راوک الا ردیدآ لازمرب هدر یغیدشواق كيبنراد هلا هعیر براد

 كفاک(یروکلا دبع)لزدیدآ ه رق رب هلم كفاک( ن روک لرد دآ كغاطر هدننز ورببز ( ریوک رل رونل وا قالطا
 (ةراک الالردیدآ غاطرب هدنارت هبلبق هدنن ز و هننهج (قرب وکلا ردهدنن رق تالیف هکر ددآ نایلربهددنه رحم هلص,
| 
 2 متال دنا ادا هل ثرکا لوقت رد ةنلساتعم كلا یفاعضتساو ال دتسا یدآر هل رسک كن ا

۱ 
 دوعس نا | روو حراشلا لاق + هرهف ییعع ثلاثلا تابلا نم ارهک « رهک لا ردیف دامو هدنزو رهق (رهکلا)ا 1

 ردهنسانعه كل وک وهرهتنا اذا هرهک لاقت ر د هنسانعم قم ووف هلا ر ازآ یمدآر و رهقت الف یا رھکتالف ےتیلااماف | /

 رد هنسانعم كمزتس وک هرهج و كلا هل اقم هلا ورشر هلرهح و ءاردزا وريقڪ یمدآر و كعط ادا لجرلا رهک لا ۲

 ۰ راه و یهل اذا لحرلا رهک لامن ردهنسانعم كليا بعلو وهلو هان وام نسبا هو هلبقتسا اذا اب الو رهک لاقب ۱

 قل وا د فالبساو عفنرا اذا راهلا رهک لاق رد رابع ندعم را و هدنف و قلشو کود قلوا عفن ر

 كفاک(ةرورهکلا )هرهاص ادا هرهک لاق ردهنسانعم كم را ییسهلوقم غایو دتشا اذا خا رهک لاق ردهنسانعم | ۱

 هل وا نایزد هکر وند « هنگ رزه دون یر زجر راما یا لو و زساه(رورهکلا و هلی ۳ ۱

 لب میک كفاك یک )سان رمن سعت یار ورهکو ةر ورهک ل جر لاق هلواردناهدرزآ هلبارازآ ورجزیماناقاد | :

 ناقلب هلبازپ رتو رد دآ عضومرب هده داب ریکو هدننز وناریج رولکناریک وهدننزو هبنعر واک هرکو راک ا یعجج روند
 هک م اللا لصف اس هرضح ین هبنذ عفراذاا رایکر یکی سرفلا راک ل اقى رد هنسانعم قمر دلاق ینغبرب ونک ردرکستآ ۱ | هدننز و باتک( رایکلا) هل وا رردلاق یتغیرب وق نکر درکم هکر ون د هن الوش هدنز و ديس (رکلا) رد دآ هدلب ر هدا

 "یرببللا نا وفص نب دمع ندننثدح ردیدآ هدلب رب هدنسهکلوا سلدنا روند ځد هریبلا هدننز و هنفس (ةرباا

 هربهل لوق یلع روند هنوتاخ رودو اب زا و قلصت هدننزو هردنج (ترهللا) ررد ځد یربب کاو ردنداروآ
 روند هن وتاخ ناحنارکنالوا ررو غآ رغآ ضعبلا دنع ردنوتاخ نابغل وا مهف هج وخ یهالک کر دیو
 f لاق ردهنسانعم ت وادع و دقحو لحد و نک هلو کن كندر و یری فا راز 4( لا لسن و

 |( ةمیغلایا ةر اب مش دسفا لاقت روند هفلبحتوق و دنح و لحد یا ة در هبلقیف لا وة وادع و لحدیا ةّرم

 قلاب توادع و نیکهدنورد هب هسک رب و ضقتنااذا عبا رلا باب لا نمار ۲ حرام لاق رد هنسانعم یقه رای هلیتصف

 لاش ند هات یمر داوا ا نا هلن وکس تكنءزمش و یصفكيم(ر لا ەت وادع دقتعااذا هبلع رم لات رد هنسانعم 1

 موق !نیپراملاق ردهنسانعم كمر وش ود هن رب ی رب هل !داسفایتیرلذد كسانو ء "الماذاثلاثل بابا نم اراساتسلارایآ

 مار ماش لاق ردهنسسانعم اا هدرلنوب هدننز و لات (راثلا) و هدننز و هلعافم (ترءاما) یرغاو كاشلا اذا |

 | لوا ی۶ل كملنا تا وان هدنلعو كمدآرب و هرخاق اذا هر ءام لاق ردهنتسانعم هرخافم و ناب ىع اراثمو ةرءام |

 ۱ هدنز و فتك( لا ) ءا واساذا هلعف ف هرءام لاق رد هنسانع» كجا هج رارب هسردآ لع هنوک ه و هس راشنا ها 1

 رم ثسع و هدا رو دغم یاّرم لجر لاق روند هراکه ننف نالوا ردا دا فا یییرش توروشود هنب رب و یسات | ۲

 هدننا ونع تنعو فتککموهو نالواباوصب ودا دمو ی ەچ لواح راش هلغل وا عقاو هلی رابع د سف یا

 یس د هل و ای نکل رولوا هنانعم لوا د رم هدننزو تنع هروک کا سب ردشا صیصت ود ردقل وا

 لعاسرءا قاد دش یاریشو راما لاق روند هتیشنال وا دیدشهدننزوریمآر شم ورم و رولوا مالمازاج ید 0 1

 هدنورد هدننز و لامتفا (راالا) ورخافت اذا موعلارعام لاق رد هنسانعم كلا تاهابم رار هن و و هدنزو | 1

 یشلارم لاق ردهنسانعم كمك هد زو زاس (نلا لدقتحا اذآ نالف لع راتما لاقن رد نسا قول |
 ها وتو لدن ارتب لات شامل قاف را بوکح ی هنسا یسهلوقم بياو هعطقاذا لوالا بابلا نوار
 لعافت < راها هن یمراذا هحسازملاق رد هنسانعم كمروس كرو و اهعماجاذاةأرلازم لاقي رد هنسانعم كط ا عاج و |

 كم ود بوبا رص مت ندقاهقچ > دوخاب ندشنآ و وب اجت اذ هومن لاق رد هنسانعب كوشکچ هر هدنزو
 لاعتفا تک كبه ددشم نعم م و كن همش (راتمالا) طقاستت و یماتنیا رتاع دنزلایمرانلا تیر لوقترد هنسانعم

 | بولوا ندناب لاعتفا ی کا اراصمارصماو و "دتما ادا اراتما لبط اما لاقت رد هنسانعم كمن وس بو ازوا هنسژرب هدننزو |

 هدن رانطإ تنی نوبق و هود هلینوکس كيج وصف كم( ر ا ردشغل وا بلق هم ىل وایان هرزوا سابقرغ |

 سگ ماللا لصف ]قیس

 چ بلا لصف زس



 گر ۱۰۲ رب
 هانهدمدننزو هلح رم( هرهنک )وند هب هقان هجوقو رون د هب معظم اه(ةروهنکلا لر ون ده ی نکن امزبدویرباو |

 .هلیعص كفاك( ر وکلا لرولیکر ایی وص روم هد ران ارد راو راهرفح هح هدن [ هکر دب دآ عض وم ر هدنشیب نیلپج هدلحم من

 هل زسک كفاکر واک ن ارکو روکاو زاوکا یعج زونل وا قالطا هلقاط ره لوقیبع روند هت الا و هت رم كن هن اد

 .كخاطر ورلراب لابهدنج | هکروندهنناوق یرآ و روند هز وکه دیکر روند هنغاج وا نال واند روماچ كنیجر ومدو

 هبهدایز ځد زویکیا دوج للا زو لوفیبع روند هب ی روس مظع ندنععق هود هدننز و رو (روکلا) ردیعما

 شل و ردیاب نت هماعروک رد هنبناتمف هدانز روک,وتروکر اوک | یعج روند هنسیروسرغص و روند

 لاق ردهنسانعم قمراص قراص هشاب وةدایزلادعب ناصقنلانم یا هل ر وکلادعب روا نم ذ وع مالسلا هيلع ناک
 رولل واقالطاروکهدهننالوقره و هنعالوط ره كغراص و هیلعاهرادا و اهثالاذا اروکر وکی هسأر ىلع ةمابلا راک
 هدنساضف نارح و هدهماع و رددآ لبجر هدندالب ثراح روکو اروک نورشع ةماملاهذه لاق هنسانعم روکم
 ] لاش رد هنسانعمقمزاقرب و ةعمبطیا عرکر وک هل لاق ردلهعتسم هنسانعمتلبج و تعبط روکو ردیعما ثض را رب
 :ردهنسانعم كمروت وک هراک و عرسا اذا لجرلا راک لا ردهنسانعم كلبا تعرسس و اهرفح اذا اروک ضرالا راک

Agروک لاش رد هنسانعم قمراصقراص هشابیجدوب هدننز و لیعفت (ریوکتل) ةراکلا لج اذا لاج اراک لاق  | 

 یکه جو بوردکیرب یعاتمو هعرصاذاهر وکلا رد هنسانعم قلاچ هرب و اهرادا و اهثالاذا هسأر ىلع ةمامملا
 پوطرد یک ه روط بوتر ود هلقار نمی یراوسهدکنجو مدیشو هعجاذاعات لار وک لاق ردهنسانعم قلاب ب وراص

 یک هماج روک قیر ره ندراهنو لیلالع و لجقحو اعقح هاعلاف هنعطاذا اتالفر وک لاق رد ةنسانعم كلتا اقلا هرب

 | زدن رابع هرس نمد 2 یرکیدکب تسح CT هن سانعم Eom هنا ا یرب

 1 8 هرهظ یلعةراکلا لج اذا لجر لار اکتسا لا رد هنسنانعم كمر وت وک ب ونلکو هراکه د هق و رلا

 | هنسانعم هماع روند هغراص قحمراص هشاب هدنز و هاتک (یراوکلا# و هاه (ةروكلا) و هدنزو ربثم

 | دعقم (روکنا) رارالوط ھن راشاب یب ؟ قرابص هکر وند هنسوت روا شاب هل وکر صوسخ ه ع ناوسن هرا وکو
e1 ۱ یصب و رونده هک سک ان و مش ۱ یا وکار  

 | تفص هدانعموبیل ون 4 ويس هکر د د حراش» هنسانعم رهظع هلورروند هنج وا نورلوب لزوم 2 هرز و وا ولهدوک
 | روند ه روکم هدنش ۇمردتغل هد هلل رسک كم هدرلانعمو یدلیا ریسفت هلبا مدآ وب یوا كن ورب هلکلیا رادتعا

 | ریت تبالوو لیا هدزج الطصا مزب هکرونل وا قالطا هرهش هلیساضق ینعب مقص و هندم هلی كفاک (ةروکلا
 : ذ تلایا رونل وا ریبعت ید یتا هکردتلابا شب ماش الثمردب ّرعم یسراف هروخو هکربدجتم+رونل وا

 تلخد لوقت ردروک ی سنج عج كنهروکو  یدنل وا طسب هدنسهدام دن هک هنن یکسلبات تلایاو بلح تلابا و

 یرآلوش زدتغل ځد هدننز و هاتک هلا یدیدشن و ینیفخ : ] وا و و یعض كفاک (ة را وکلا ) ناسارخ e و

 دمو ی بوم لوق له ردف رپ راط یسه رولیز ود ندروماج دوخاب ندقوبج و ندنسج کروند هننا وو

 خدو( وکلا)) روند هرلناوق دوهعم نالوا هدرلرهشیتعی هیلها یار یلعو ردتارا وکی ج روند هنلاب نالوا

 | یدرفم روند هرابک نالوا قصاب ه وص ندنغل غآ بولوا ولکوب هریخذ هدننزوران (راکلا )ر دیعج كنهراوا

 ربكم روهشمو وردندار وا یراکلا دهازلا لوو ردیدآ ه رور هدنساضق لص ومراکو ردهراک

 [ رابط ادبع ندندلدحم رده رقر هدنساضق ناهفصاراکو ردندا روا ید - راک ا ترا | ن دم ندندثدح و رد ريغ

 | هدنساضق دادغب هاه (هرک ل ردمدآ هبرقربهدنسهکل وا ناصب رذآو ردنداروا هدرمندجآ ن یلعو لضلان
 یا روکش هر وک ل اه ردهنسانعم قلعي بونلاچمرب ردع واطم هروک ذمرب وکتهدنز و لعفت (رّوکلا) رددآ هبرقرب
 رمش اذا لج رلار وک لاقت رد هنسانعم كم رج بونغصو رطفتاذا "یفلارّوکت لاق رد هنسانعم قل راب و طقسف هعرص
 ردهنساتعم قلع بونلاج هر یخدوب هدنزو لاعتفا (راشکالا) طقساذا ی لار وكت لاق ردهنسانعم كمشودو
 كع رو هلتعرس و مت اذا لج رلاراتک | لاق ردهنسانعم قمن راص E E راتک اف هرّوک لاق

 ردهنسانعم قوطیراقو یتفبرر وق هدلاح AR تنا هیشم ف عرسا اذا لحرلاراتكا لام رد هنسانعم

 | ردهنسانعم قمردلاق ینغبر وق هدنیح یغیدل وا هبکی ع” هقان تلذکو دعلادنع هبنذ عفراذا سرفلا راتکا لاقت

 لج زا راتکآ لاقب رد هنسانعم قاب کلی مانشدو بس همدآر و حاقللا دنع انذ تعفر اذا ةقانلا تراتک | لاق



 یک ۱۰۱ =
 رولکء ارومکم یعچ روند همدآ وب ها

 لاق ردهنسانعم ققاب هنن راهرک كن رب یر نوچا قلقو ینکلکوی هدننزو لعافت ( ماکتلا ]ا یک ءاخویشم 2

 كلبا هثحابم هدنص وصخ هرک مظع ردندهبلاغم باب هدننز و هرباکم (ةرماکلا) ة ةرک مظعا اما رظف اذا | رماکت

 هنفیروق امرخ لوسش رکا كفاک (رمکلا ل هبلغف ةرمکلا رظع یف هبلاغ اذا ارک ہرمکف هرماک لاق ا

 ۱ روند همدا رودو هدشزو یکمز (یرکنا)هلوا ش شا وا هدر هلکلروشوید نکیا سیب زونه هکروتد |
 | كون ینمزک دولت مد تو وای و هم نکن و( رکنا زود دمدآ وب یسهرکو ردیدآ عضومر و
 كبلاف نالوا یدج كاش مان قدزرف هدننزو ردیحب (رهک )روند هن واخ شغل وا عاج (ترومکلا روند همدا |

 یشم اذا لجزاازک لاق ردهنسانعم كع رو قره آ قیص قیص یراعدآ هدننزو هجر حد مر لاو ردسبقلا

 كمدآ نوغو و یصب یدوج و هل رسکكنات و كە } ةرترکلا رون دادس 0 كمدآر ود وب و براقت ابف ةيشم

 |رودوب و روند همدآ تئیه لبف یرا هدننزو طبالع (راكلا) و هدنزو ذفنق (تمکلا) روند هنشپ ورو
 ERE ردهنسانعم قمردل وط هدننز و هجرحد (تزمکلا روند همدآ دیدش و بلص و روند ههسک |

 یا (ةژم کلا اهئاکو اهدش اذا ةب رقلارتک لا ردهنسانعم قلاب بوراص هلغاب ی یتیزغآ كنهرقو ء الماذا

 | *یشلاژنک لاق ردهنسانعم قلوا ولکنرد هلغل وا لخادتم بوشفوص هنر یر یسازجا كن هنسارب هلا هثلثم

 هکرون د هد ورا لل مصق كفلا و یصق كنهددشم عمو یعط كفاك (یژنکلا) نسب هضمب لخادنو عج ا ۱

 هدند رفم ییعب رول وارک ذم هکرول وا هاکو روند تایژثک هدنعج و ةاثک هدندرفم ردذوخأم ندهژثک ردف ورعم ٤ هويه ّت

 ی هژیک هدنرغصمو ة ریثکی ا یژک هذه لاق و ةدحا و یا یژنک هذه لاقیف زغلوا رک د ءاه ید[
 ندکلزوع" یگروا كنءود هدننزو هو رعکلا ون دهمدآر دو هدننز و طبالع( املا رونی او

 لی كلاد و كنهددشم ےمو یعض كفاک (ردهمکلا ) ی هیفراصاذآ مانسلارمک لاق ردهنسانعم قمغاب غاب
 یماریکن اتسب ص ردیسهویم كنجافا ردس هکر دیم قب هشنزو باف رانکلا) هان درک هنشاب رکذ/
 روند هنسهچراب كىز ناتکه لد دشت كنونویرسکك فاك( ةراتکلا)ردیسرافرانکه کر د جرم * رونل وا ریبعت

 دوخا هراهنوغال ندنعاونازاس هدنزوربناند( ربنانکلا رز و هلدیدشتكن و و یصف و یرسک كف اک (تارانکلا ۱

 ۱ | مالسلا هيلع هتفص یف وهیابنلا یف لاق وردهرانک یدرفمه رز وا یاس كحراش*روندهرارومنطد وخاب هرللبطدوخابهرافد |

  Eعایشلا و ةراتکلاو ةبوكلا ركب انما دل " لع ثیدح هنم و 6 تاراتکلا و فراعلا وص# كتعب ءاروتلایف |

 ناراص زسقشفاب و قلصت یغراص هنشاب ور ون د همدآ اب زانو قلصتولهدوکی ربا (رونکمل ال و دننز و ثدح نکا

 | یدنهزوج هدننزو راطنق (رابنکلا) ةيفاح ةماع تعم اذکو ےس منم یا رونکمورنکم لج ر لاقت روشد ةموآ

 نور لا کای هک ناحداب هدننزو هجر ز 2 ربنکلا) راردبا یطاله یک کروند هبا شلکوب ندنفیل كن رک

 | یدوجو هدنز و طبالخ (انکلا)و دن و مصنع ها هتم یا نکلا ےک هر ةبنرا روند هنغاشمو |

 هجو لاق روند هزو ظیلغ هلیسهبش لعاف مسا (ژنکلا) روند هنس هفشح هل رکذو روند همذآ جایوط یلکن رد |

 | ح رحد نکا هنسانعمم رن رون د هنس ورايا ور تا نشا هلبمت کات وكف ۶ ژنکلاو ظیلغیا قنکما

 ,ندرفاص هدننزو ذغق (ردنکلا) شملناو مضضاذا "یشلاژنکت لاق ردهنسانعم كفلیريا بورابق هنسنر هدنزو

 | نامزد و یراوروند هرودو ولهدوکنیلاق ردنک و ردعطاق تیاغب یمغلب رونلوا رببعت كلن وکی آ هکردیعما عولر

 ظیلغ هدننزو هردنج (عردنکلا)ل ردقدا رم هدريخایانعمیکیا هلا ردنکهدنن ز و طبالع 6 ردانکلاژ روندءهراج

 هدم و هرفهدننزورفج(ردنکلا) رونل وا رپعتهدنکهکرونیدهنغارتوا کن رشوفناغوط ورود هضرآ ۱
 (ردنکلازرولواولکروا هکر دیعما قلاب عون ر هلبسک كف اک «ةرادننکل ال ردیعما باسح هنوکر ندیمور باسح

 رونیدهراج نیلاقیسهدوک هدننز و لیدنق 6 ردنکل ال روند 4 . هنسنظیلغهدننز و عدیعم (ردنکلا )لو هدننز وذفتق

 (ترعنکلا) ةماحضو ظلغیا ةریدنکو ذل هنا لاق رد هنسانعم تماضضو تظلغ هاه (ةردنکلا) رددآ لجرر و
 نگ روت دن وات ورد تور ,دنکه اف 62 رینفکل ا)ردعانکیعچ روند ه ههظعهقانهدننز و هردنج
 مصق ر دیتا رهشربهدننیب ناد ها نسیم رق هدناربارول وا حوتفم هينا فاکاضعب و هلبصف ل وا وو یرسک كرافاک

 هرکس كوش هلن زو لر | )رد دا هعلق روم و نیتمرب هدن رقر عنا هر زجو رار د د صوصل
 هدننزو لج رەس رۇپ زوق وا یمن دن زا هه مزواو مرگ هدنزووا هکر وند ةئیش هدنزرط
 روند هننالو اک | نم بوشقیص ِتاقتاق هرزوا یرب یر لوق ىلع روند هنس هعطق تولب نالوا عظع یک غ اط |



 و
 | قار وتلو رافکل جر لاقن روند ه هسکرفاک كم هدننزوروبص (روفکلال و هدنزو داذش (راقکلا) مهنو رفکی و

 یتیرزوا كنهنسذرب ابی شفا( رفکلا) ون ر رک نکلا هل رول رنک عج الو دام فا

 رد هنسانعم كلی تسی هتسنر ومهاطغاذا یاثلا بابلا ن رها رفک وار وز یشلا ىلع رفکل اقىر د هنسانعم كمر وب بوتر وا

 هم رم مظعت هن رایلا و و هاش كنس هفناط مع یتعی س رف و رون د هضرا نال وادیعب ندسان رفکو هرتساذا “یشلارغکل اق |

 معما ر فكر رفکی لاق راردیاریبعتوناط ردانتعم هدناتسکرت الاح رلردنا عظعت هلباانحنا بیرقهدوه*بوکوب زد هکر وند

 رونل وا قالطا هراز ورق ورد اج هد هل رسکفاک دن و رون د هنتلغو دا وسكن هصک رفکو هکلمیتسرافلا مظعتیا

 رله رق یسهلوقم ییغرفکو لیج رفکو باطرفک هدناتسب عالاح هنسانعم برق روند ه وکو رونل وا قالطا هغاربطو
 دو هډنن زو لیعفت 6 ریفکتلا ل ر وند هکنکد هصبقلوق یلعرون د هب هبشخ نال وا هصبق بول وا نیلاقو رد روهشم |
 ه هلازا ورسییاو هه ردهنسانعم قلق لا زا ورس یهانکو متساذا "یشلا رفک ل اق ردهنسانعم كل ارتس یی هنسفرب ۱

 عوضخ هلوظعت لاکهب هنسکر و نکت !ناکربصتی > اهانت یا همای مهنعان رنک یلاعت لوق هنمو روند طابحا

 دوخان نوهبدل وا هیبش هنتشیه ردن ارس ین هنسنرب یتلیه عوضخ هکر دحراش + عضخ اذا هلرفک لا رد هتسانعم تا ۱

 ۱ ۳۱۰ ۱۳و ا دار ول وا لیا نآرفک بلط اغ وضخ و مطعت کاپ وک ردنوجما بلس یسان كنوب ۱

 یعسا كتو تیب ردیعما كحان ربفکت و یؤر اذا ج وت یا لوهحا ءان ىلع كل رفک لاقت رد هنسانعم مر دیک جات

 ةراّتکلااهل یطعا اذا هم ۰ نع رفک لاق ردهنسانعم كمر و تراّقک نوچ ما نبع نالک مزال ت ثنحو یک یفیدل وا

 ها دنک کنوومه (زافک لار وتداهمدآ شۇپ المءدن زوثدع( رةكللا)ردەنسانعم تل ەدننزوەرەت(ةرفكلا )ل

 انك ی هیکر و ةب رقلایا رفکلا مزل ادا لحرا رفک | لاقت ردنسانعم كلیا تمزالم هب وک مدآ رب

 تمزالم هبوک جدو هدننز و لاصتفا (رافتک الا]) ارفاک هامد ادا انالفرفک | لاق رد هنسانعم كمد دو ا

 | یک هلکنآ هکروند هتفز هل.عص كفاك( رفکلا) ةيرقلا یارفکلا مزل اذا لج را رفتک | لاق ردهنتسانعم كا
 باقع هلنیتعف (رفکلال روند هننالواشق و جاخروب لو یلع هغاطنالوا مظعهدننز و فتک (یفکلاا) رونلتافلق

 رصقو هلد دشنكنار و هلن بتمص( ی رفا )و( روفاکلا رونی دهناق كنك چ ام رخو ردیعج كن هبقع هکر د هنسانعم

 ۱ هکر ا شوخ تابن عونرب روفاکو روند هنغوصق كنکچامرخ ردنفل هل الث تاکرح كنافو كفاك دنوب وهلا
 3  روفاکوروناواربعتواروفاکهکر دموس زم هلا ر وفاکلا نا رم هببطتادر ةمرول وا هییش هنکصچ ه دان اب یکی

 | تیاغب رو زمره ردیفعص كن عد رول وا لصاح ند نش ار تب هدنلابجن نیب ودنهرح ردیعمآ بیل فورعم لا وب

 | راردا اوبا هدنفارطا رون نم رجش رلنالبق هل پس یترارح كناکم لوا رول وا ن ETE هدنس هباس هلفل واریبک

 ۱ ادناینولوردرا ویعاونا ر وفاکو رونلوهدنفوجرلناروفاکرول واعالم و آیی اشح ورد وب ببس هنتلف ك روفاکو ۱

 ۱ كب نالوا هدنرب قوجف نکراقیچ بوراب یغوبچ ادا كنهعصآ روفاکو رول وا ضاب هلا دیعصت هلغلوا یرمرق
 | قنیع وهوروفاکلا نمانقسا "هللا لوقت رد دآر اکی ر هدننج روفاکو رولکرفا وکو رفا وکی عجب روند هنغا پی هدرخ |

 كفاك( ةرافكلا) نینذ الا عظع یا "یرافکل جر لاقت رون دهمدآ لوس یراقالوقهدنز و "یبا غ( یرافکلا)ةنلا ۱

 نانل وا لسوت هنس هلا زا وسكن هشطخ نعي رون د هثیش نانل وا تیانجو بنذریفکت هلیس ودنکه لد دشت كنافو ىح

 یقالطا نویهکیدلیا بندرتس ردم ولعم یاطخ لتق "هرافک و راهظهرافک و ني "هرافکی کم وص وهقدص رون ده هنسڏ ۱

 لج ر لاق رون دهمدآ نالواندناهدهدننز و نی رفع( ن فک لردندآه رقر هدماش هدنن زوهن ربط( هت رفک )یدنلوا |

 لماخ یا قرفکل جر لاق رون د همدا د وج وی و مانک و نادان و قجا هدننز و ینرفع 6ینرفکلالهاد یا نب رفک
 لوق ىلع هغلب وا یکیا هلیس هی ا رفاکلا )ردهرفاکیدرفمهنسانع؛ناندرونل وا قالطاء ریوک(رفاوکلا))قجا

 لاق ر وند هد ولبهایس فشکو ظیلف هدننز و "نمطم 6( نهفکلالرونلوا قالطا هن رتا قحابنالواهدنجر اخ لراقلب وا

 ۱ لاق هنمو روند هيس فشکش فلتا بولوا بک ارم هرزوا یرب یرب اقلطم و دوسا ظیلغ یا "رهفکم باح

 كفص و لوا هکد یل وا یسایح و مرش بول واظیلغ یسیرد و هج زآینا هکر وند هزوب لوش و بکا زم یا رهفکم مالظ
 هدندنع راضعب یبتسبال یذلا دالا ظیلغ ےلا لیلق ناکاڌا رهفکم هج و لاق رونل وا ریبعت قیریص ردیسهصاخ

 ولت الص و سبعتمیا "رهفکم لجر لاق رون د همدا سبعتمو ور شرو روند هزوب نال وا قتمزو یول بولو ا ظیلغ
 نشور هدقلوکارټكب یوتربو یهجو لزدلپ هدننزو رارعشقا (رارهنک الا) روند هغاط یلامو برص تیاغب
 روند هنشاب رک د هلناصف (ع رکنا ةلظلا:دشف وضو ههجو ادیاذا لا رهفک الاش ردهنسانعم قلوا نابع و

 نا (رومکلا) رونل وا برض هدنعقوم هش هب هنس رب ین هنسفرب * رم رهکلاهابشا رکنا للا هنمور درک سنج مچچ

 ی



 یتیعبرش و تاوب :دوخابیسادحو هکردیدض كنام | هلع لرافاک(نارفکلا) و( روفکلا)لو ہل و یعض كفاک | ۱ ۲

 هنا هد ر اصب كفل وم* نمآ دضل الا سالار روفک وا رفک لجرارفک لا ردترابع ندکلی راکتا | 3

 ود هتسانعم كلنا زاکناو عمو ل لرعنم نارفک و روفکو رد)عتسم بلاقهدنسیکیا روفکو هدن راکنا تم ق : 1

 لعافیس ۱( ریعکلا) ردیعما یاش یکیا هلىس هاب , لوعفم مسا (ںیک ا ) عت یا ةروبعک و ةربعک یش لاق روبه ٤

 تعرسهدکع رو و اددش ادع اذا لجرلا ربعك لا ردهنسانعم تم رکس دزد و نا رکیسلاک لنا اذا شم تمک 1

 یک هنعللا هيلع سیلبا رفک ردنرابع :ندکمالنا رارقا هلال ن کل بولی هلبلق هکر دد وخج رفک یا ردنراتعا

eدندان ندعمال وا 1 دل هلمالسا ند اب و | نکل تودارارفا هلال میت هل ردب دانع رفک ثلاث |  

 رفاک ل حر لاق ږروېد رفاوک هدنعج و هرفاک هدنش ّوم هدننزو باتک رولک رافک و ی ؟هرخ رولکهرفکو راک ٤

 یءاح لاق نوجهکیدلیا تس ی ۳ ھ هل تلط رول وا قالطا دیک رفاکو یلاعت هللا منال دحاج یا راک را 3

| 

 ٩٩ e حس

 روند همدا | یلن ور لوي هدننزو هروهح ( (ةروعکلا) نیم” یا ری :لمتش لاغر رجا یی ا |

  عو رب هلیعص كفاك( ړم 9راد 4 هدعع هک صوب نالوا دقعنم یکز ب اجیاج هدد وکه دننزو هرم (ةرمکلا) |

 زدمایع ریمسق یرآ رولوا یراکهچ قالرپ ویزمرف بول وا نوزوا و قچنآ یکعارذ یرلفاریپ هکر دیعما كلنکیت |
 کلا ال اع سیم و عب رم یفاار کی نالف "م لاق رون دهمدآ ندیک بودر . 422 رس هدنز و نسخ (سکلا)

 ةربعک ةأ رما لاقت ن هل وا لکه دب و زانقط و رودپ وا او قلمی رنج لون ھی

 یاد و ردن راکدتا ریبعت وسک کروند هنب زا هم کت كنب راموغ ونک هدننزو هذفنف (ترعکلا) ةع فاح یا

 نالواتوط وقس صاقلطم و رداد هل دیدشآ كنار هدرلانعموب روند ه هنسنانف ناب آ [هدکدنلتروک وا بونلترپآ

 یا ےل نم ةربعک ه اظعالاقب روندهنا هچراب ر ورود هنکیک نال واهدنف رطقمرب شاب كنهسکلیبو روند هثیش ق

 هنسانعم ص كرو روند هغانیق ویو یرباو روند هنکوکكشابو روند هکیک نالوا دقعتمو دیدش ك و ةردف

 ۳۳ ران یی و یی هلیعض كفاک (تروبعکلا ال روند هفیق شلاق بوت رو هی رف ك ۱

 اذکو e ردنددادضا هاکع د هن ال والصالا 7 یععو روند دمدآ نالوالصالا 7 ی هلیس هين ق

 لاق رد هنسانعم كم رو رەد لی امت ف رط یکیا یکش وخ رس هدننزو هجرحد هلا هبف وف یاب (یزتمکلا) را |

 (رفکلالرددآشوقرب هږبش ه هچ رس هدنز و ذغن نمکلالیشلا یفعرسا اذالج رلازتمک لا ردهسانعم كل ۱

 نا ای یو ند یمهدامرفک و یدنل واق والطا نوهکب دلیازتس قح رفاکر دهنسانعءتس رفک لصا هروک

 یجدقرهلو | سا رفکد کید ح راش + اهتس و اه دحج اذا انارفکو اروفک اهتمنبو هام رفک لا ردیلپاتم رکش || 3

 ندکماطا فارغا و زا رفا و توی ین یلاعتیراب بانج الصا هکر د یراکنا رفک یر ردهرزواعوترد وردات ۲

 هک یکی رفک كبلاطوبا ردکلنا عانتما ندل وبق ن نبات ارزو بولبب ییقح شعبلادنع و یک یرفک ك لھج وا ]

 هلبلق ب ودنا رارقا هللا دل هکر دیقافت رفکع بار یدلیا لبقت نوهکیدلب راع ندنموق ررد ید یراع رفک کا |

 یتقحكمدآرب هدننز و هلعافم (ةرفاکلا) یهتنا یکی رفک ٹل وھج مان لولس ن ییا نبا ردنرابع ندقمال وا دقتعم |
 یاسحا و ماعنا هکروند همدآ لوشهدننز و متهم( کتا هدعجاذا هتح هرفاک لاق رد هن_بانعم كلتا راکنا | ۰

 هناسحا عم ةمعنلا دو یارفکم لجر لا دم لوا کنه هدنلباقم بونل وا راکنا و رس تمل  نکیا راکرد | 4
۱ 

| ۱ 

۱ 
ee 3یعچروتد هن هسک ندا راکنا ینیرلتم  

 هغه را ویو رد لی رج ایا رفاکلاف س ثلا تباغ لاق رونل وا قالطا هایرد و لیلا یا رفاکلافوج

 یمن رونل وا قالطا هب ی کو ظمیا ر هک باص» لا رونل وا قالطا هاج یسمو لظمو روئلوا قالطا 1
 نانا و اعرد یاارفاک لاق زرق وا قالطا ههرزو عزاز یا رفاک وه لاق نوهکیدلبا سس هدنیمز

 تابو روند هر روقچ كب شفانکچ و روند هضرا راوم هو زودو رونل وا قالطا هضرا نالوا ديعب نده
 4 التت وں ول وا قالط ایفل رک ارقو ردیدآ عضوم رب هدندالب یسهلسبق لیذه رفاکو رونلوا قالطا هن

 ارافک ی دعب | وعجرتال عادولا ةح ىف لاق مالسلا هیلع "یپنلا نا تيدا هثماو رول وا قالطا هد

 یعرنش هج ویی هللا زکی رب یرب هرکصادن یتعن اورفکف نمانلا اور کت ال ءانعموا ا ضعب باقر ضب بز

 رفاک هکزکلیاریفکت یمدآ نالوا ندمالسسا لها دوخاب ركع قاصلا هرانلوا هدامآ بو ریکه حالس نوچما لات ۱
 حالسلا یمبالدارا لبق دک صعب باقر مکضعب برضیا رافکی دعب هج رتلالا 3 ةيابنلا فو حراشلا لاق +رس رول وا |

EL 4 ۱سانلا اوضرعتبسا اذا جراوما هل اک سان یفکت | دما هانعم لیف و برطا نع یهنلا كلذ  | 

ES SETمسی وی حسب می سرم  



 > A رفع
 | یرمک كفاك( یرسک رددآ كنهسکرب نده ناسرفو ردیعما ثدححر هدننزو ثدحم (سنکلا ) ردیمما

 | تک ج ا ی وجا ودل یضوصح دخه اإ نرفض لل و نصف اصن و ۱

 | "یورسکو یرسکهدنتیسن یکنوسیعر ردکللکنورسک ن ال وا سابق ار زهرز وا سایفریغر رواکروسکو ر ولکر س اکاو
 | لوق یلع ه هقان كوي کسی اووم( نیکلا) زی ارل رقرفا و ةدنم هلب رسک ك فاک( کلا روید

 | روسک ةقان لاق روند ه هقان نالوا رردنا هرکصتدقد ردلاق نوک کیا نغير وق نوجا راهظا نکل ەك |

 | رداقنع ثلا هکروند ه اییک "هلی رسک كنهزمه ریسک الا هتلاشا امدعب هبنذ کا مانسلا یم تناکاذا

 یرفلا لات روند هنلا یوک ( روساکلا) ییکرجحا تیربک الث ردروهشم هداییک ءارجا و طالخا هکر ید حراش |
 ۱ 2 کی دل اخ ددو ی بنود راک ی فب روند هنسهچراب ر  ڭنەتسن نالیرق هل رنک ك فاك( ةرمسكلا ) هنسانعم

 | لاش روش دهمذآ شوشغم نال وا رول وا نوبغم اًماد هدا رشو عی ره هلناصتق (تارتسک لال سکا هنم ةعطق یا هنم |
 | لوا شغل وا زیبغت ییمان كن درفم هکر دعج ل وش (نیسکتلا مجج)* یش لک ف نغیناکاذا تارذهو تارکو د لجو
 2 ندد و هدنز ورییز (ریسک ) ی ؟ لاحرو لجرو مهارد و مهرد ردش وا رسک, یسان هکایوک

 مموص ین مس" هکر دیتا نالمج هلق و یعض كنابو كفاك (ةربسکلا ل ردفسشم هرزوا ناع رع يادقا

 | یرلنا وسن برع هکر ون دهکزالب نالوا ندنشیدلیفهدنز و بدنچ6رسکلا) ردتج هل واهرب زکو ب و رد هلغی راکدند

 ۳ یعق هنوز تیال ور هدقارع هدننزو رفعج ( رکسک ل رولکر اکی عج رار ونقاط هن زمیکلب
 |€ ى51 ردنولا لاقم كين درک كت یکیا نوا یک یارخ ناهفصا یحارخ نالوا لصاح ردیسهدعاق ینعب
 | كحل یفنوکییدبآاذا یناتلا بابلا نمارمثک هنانسا نع لج را رشک ل اقب رد هنسانعم قمترمصشیدهدننزو رشح

 ۱ هنسانعم كلا سست مشکو زفل وا فرصت لعف ندرلنو و روند ځد رمشاک روند هکطنا عاج هل وکر رمثکو هریغو
 ۱ 6:سشاکلا) رددآ لبج رب ندنلابج عض وم ما شرج هدننب هکم هلبا نه سشکو مستی رشکی أرامل لوقت ردلهعتسم

 هدننز وهر شع( ةرشکلا رپ ههج وف هنانسا یدبا اذا هرشاک لاق رد هنساتعم قرص هن زو كذا هدننز و هلعافم

 یزواو هنسانعم سباب ربخ روند هکغا یروق هلنیتعف ( سثکلا) روند E ردعما ۳ 7 شوک

 بوقروق رول وا ردصمرمشک و هیلعام لکا ادوقنع یا اسنک ی ناطعا لوقت روند هملاص شفل وا لکا بولبریص

  عضومرهدنارت نعءاعنص هدننز ورف ز ( رشک رلبرهاذا عبا لا بابلانم | رشک لج رلا رشک لاق رد هنسانعم جاق

 وشراق هن رب یرب یراهناخ هدننزو رواج (رشاکملا) رد دآ هر قرب هدنساضق اعنص هدننزو مهرد (روشک ل ردیدآ

 ینرشاکب هناکیناذحم یا یرشاکمیراح وه لوقت رونل وا قالطا تیبلا رشاکم هنر ره روند ه وشموق نالوا

 كسي قاغا و هرمسک اذا هفنا رعثک لاق ردهنسانعم كمزابوروا ینورپ كمدآرب هدنزو هجرحد (ةرعشکلا )
 همدآ اقلد و تشز هدننز و طبالع ( رماشکلا)ءاکبل شهجا اذا نخ اراک لالش ردهنسانعم قاب هغلغآو
 هننام كح راش * روند ه هنن هصېق هکر دیفدا رع و هدننز و ریصق (ریصکلا ) مجبق یا اش ک لجر لاق روند

 DY هل وکس كن هم یاظ و یعط كفاک ( رظکلا )رص قیا ربصک * یش لاه ردلدبمندفاق فاکهروک

 یاب رب وب کروند هغای نالوا هدنرزوا راکر و نعي نیتیلکو روند هزکحنا نالوا یرغوط هنسیرجما و روند

 ها رافاکر ون دهرظکو رظکه دهن ر كغاب لوا و رونل وا قالطا هنغاب هرکصتدقدل رض راک رو لوق ىلع رونل واریبعت
 لاق روک ر اظک | یعج هکر د ځراش + روند هکترک كجهروکب یراهقلح شیرک هدنشاب یکیا كاب رظکو هلیعص
 رادنک الا ف رات والا قلح اودر لا و رتولا ةقلح هيف عن اهتضرفو اه"زح یا سوقلا رظکیف رتولا ةقلح "در

 لوالا بابلا نم ارظك س وقلا رظکل اس رد هنسانعم كلا كترکت ج هک شب کهن راشاب كباب هلرص# كفاك( رظکلا ))
 کرد هنتسانعم نع کک كئرک هغابقج نالیزود ندرلجاغا یسهلوقف رافع و خره تلذک ارظک اهل لعج اذا
 كننزک قوا هلرسک كفاك ( رظکلا ) ةضرف اهیف"زح اذا ةدنزا رظک لاق ردا روهظ نداروا هرارش
 ردهنسانعم قلاص قصاق نراق بوروع" قحوح ها صف كسعو تلف( رکن ۱ اراز زی ئراقدراص هسد

 یک روا ندکل زوم" كب یعسق هود و رفک او ر وهف نم“ و هنطب" التما اذا عبارلا بابلا نارك ئ رصلا رمک لاقت
 جا 6 رعک الا و هدننزو فتک  رعکلا ) محلا همانسیف دقتعا اذا ریعبلا رمک لاش ی قلاب غاي

 لیعفت (ریعکتلا ال و هلبسسک كند 2 اکا )روند هغجوچ قلاآ شلاص قص اق نراق بو روع هدننزو
 (ةرعوکلا) رفک نعم رقک و ريعبلا رفکا لات ردهنسانعم قلاب اندک زوم یک رد نوحه تب

 هدننزو ردیح ( رعیکلا ) حلا هيف دقتعا اذا مانسلا عوكل اقب ردهنسانعم لعاب غاي مک زوا هدننز و هلقوح

 ( زوعم)
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٩۷ F-و  

 ری زابا هيض اضعب و یعض كنابو یعض كفاك (ةرزكلا) ردیدآ فورعم رهشرپ هدنارباهلبعق كناز ( نوززا)
 | لوکس كنيسو ىف كفاک(نسکلا) ردندنګا وح هرج کردیم كم نانلواریبعت شنشک عب ردندنس هاچ

 | قب زوکو رسکناف لا بابلا نم ارسک “ی لا منک لاق ردیفدا رم نتسکش هدیسراف رد هنس انعم قمرق
 قلوا لیلق یماقتها و تیاعرو دقت هنلام قن ضغ اذا هف رطنم رسک لاش رد)یعتسم ۶

 ar كعا هرب یمسق شوق روسک و سکو هلالهدهامت لق اذا لحرلا رنک لاق ردلهعتسم هندانعم

 نکل عوقولادرب هيحانج مض اذا رو واک اطلا سسك لاقت ردلیعتسم هنسانعم قصن بوروشود

 ۱ ۳ اذه و نیحانطا رک کذب ل اذا اروسک رسک لا و ع وقولل امض اذاارممک هیحانج ر اطلا یک هدنناتشآ

 فوم هلغلوا موس هل رابع یدعتلا ربغلا لعفلا ىر ی رج هسفن بد دبه هلوغقم یش اذا لعفل انا |

 اتلجارز ردلمتسم هنسانعم قغاص رادقمررب رادتمررب ینعب بوث بو ییعاتممدآرب رعنکو رول وا فلان ربع |

 | نساني کوب نوجا قعایط یغعیدصب و ابو اب وت هعاب اذا هعاتم لج را رسک لاقب ردیلاح جا ور قناص ةفدو

 | لوق یلع هن ّوزجرب لوضع هل مک و یف كفاک کو هلع تاو هان اذا ةداسولا سك لاق رد

 تو بوم کر جاش روک قوچ ینآ هدنرزوا دوخاب هنفصن كکیکولتا دوخاب هرفاو وضع

 سکو سنکو م ریثک هیلع سیل مظعوا محلا نم هیلعام مظعلا فصذوا رفاولا وضعلا وا وضعلا نم ءزج وه و |  ۱

NEنال روش بولیکوت هلغل وا رونق وط هرب جم بیم رولی ردنا تولی ردلاق ره اکهکر وند هنسهعش یعاشا كرداچ |  

 هیحان كئيش رهو اهنم ضرالا ىلع نت و سسکتاموا یلفسلا هنقش یا ءابطنا رسک عفرا لوقت روتیهنکتا |
 یعل ردن رابع ندوزح نایل وا غل لاب هما م تاچ نمک و روک روا راسکا یعج رول وا قالطا هندناح و )1 ار

 و روسکن م سانلا مطب وه و هتینا# مرخالان دعس لاق رع ثیدح و ةياهنلا ف لاق ردشلب جملته دج ویش

 ترسکنا لاق و ی سجو رشع و فصن رونا و اریبعت هعست روسک هکرد ماتريغءزج نددحا و ءازجا ۱ 1

 | (ناستک الا هنسانعم لیلق روز رونل وا قالطا رسکو اه امانا مسقت ملاذا سۇرا ىلع ماهسلا ل

 TENET اتكنالا لەر یشلا سسشکا لاش ردهنسانعم قمرق یدوبهدننز و لاعتفا 0

 ردهنسانعم قمرق كب دوخاب قمریق ERA rge هرسک لاش ردهنسانعم قلربق |

 ردنیغراط كب اکس نالف رابع هکر دند رو نه یانعمو رسکتف هرسک لاق ردیعواطم هدننزو لعفت (سکتا) ۳

 ردبعجكخعر ظامرا و روند هنزکقوا هلبمط كناف قوف رار د ظاعرالاواقوفلا كيلع سنی وههدرب ج43
 ردهرساک ین "قم هدننزو عکر ردسمکی عجج ردلعافیسا (رساکلاا) روند هنکیلد كج هکچ نررت كف وا للارض

 قرهلوا مسا هلغلوا بلاف هدناقع رو زم فص و عوقولا درب هبحانح عضاذا رساک ب اقع لاش رول وا فصو ق 3 ۱

 للخونهو هن ّوفو فعض هند وج و هلتهج و گه اد نو سیم ماتم ر وریما (ریسکلا لر ونل وا قالطا درک

 رولکی راسکو یکی طم رولکی رسسکی عجب ةروسکع یاریسکةقان لا رول وا فص وریسکه هقان شلوا ضراع

 هکرونل وا قالطا هره ود لوشرساوک و یدنل وارکذ هکر دیعچ كنهرسماک سما وکلا هصق كفلاو یصتق كافاک !

 ۱ لاش روند هنتر ق كنيس نالبرق هلیعضدل رفاک(ةراسکلا )و( راسکلا)ل را هل وا ردیارمسکی راج اغا یشانندنرات وق |

 لا هنم و یدنل وا رکد هکر دیعج هل رمسک هلي كنم رمه( راسک الا) هدف کات ام یا هتراسک و جاجزلا راسکاذه ۱

 هشوقنال وا رروشود بوصق یني رادانق نکرد الوزن نداوه رساکو هدنز و عکر رد رسکو رڊرسا وک ی عچچ گآ 1

 ا راش ءا ةمرب و لاعما بوئو و ردهطاوق شفلک | ندهچراب جاقرب بولوا لوب یتعی ةلص وم ةيظع راسکا ةنفج

 كنهنسنرب وهرب قج هلبربق هنس ردناکم ےسا هدننزو لازم (سنکل/) ردشفلوا رامتعا سسکر ب یوزجره ردندنلسق

 | لاسهنمو رونل وا قالطا هنتفص كج هل رب وربخ بونل وا فص و كمدآ و هنسانعم ركع ضوم رونی دن رب قج برقا

 الا ی رکن ابیط وه لس رد هادی ولصاو ةربطخا داع دو عر رل ایا سیکل دوج |

 | یراجوه لوقت رونلوا قالطا ه وشم وقرب راود ددر ندد کیا واهنسانعم هبحانهدننز ور وات ( ماكا ]|

 یرغوط هق رط كنم راد كنکیک تب ( ا کلا )بام لابا ینعی تب شکیلا تیب مک یا یر
 | یلب انها مع یهو یرسک ب رض لوقت رونلوا قالطا هحراو هکسربد ندنفصن نعي هنفص]

 كنو ردت رابع ندنرالاتچ نالپربآ هفا رطا و یر جاغرو كرا هرد (فیدوالا روسک ا قفرلا ىلا هنم فصتلا |

 هل و | ردنا نایرج ندنراروسک نانل وا نكد وض هکرول وا فص و ه هردلوش هدننزو مظعم (سسکلا) ردقوب ید رعم

 ی ہ رف كاهش نت ثراطا ن هبیتع و ردد هدلپرپ سسکمو هناعش و هفطاعم یا هروسک تلاس اذا سسکمدا و لاق 2

 ت سس
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 8۳ ENNIS یو هما 2000 نج یواش را رکی نال فرط هابتلاج فقواریز

 ۱ | توصک ردصلایف توص وه و رب رک هل لا رول وا ریبعت یدل رخ هکر اول وا هاش ھن نا كمدآ نالیغوب هکروندا ۱

 | ردصلا نم تاص اذا یناثلا و عبارلا بابلا نمار ر ک کی و رک لجرلا رک لاق اوو ا هدانعمو و قلا

 ةع یا رب ر 5 هذخنا لانق : ول وا ضراع ندکّعک رابغ هز راغو هکر وند هسس قوعو لوش رکو قتلا توصک

 ۱ OTE هنن رابد قا رع هکردیعما كيل وا عونرب داریص كفاك( رکا ردنا كرر رب رک و رابغلانم یرتعآ

  لاقحراشلا لاق »روند هنن رادقم بدرا قرف لوو ىلع ریفق شا او روند هيس نالوا هدنرادقم یو كشا قلاوا

 ۱ چا لمک مل ا ركام اخ لیاذا اعدیا وریف و هک رذقلا نام "رکردق ناک اذا ۴ نیربس نا ثیدح قو ابا فا

 باسا اذه یلعوهف فصن و عاص ك وكملاو كيك اكمةينام ریفقلا و !یفقنوتس ی نه زالالافو رواة سةر کلا
 [ وا رغ وا اقر دوا زهر و هنمانعم اک روند ا هک رکو اماض نوبت یہی لکو اقشا شما 1

 هدعب بوآض وا ه هفسخا و یرول ب ویچ ندن رلغاط ناقیلاق کرد راکدید رک ج : هلم فاک الاح ردنا نار ہک

 | لص ومو رددآ عضومز هدنم هتل دا سراف و ر ردا نارذک ندنسارا هتات ہر ے هظع یکیا بورا و هسیلفت

 هل تلق لوقت ردهنسانعم ءراب و هعفد هکر دب نانو ه ره هل ےف كفاک 5 نو ردندآ ت تلایارب هدنس هیحأت

 ندماشحا و حاب ص هر کو زولکت ا رک عج دنلج یا هن رک یلا قاطی ال لا رددنسانعم مو و هلج و ةر ىا ة ه دا

 | هدننز ویرمشب (ی ر کلا )"یشعلا و ءادغلا یا نیت کلا ین هیت لوقترون د نان 7 رک هنسیکیا رولو یال هنر رها

 | تاب اراهرز هلکنآ هکر وند هنعیف هودشع روج لوش هلړع كفاک هکلا ۱ رد هنسانعم موجو هلج ید و

 | نا وسن هکردیعما جنوب عونرب هدننز و ماطق (را رک ر هنسانعم هکرعم روند ههاکنج هدننز و رفم 6" کلا رراچآ

 ةرمماب و هب رک رارک ای ردنرابع ندمالک وب یرارحو نوسفا و راردبا لامعتسا هلن وفا نوجا ریه و ذخا برع
 4 هرهم یرکد نالوا هدنسکو ک كنسف هود هلبرممک لر افاک((ةرکر کلا ) هب مضف ردا ناو ه سف لبقا نا هبرمهآ

 یکی هدنوک ھل رم دک كی (2 کلا ردیعما ی رد كل ور ثالام وا ندتفل فا هرک رک و سانلانم ةعاج یا ةرکرک

 ۱ لق كفاک نا" رک )و نیت رم مو کا تنا اذا ر 4 ةقان لاش رونل وا قالطا هن دقار نال وار ولبغاص عقد

 ( رکرکلا) رددآ م نصحر هدنرغم و رد,دآ هدلپ رب هدنسهبحات هدلب مان تاب هدناتسک ر رو رددآ هل رب هدناهفصا

 زاید رکان : نا ورمشون هکر دیدآ هد ره دن ق ناقل و روند هنناقیرل رک 3 شانس عضو هکت و هود هدننز و ص

 لزل رب کرکتلا) روند هه رد ن رد تیافپ هلص كفاک (2 روکر کلا ردیدآ هب رق رب ه دنن صفق هلآ دادشب و

 وص و یوهلاق یدرتاذا باصسلاو ماطلازکرکت لا ردهنسانعم كمفلرکت نام تاج ثلذک شوق هدننزو

 ۱ لسم عجارت ادا ءالارکر کت لا ا زیست شم زا هک و كلا روفانا E كا aK رب یفیدقآ

 هد ز و جر ز هللا هدح وم یاب( ر رک )ل دد رناذا هما قارکر کت لاق رد هنسانعم كلعا ددرت هدصوصخ رب مدآرب و
 | هدرخآردقل وا رک نالوا با وص ردفحهروک هفط ےب یدلنا ریسفت نکل یدلیا تیاکح ینج نیا هچرک یهلکو

 | نالوا یکلم یدنک مدآ رب هکر وند هنسهلوقع سپک و هراصما و ءان لوش هل رسک كفاک رادرکلا) هللا همک*یاز

 | الثمیتعدةعفْسال و راد رکلاعب زوج ءاهتفلا لوق هنمو هلوا ش لیا الت بوردل وط یار وا هلیلقن بارت ندناکم

 ۱ هلق تارت ندنسهکولع نصرا ید مدا اوا تویلیا ضروف : هع را زلا لح ال همدآ ۳7 یه ریه ضرار , نیلسلا ماما

 راجشاهاروا دوخاب هسلیا ذاخا ال ر توردل وطیعد هسلیا سک کیرلرب یسهلوقم قرخ و هرفح ضعب نالوا هد

e)ردلطاب یعیكنهروک ذمض را و میم یعی كنآ هلغل وا راد رنا ءان و الرت لوا هسلپا ح رطانت  | 

 ا

 | رادرکو ردندنس هلج تالوقنم او ز زالوا یراج هعفش هدنآ نکل رد رارقلا قح كامدآ لوا موقع راد رکاریز
 | هدلوم بول وا ىلع كمدآ لوا راصما سرغ و ءان و سیک رایدلیا لامعتساو ذخا ءاهف ردهنسانعملع ردیسزا ا
 | لا یضارالاک ثالذو یلقن هال زارلا قح مزراوح یعسو رادرکلاین ةعفشال و ةيزا لاف لاق رلیدلیا لاهعتسا |

 | اهسیک اذا سبکلا وءانبلاک رادرک اف مهل راصف فصتلاب سانلا ىلا ةعرا زم اهعفد و لالا تیبل ناطلسلا اهزاج
 | هدننز ورفعج < ردرک ) هیفةعفشال ن هکل راد رکلاعب نا و لطاب یضارالاهذه عب و رادرک مهلراصیتح تازلا نم

 ۱ | رواشهدنتلابا سرافو ردع دل رهشرپ هدنس هکل وا مج هدننز و رجاه هلا د یاز (رزاکر رددآ هیحات رپ هد دالب ۱

 ۱ | ردا لج رب هلنیتعق (ںزک )لر ددا هب رقرر هدنساضقدابآ ز یقه یی رھ ردیدآ عض وهرب هدنس هبحأات ۱

 (نورزاک )

 | لا روند هنسکو ک كنا ویح یحاص فخ افلطم لوقىلع ردا رارف هدنرز وابور و هر ی نکرکوج کو دید

 | هدنع لاقت روند هیت اسنا تعاج هرکرکو فخ یذ لک ر دص یهوا هروز یر یهو هنرکر ک یلع ریعبلا كرب

ee 



 زا

 ردعض و مر بورق اب هی ادج هدننزور ۱ فی ( ردکلا) ردقج هل وا قلر ط دراو هب هکم ند هماع (ردکتلا قبرط) ردیمما ۱ 0

 ندنشوف قلترغ هدنز و کز "ی ردکلاو ردردکا یدحا و ردهف ورعم لابح هدنژ و راکا }رد الا هد

 یح كفاك ( کلا ) رول وا زو یراق و یسهقرآ هکر د طاطغ یرب و رول وا هايس یرادانق و ینراق کین وج یر وا 3 1
 ليمن رز وا اددحعوجرلا دعبند هن سذ ر هدننز و راک ذن (را رکتلا)و هدننزو رورغ(رورکلا))و هلدیدشت دشت كنارو ۱ 7 ۱

 تاتو ارا رکتو ار ورک و  |کهیلع رک لاق ردهنسانعم قلاص روس بودنا هجوت و 1 9

 (رر کارا شام" ا ار رک وهلاش رون دءرزابمندا هلج هن ود 4 ود هل صف كفاکو یرسسک كم (کلالو ِ 2 (

 | لا رد هنسانغم كا وك اقلطملوق ىلع كل وک رکک رکک یس هلا ددر و هشح اذا "بلا رکرک لا ردهنسانعم ا ۱

 مظعم 6(در رکشا) اهزادا اذایرارکرک لاقت ردهنسانعم كمربوچ ا

 یم اوج وز بول وا توف نوتاخرب یتروص ردیبقل كەل مر هدضارف اع هدننزو هرجا (نیردک ال[ 3

 ا ندید e ab زا ندا سا یو ریا مار بالو ق 8

 هدنز و "لتع رک یا لاحداه هضب رف ےس هلا زح ییو ال تخا هدادعام ندهلئسموب او ردسقلت بیس ۱
 ِ E ا هم هداذک هدننز و همام (یرادکلا )اد دش ردام یا دک باش لاق روند هنسیربا بک نال وادنااش و یوق ۱ 6 4

 | کەدنرالا بودا مو هرز وانع هد راززابه كچە نردنومهزژوا ام یر ن كامل وفا ۲

 ۱ ۵ ادد هدعب ب ودنا عوج رەنفرط یرکسع ورک هرکصندقدنآ ی الس ۱ و

 شلروا ندنغوبقكنرالادامرخ دوخابندفیل رکو لاتقالداع م نالوحمل "رف اذا سرافلا "رک حابصلا ق لاق ٭ یک لا

 ندا لوشو ردشفاوا دییسآ نوهکیدلروا تقتق غاب لوا ردشملوا مسا ردردصم لصالا قوب و روند هغاب | "
 هن وکرهدوخاب رون د ها نبلاق نانل وا ریبعت طاله لوق لع رونل وا دوعص هنجاغا امرخ هلکن آ هکروند در

 كمردکی رب تب وروش ودیر راکتا ندنف رطیکنا كنالا هکر ۉنىد هغاب یمهلوقم شداقو بیا ل وشو روند هبا | 1

 6 رکر کلا)یرخادغب مدام( اذاة رکو ارارکتو ارب رکتمالکلا ر"رک لاق ردهنسانعم كلا هداما یرخا دعب ٍ

۳ ۹ = 

 ا لکا بودلصا ینام ر یر نو هرجا دوس شلغاص هرات نر ت نوفا

 ردکر اج لاقت رون ده هنسن ظالغو نوغو هدننزو طبالع (ردانکلا)و هدننزو ذغق (ردنکلاو هلنیتض |
 ردکا روذلواق ةالطا هنن رکشا ناب . (زدک الاتان زا ردلهعتسم هدنبسگ راج یژکا و و ظیلغ یا ردانک و ردنکو

 كن هسع ك نان یسلاوو نجاته لدنط اهم ود هدننزو رعحا ( ردیکا) ردشفل وا تبسن هن راککر ا مان

 هدننزو رهوج (ردوک ) رد وسنم 4 اروا یناردک مدا رددآ هدلبرپ هدنع هدننزو ءارج (:اردکلا) ردیما

 هدننز وریبز (ردک زار ما قندی مت یالکلا هللادبع نت رجاهم لوق ىلع رد دآ تالمرب ندریج كولم ق

 نا هدنز و هنیهج ۰ ردک زل یدبا یبح وبا ین هدنک هکر دیعفا ثدح رب لصالا یراق یناععر

 ۵ رصاذا ل والا بابلانم اردک ء انا ردک لاق رد هنسانعم كک ود وص هدننز و ردع (ردکلاژ ردن دنع ا هکردحلاص | 1

 ES 1 هر دیز دوخناب یا ندردک و ییعب هتردک | نوناخ ندا 4 لوق نع

 سرفر ص وصح هنتعاج هو دع)ا یب هس وو چرا رکنا و رو انا 4 غاي نالق ه دند د تاله وچ 1

 "یردکی ر ردهنوک ج وا یشوق قلترغب رول وا یراص یزاغو و شقنم یترصو زو یول هکر دیعما كعونرب

 وه نانل وا ریبعت ووما و دور امت هد هلع كفاك هدنوب روند هی وق 4 رولیکح نوجا ۱

 . لوش رکو هب سمک كفاکر درارک یعجچ هل وا رولیکر با نوچما قلروط وص هدنآ هکرونید هعضوم لوش لوق یلع ۱

 هننزوداتش(راکلا)رولکرورکو رارک | یعجج رتردبا زامن یادا هدنرز وا ب ودا هدا ینآ هکر وند هلیدنم |

 ةر ی هنسن ر هدننزو هلک (ةرکتلاالو رد ريغ كرارکت نالوا یالث هکءهدنز و لاعفت < رارکتلال و هدننزو لیعفت ]

 | كم وکوا هلغ و هرّرک یتعع 5 رکرک لاق رد هنسانعم قلق هداما یرخا رور ةر یهنسرب جدو هدننزو هلزاز ۱

aترکرک لاق ردلهگتسم هنسانعم كردن ودهن هرکصتدقدلغاط یدولب ليو كصض وا رفرق اذا لحرلا  

 یغواطومزبنا اذا شیلا رکرک لاقب رد هننانمم قاژوب رکسعو ق رفت دعب هتنجب یا هفّمص اذا بالا
 رکرک لاق ردهنسانعف كم ردیکرب ی هنسنر و ام حاص اذا ةجاجدلاب رکرک لاقت ردهنسانعم قم ضاح

 رکدوهسحاذا هرکرک لاقت رد هنسانعم كما ساحو هعفداذا هنع هرکرک لاقت رد هنسانعم كما عفدو هعجاذا

 وتو قالطا هنف رخ ءار نداسه فورح هدنز و



 ارزی سوگ ۵6 روح

Yo glهدننززو بحاص (رثاکلا) و هدنز و بارغ 6 راثکلا) و هدننز وریما (رشکلا) و هدن زو لدع (شکل  

 رادلاف لاش ردلیعتسم هنسانعم تاماج هدنن زو باغ (راثک )لو روند هب هنس ق وچ هدنن ز و لقیص کندو

 ونک ا مه وژکة مهو کل اقب زر دف صتم ندا "وا باب هکر دند هغلابم تاب هنیرتاک هدارو تاماجیا سانلان م راک ۱

  راثک الا اربشک هلعج اذا *یشلا رنک لاق رد هنسانعم ققلاغوج هدننزو لیعفت یشکلا)ءانسرخ اوا
 رد هنسانعم انی رک طاق ر مدار و هک عم «یشلاژک | لاق ردهنسانعم ققملاغوج ج دوب هل رسک تنهزمه

 نا وارفیلامكمدآرب و علطا اذا لاک | لاقت رد هنسانعم كمرو شع اغا امرخ وربثکب یتا اذا لج ر لاکا لا

 لجر لاق رونید همدا یحاصنا وارفلام هدننز ونسحم (رنکلا) هلام رنک اذا لج راز کا لاق ردهنسانعقلوا

 مالکل اریشکی اربشکمو راثکم لج ز لاقت رونید ه یشک ناز واولز وس قوج ( رثک ا )و( راثکلا )رشک ل اموذ یا کم
 مه وراکل اش رد هثتمانعم كلیا هضراعم هدنص وصخ ترفوو تیک ردندهغلابم باب هدننزو هلعافم ( ةرباکلا)

 قلوا هدندبق قلآ قوچ ندهنسنر و ردغوصم ندنو رثاک نانلوا رکذ مهوبلقف ةنکلا ین مهوبلاغیا مه وژنکف

 : ردفدا رم هدیناث یانعم هلا هرثاکم (راثکتسالال هنم برشیل اریثک هنم هسفل دارا اذا ءالا هرثاکل اه ردهنسانعم
 | كتا لاقت ردهنسانعم كسا ققل اغوج ی هنسن رب و هنم برمشبل اریثک هنم هسفنل دارا اذا ءاملا هژثکتسا لاق
 ] یر وریثکلا یا وکلا هاطعا لاق روند هثیشقوج هدننزورهوج (روکلا) هنمرشکلا یف بغر اذا "یشلانم

 هدنساض فئاط و ردمع مش قالطا دب رلانعم تاومو مالسا و رونل واقالطا هرابغع قوجشلرو تولب راص هند رب

 ] دو روند همدآ قوج ینا رم وماعناو یتانسح وربخو ید ا نایبص لعم هدن آهدنلاحلئاواماظ ج آج هکرددآ هرقرب

 ١ هدننج و هنسانعم رهن رون د هغم راو ديس اذک و ءاطعم یخ یا رثوک وه لاس رونلوا قالطا همدآ ناسهیذو

 (رتکلا) ردنا بارشا ینآ روک روع هکهترول وا بعشنم و رحمت ندن [ نانج رابنا عیج هکر د دا رهن ر ص وصخ

 | وری یک )ر ونک کیچ لوق لع روند هنسینامرخ رد راج هلنیتصف وهلب و گی كنا و یحصف كفاك

  | هدناز و هنیفس مرک )ردا لیفت هلکتآ هدن راعشا ردنش ةدانفا قشاع ین یعب یحاص ل راکن مان نع کرد زوهفم

 أ | ردندآ منص رب ص وصخ هن را هلست مط و سیدج هدننز ویرکس (یژک لردندلاح ر "یماساهدننز و ثدح (رنکم) و

 | كناکءارشکلا) یدلوا فّمشم هلمالسا و قو همرک الوسر ترضح قرط بودنا رسک ی آ ساب رلا ن لشهن
 | ل رځش عونرب تبان هدنرلغاط نانبل و توریب هدنسهکل وا ماش هکر ديما بطر “یش یتعی تب وط ره وکر لف

 | ریبعت هزکه لف رګ هکر دسسفم هلا غعص نال وا لصاح ندرصت مان دانق هدنادرفعیج ءا ریثکو بشا ردنا روهظندنکو ک

 نناطع ندناوررددآعضومرپ هدنک هلبنوکس كن همت یاب وی كفاك( نار اضکالرون دهنسیغاشاكن رد ٌهعلح : یه ۱

 ۱۳ 6 رم )دکترا (یادکت دارا ناراضکنا بوق

 ردک والثم ءالاردک کلاه ردیلباقمتوفص هکر د هنسانعم قل واقئالو هنس رب هل وکم كلا دویمض كفا( ةردکلا)و

 هلیعض كفاكم ردك ض عبلا دنعوافص ضيقت سمالناو عبا رلاو ىناثلا بابلا نم ةردكو ةرودکو ارودکوار اد وةر روت

 لامعتسا هرن هلچ ردک و هدتشیعم ونبع وءام هرودکو ردقل وایکنرلوک و رو قتمارف هکردص وصخ هغلوا هدکنر |

 نک ۶ یشلا ر دک لاق رد هنسانعم قم الوب هنسن ر هدننزولعفت ( رڌکتلا لو هدننزورارجنا(رازدک الالوونلوا |

 ذخف هکر NBEO هلب مسک الاد و یصق كفا( ردکلا) وهدننز و رجا( ردک الا ردک, یعع :ردکتو

 هکروئلوا قالطا هن وص ليس لوشو رددآ لجر ر ردکا وروند هثیش قنالو ردرفص و ردکلا) وی کشو
 ردکاوضرالا هجول | رشاقراصاذاردک لیس لاقىرداادب تر ودکه لمجول وا هلوارروتکب وربضهر ینیداغوا |

 تاک (ةردکلا )پا ردک هلعحاذا اما ردك لا رد هنسان هر قمر دالا دن هدننز و لیعفت( رب دکل لرد دآ بلکرب

 نکر رو یعسقتآ ورونل وا قالطاهدولب هج هقف وب ور وند هنس هلوقم نوص و نالواهدن ز و لوق ىلع هن روماچ كضوح

  یسنج مج روند هدتهدنیک اش تا و و یو یو

 رونل وا قالطا هد ولب هج هتف و هد ران ون هدننز و "یا ش (یرادکلا و هد زو ید رک "یردکل ا زساه ردردک

 هريس ین ردکنا لاق ردم زلتسسم یهرشب ونک کز هیات كعرو هلتع رس هد ز و لاعفنا (رادکنالا و

 نشدن ,دروغ وا ي ف "ضصمها ادا رقضلا ردکنا لا رد هنسانعم كم ابولیزوسندا وهیعس شىق عرسا ادا

 یقااط بولجاص بکا وک دکلف وا وبصنا اذا مهملع مولا ردکنا لاق ردهنسانعم كاک ود بوشوا هدو |

 ( رد هتسانعم )

 ۱ وه لا رونید همدا قوچ كب یناسحا و ریخهدنن زولقیص((ژیک )لورد دآلجر رب هدننزورتما( رشک رلو مممژکا

 1 ۱۳ 2 نتاوي هدر وه رخ 62 رخاکلا)ر وند هکمک هغوچ ین د رشید هدننز ویرمشب (یژنکلا)ردهن هل ناملو أ

ii hss a 



Beچک ۳  

  ردف وذح هب لا فاضم و کرده کا هللاد وخ اب ردبع رم ۳29 ید هدنسهع < رک دبل مالظب كرامو
 ردهدن ر دقت هناي رک هنک فرعی نا نمریک اد و خاب یدنل وافذجییبم هنحوض و ردهدنکبش "یش کمک ادوخای ۱ |

 ردشف وا تماقا هنماقم ردصم مسا رد وصنم هلیلعف رک ا ودقم هکر د هند سانعم اریبکت اریبک هدنشیکرت اریبکر کا هللا و

 | ولو ا ی هنسنرب 6 رابکتمالا اریبکه لعج اذا *یشلاریک لاقت رد هن مان ال واو كموی ی هنمنو نییکت و »یا |
 | تفکر وبه ء مظع و اربیک هر اذا هریکتسا لا زاوللو ارت كفسک ویب هکرد هنسانعم كیا دع مظعو كل :لوپ و
 .كمروک ولوا ییهنسنرب دو هل رسک كن هزم (رابک ۱۱ م ۳4 | لج اریکتسا لاق ردهنمانعم قفل ول واو

 ۱ | ردلمتسم هن انعم كليا طّوفت قجوجو هدنع مظغوا ۳2 ءأر اذا *یشلارکا لاق رد هنسانعم كفسک ویو
 حر راشل !لاق × تضاحاذا أ رلاتربکا لاش ر ررلیعمسم رن نانعم تم شی نوتاخو 5 اذا” یبصلاربک | لاق 3

 2 فق و ءاهءاهل اف ذبا و رلا تک ناف نضح یا لک هنربکا هنر ال چ یلاعت هلوق یف لاق هنا سابعا نع یورو

 ا تایلانم | رک ةنسسب ان الفربک لا رد هنسانعم قمل وا ناز هلبتهج شایندرخآ مدآرب هدننز وربج ( ربکلا  ةیافک
 ۱ رد راما هدننز و لرنم ( رکا لو هلیعص و نصف كناب ویصق كي" 6 :ربکلا)ل و هل رك كفاك( ةركلا )هيلع داز اذا ل والا
 نسلا “راع یا رکنا و ةربکلا هتلع ساسالایف لاق ا یا اریکم و ةربکم و ةربک انالف تلع لا روند هفلولشای |

 ۳ دیو رفع كنا ر و یرسهک ناب و كەز 62 رک الا و هل رسک كفا 5 کلا) و هی تناک کلا 0

 ۳ هلتهج ردق لرکو کو نش رک نارد هسا ہمرک | هل دی د ت كنار ویعط ك زا وك رافاک ( 5 کلا )و( کلا لو رولواح 3 1

 ۱ وا تسانم هلمتطاس و هل ءایآ هن رک ا دج ین عد دعوا هل تهج بس تنسن هَ . راقاو موق لر نم ی

 كفاك( کلا) بسا مهدعتا وا م هربک ایا ست مهرپ کو مترو مرکو مهر کو ه لا وی دم کروا

 | هدانعم ییاو ردلیتس» هن انعم ناش و فرش و همظعم یا مھ نم اربک هدبیف لا روند رنیظ#» كيش رب هلی رسمک

 .ناش و فرشو هلباه روند جد هریک هنسانعم ریپک نا رونلوا قالطا ههانک كوي و رد اج هدهلب فا

 | جدو هدنن ز و ءا رج رکا ر ردهنسا عم رب و تمهظ قلول وا و رو ]وا قالطا هو تعقر نالوا نه 1 ۱

 رک ددنینا ع دعلام ابمءابریک هکر ,دح راش + رڪ دبع ا کو وربک هب لاش رد هتسانعم رب و تمظع یلولزولا

 ۱ ردن زابع نکس وک هلو وو د هک ردهنسان ورم كفلکو ی )ر کلا و ۳ رو لعف (یکتلا) رد هیناتر تفص نامه

 ۱ ردش وم رک | E ظع) یرک هدشزو د ص EDF ظوعتادا ر اکت و لج رلاریکت لاق د ردبتفصسیلبآ :

 ا لحرلارم کتسا لاق ردهنسانعمریکه كم وب ید و (ر ان لو ٤ !یدحال اما ۴ ییاعت هلو هنم وح راشلا لا 1 4  3

 هدننزو نا رار د راک هاجروا ۳ رک فضا روند هناس نانل واریبعت هربک هلنیتصف کلا مظعت اذا ۱

 ردیدآمظع لبج ر رکو یک بابساو بیس رولکر بک او یک لاج ولج رواک رابکی عج رونید هس وکو لبطرکو
 جک ایت رویت ما ردبقل ثدحم رب هدننز رو با غ راک وذ) رد دآ هیحاتر هدنشلابا ناتسزوخ و

 هرات روح ام هللایصر رج و رکب وا (نارک الا ر ردہب ول لربمارپ رونال واریبعت ءا وذا هکندنسا ما ريج هدننزو

 .دجا (یک الالو هدنزو دما (یبک الا) ردیدآ دی رر هد رق نوح" ره ودم زو دد (ةربکلا)رووا قالطا

 |بوا وا هیس هنسا ولح نوا یروفرونلوب هدن راناغوق هلکم روتک یس را لاب هکر ونید هب هنسننانل واریبعتیلوتهرب هدننزو

 ۱ | هلن وکس كنا و یصتف كفاک کلا ردیدآ عض وم رب اھ هرک )رار دباریبعتریکااک هد راید ضعبزمل وا توالح کب و

 | شوخ رسو قووسد دنطس و كیشره و ردقلا و تسلا یارنکلا عیفر ر نالف لاق رد هنسانعم فرش و ردقو ی | 1 3 ۱

 ام رحوروند دهن و هجدوه كچ و کو نارکس )| ةیشک ةیشم یارتکلایب ت لاق روند هکع روب یک یشیوروو |

  هلنیتصف و هل مک كفاک هدنوب رو هک روا كسکو و هنسانع» نارا طاح روند هن را ود كل کج

 ۱ (راتک الا رز روند هک روا كسکو یدو هدنزو هرم )ر کلا اعفت رع یا ایک اهمانس ناک ةقاب لاق ر دراج

 | كفاك( كلا اهرم ع اذا هان )تیک ا لاق زدەنسائ ءم قلو ا مظعی < روا كسکو كن ود هل سک كنوز 7

 | روک ذنزرط ییرارز وا كروبق هدنامز لوا رول وا هدنزرط کد واكس و هکرون د هربق شلاقندنموق داع لب رمسک ۳

 | یک حوطسشاروققاجالاح رول وا شاناچ نیک کد روا یتسوا هکر وند هنا هدنلکش هق دوخابشعا رارام هززوآ

 ا کي هثلثم یانو ىح كفاك( ة شكلا # eT كرش ةبقلاهبشسءا ءاس :وه ورک اهعانس “ناک و قاب ساسالاف لاق

 ۱ تاب ءم قلوا قوچەنسنر رول وا ردصمهراث کو مک زدیلباقم تلف کر وتد غلق وچ رد ادب رنک کف

 | یک ژک روند هغلق وچ ج دوب هلبعط كفاک کلا لق ضیقن سمانا بابلا نم ةراثک و ۃژک ی شلا رک لاق
 ریظعم یا لالا یک لا رونی د هنیظم و رک !تیشزتو هک او ةلقلا مىا وکلا و "لقلا ىلع هللدجلا لا هنمو



 ی را عم فاكلا لصف و

 ۳م

f ٩۲ زی 

 روند هنویح ولشاب و هتسانعم سمنروش د هنس کت یک هد دشتكنار و صقل رفت (رفهتلا) ردندنهلجب یر هبعالم
 امرخ هلیددشت كنارو ىع كل رلفاق ( نقهملا) روند هشاط كب دو هدننزو راثرت (راقهقلا روند هشاط كبو

 هدننز و رفعج (رقهقلا) هنسانعم غعص روند هنص وب حاغاو روئد هراز یزمرقو هيا نالوا هدنرز وا كنسيند

 روند ه هغرف هايس كبو ی کیلا نواه روند هئیش نانلوا قصم هنس هلسیدنک و روند هرثکم اعط شلز دەر اباق

 رەهق هل صق كفلاو یصق هل رافاق 6یرته#لار) روند هیش كجهدا قع” هنسن دو هدننزو طبالع ( رفاهقلا )

 الثمهر وکه سفت كفل وم + هنسانعم فلخ ىلا عوج ر كم ود هن هسک |یرقهق و رونید هرشکم اعط شل زز د هراباق یک
 هلیفذح كنار وني د نارقهق هدنس هشت ر ونل واریبعت كت ود هرز وا زا هکر ول وا كم وده هسک اروفلایلع نکر دیک هتعسرب

 مهل وق نمو ردصم یرقهتلا و رقهقت و رفهفدق و هيشمةهج ىلا ههج و دیعب ناريغ نم فلخ ىلا ىشملا وه و هد ها و
 | ند را هلغل وا رتسفم هل رابع عوجرلا نم برض هال مسالا اذهب فرعب یذلا عوجرلا مجر یا یرتهتلا عجر
 هل دن دشت كنا هدن و هکر د جم * روند نا رفهف هدنس هنت ءان کا رول وا عو ءان و رول وا كعد كقک نیدرآ

 ] هلایرقهق تعجر هدننزو لزلوت (رقهتتلا) وهدننزو هلرلز 62 رفهتلا) رد ردشحاف طلغ هکررد هیت وک
 هرکصذدکد نلاشب هکر وند هبادغب د لوش هدال رهرفهف و یرفهعلا عج راذآ رفهش نو لح را رهف لاق ردهنشانعم كع ود

 ESE اق وک تن 6 ربقلآ ) رددآ كجو سنجر و نارفیعز نار ةہهقلا ز هل وا ش مرا رف 9

 | هدنادرفم ردهنسد یرلکددتفز هدیسیکیا دوخاب ردترابع ند هنس هایس نانلغاب هود و توللتافلق نک هاش دنک

 : هدقدل وا دقعنم راقرج بو انيق ندرلوص ی تاون قاع یلصا هکر دنیبم هلا هنسسذ یراکدىد زقاسهراقربف و راق

 ِ بطارف لاش ردهنسانعم كم روس تفز دوخ اي زفاس هراقهب هنسا رب هدننز و لیعفت رب تلال رول وا هنسذ ی ک تفز

 "دشا یا هنم ربفا اذه لاش ردکءد یبا كن ر ردلیضفت لعفا هدنن زو لصفا (رقالا ژرقلاب اه الط ادا قزلا و

 | «رابقلا ۶ تسنلا لماخ یا روبق لجر لا اش روند همدآ نایلوا فورعم یسن هدنزو رون (روبقلا) رام
 | لرعاشمان رب رج "یروثلا نایحن رابق ردندیماسا رابق و راّیلا نمریقلا تیرنشا لوقت روند هب یصتفز هدننزو رابع
 عض ومر هدانا هفاصر هلا هقرو ردیعما یسرف دوخاب یسهود كنهنسک مان ثراذحا ن اض رابق و ردندناصصا

 ۱ زورا لا حر م (نایقلا ةع رش ) رد دایی وقر صوصخ هنتعاج لع ی ر هلن رق طساو و ردندآ

 (ںیقم رد وسذم هنیرب ران و "یرابفلا "یکمن مالسلادبع ندندن دحم ردعضومر هددادفب (رایقلا برد) ردعض وم رب

 ] كلعاريقنتوثح ندربخ و مالک رب هدننزو لاعتفا ( رابتقالال رد دآ عض ومر هدقا عو رددآ لجررب هدنن زو مظعم

 نمرشاش الصا فتا هکروتید همدا زادناربتكب هدننز و نیه (ربقلا) هنع ثح اذا تدل ا راتقا لا ردهتسانم

 ۱ هدلب رب هد رغمو روند هب هلفاق هکر ديب رعم یسراف ناوراک هلبصف كنارو كفاق(نا وربقلا راد زادنا رداق هدبس راف

 هلبعص كفاك رکلا)ل و هدننز و بنع (رکلا) چک ءا را عم فاکلا لصف چ یلاعت هنوعب ءارلا عم فاقلا زن ردیدآ

 ةرابک و ارک "یشلاریک لاقت ردیلباقم كلکح وک هکر دهنسانعم كموب و قل وا كوب هدننزو هراسح (ةرابکلا) و

 هکر د ج راش * "نسلا یفنعط اذا عبا رلا بابلا نماربکمواربک *یشلا ربک لاقب رد هنسانعم قفل ولشاب هدننز و لارنم
 چوا هدارو وردغ وصمندعبا ر بابقل ولشاب وندسماخ باب كلکوب نالوا هل رلتهج ناشودوح و دکید) وام ولعم ۱

 یونعمویمح هک قل واول وایرب وقل وا ل وی بویل وا كچ وکو كموبب نکیا كچوکی رب ردشمل وا عج كلکو ی هلوک
 هکردند هيدا فثاطل یک ت خوش و تلوهک ردلکوی نالوا هل نهج نس یر و یک تلالجو تماسح رولوا

 لاّوس ود یمرازس هنو رک ا ىع رلتضح مالسلا هيلع مانا لوس ر ندنانج هنع هللای طر سابع ترضح

 ۱۰ نا 6 راتکلا) al (یکلا) یهتناراید روب ینمرکا وهو هنمن هرساانا یشان ندد أت لاه دن راکدت |

 همدا | هدرومناسولشاب ریبکو روند هرابک و هریک دفن قم یکء اح ویشم ر واکء ار وبکم عج ك ریبکٹ الذکر واک ن ورابک

 هکر دندنس هغبص هرک | هترکف هتر اک ن د هبلاغم بابو و رد هنسانعم ریبک و لوا (ر اکلا) نسا یازیبکنالفلاقب روشد

 یرسک كفاك( راّبکلاز وهدنز و لیعفت (ریبکتلا )لینک ن میک نا ر اک نع اراک دلا اول رو هنمو ردندل "وا يا

 ییراب تره شفت هک n كم درڪ | هللا هدننعص یهلا ےظعت د ردىتغل ثراملا ون هک ل د دبش كنابو

eهدروک ذم بیک ت هکر د ح راش +ربک | هللا لاق اذا | رابکو اریبکت دیز رک ل اقب ردن رابع ندکلیاداب لبا  
 کد ردمعالم یسەغیص لمعفا هب هیایر تل راح کس ی | هللا هلل وا عوض وم هنعص وم لعق رکا

 )ومارىك( 

ربک و مسج و مظع اذا *یشلاربک لاق ردهنسانعم قلوا كرز و ولوا و رغض ضیقن س مانا تابلان ۵
 4 هدننزو بنع

  aیعجكرابکو و هلرمسک ك فاكر واکرا کی هجكریبکر وند هتیشنالوا ول واو لوب ردرافصو ۱
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 | نفت نو هروس ( هر وقل ردهدلب ر هدهر زج هلبعص كفاق (نروف) ردندآ هرقرب هدنساص هیلبتشا هدسا دنا 5 و

| = 
 | قلشاط ءرقدوخاب رونب دهب ههظع دره لوق ىلع هلوا درفنءو علم ندراغاط اس هکر وند هغاط كچ وک ل وش

 ناریج رولکن اریق و هلی كفاق رواکر وق و ردیسنجعج هکرولکر اق و روک« تاراق ج روند هبایقهایسدوخاهرب ۱
 *اهاما ر نم ةراقلا فصنادق *لثلا هنم ورد رازادناربت هل هکر دیدآ هلسفرب و هنسانعم هد روند ه وآ یشید ویک ۱

 ۱ هن زرایم هدن رند بول وا فداصم هب هسک رپ ندنسهلیبق دسا مدآ رب ندنس هلسقهراق هکر دو یلصا هروک هنای كح راش

 | دوخاب ل هشيراي قوا كع وعادل نج رکا لهدا ناجا تزرابم هلکنس هکیدید هب یدسا یراق هءلجآ تبیان

 یداقعاو تا هنغل زادناربت یراقدرم هدکدلیا راتخا یفعشرای قوا یدسا لهدا هقاسم دوخاب اتو شروک

 ۳ راکدلیا ی در لح رد هق هدست وا ماش رافو یدلیا دارا یروبم مالک هفل وا
 او ردیذآنصح رب هدن رق هم ود و هبرقر هدنساصق نیر هراق و ردعقا و هدنسهداخ | ۱

 E ږروسود ناو من لوق لع »امو دو یک تفرورف روند وار هو ا ۱

 کردی هلن اس یرلکدید نایمرا هدینات رس و سنیخاطس هدینان و هی اد رقم ردیعما رجش ی عون رب و روند |

 دنیا (تراوقلا) ردیدآ هن رق رب هدهفتش دم راقو ردنابن رب لتذح و یتآیمعط و هدنشب رضا های ] 9

 | یک یستوب وا او ینیک نایک نونا ادا زو راق روند هب یتنسک نالیسک یرکد ندراسو ندب و |

 ۱ روند + یتنسک نالیسک ندندنا وج گكنهنسنرب كلذ ردص وصحم هنسیئنسک نات » و نیشیم لوق ىلع

 هدننی هن دم هلا هرصب هراوقو رد هيف روظنم ییدص ن < رول وا دض هلکعد هثیش هیس 2 نالوا شاسکندنفارطاو ت

 ۳ رو ءاروق راد لاق رد هب رابتعا فوص وم نت روند ئیش نالوا عسا و هدنز ما رج (ءاروقلا) ردیدآمضومو 1

 .قلزووورع اذالجراّروقالاه ردهنسانعقلوا نویز بویلهرآهدننز ورارجا (راروقالال دعسا و یا هارو "
 . كمروعس و عنشتاذا دالا وفا لا رد هنسانعم قمرترو بوشیرو یرد و ریغتاذا "یشلا روا لاق ردهنسانعم

 لاق ردهنسانعم قل وا لئاز یتابن هارب و نم“ اذا لج را روقا لاق رولوا دس تبسن هوا یانب اف ۱ ٩

 | قالطا بیهاودو تافآ (تّیروقالا)و هلسسک كن رو یصق كندزمه (نیروقالا) هتابن بهذ اذا نرالا
 لوقت رروزلعج هلا هلقام تادا ءاما هن 2 یک یس هلک نیغلب و زدذوخام ندنسانعم عطفدوخاپ روع روثل وا ۱

 |اروق لجر روق لاق ردهنسانعم قلوا مشی هلیتصق (روقلا) یهاودلا یا تایر وقالاو نیروقالا

 ۱ هدننز وه رم (هروق) رددآ عضو مر هدهماع هدنن ز ود رص هلا 4لم#*یاح (لبطاتاراق) روع اذا عبارلا تابلانم 1

 | (روقملا)ردعض ومر هدننز ونارکس (ناروق)) ردعض مر هد هندنهدشز وی رکس (ىرۈف) رە
 : هدننز و لاعفا ( رابقن الا ا ربقلاب یلطم یا روقم د لاق روند هن هن سس ش علف نهرو و تفز وو 3

 یکم لیللا رّوقن لاق ردهنسانعم قلاق یسهجرادقهرب بوک یژکا كندصک هدننزو لعفت (رّیقتلا) لاماذآ |
 .یرو ردیدآ عض ومر هدننب , طسا و هل هف وک (راقوذ) تنلتاذاةی ا تروق لاق رد هنسانعمقلرویفنالب ور 1

 | بمن ینابیشیتب هدلح مان راقوذ زب وړ نال وا مچ هاش هکر دف ورعم موبرب برعلا نیب (راق یذ موب )رده رقر هدنساضق ق
 را (یقالا) زدسال واد كن رقدل وا بله وا مم كب رع بول وا مزبنم مت رکشل هلکلکن وا 1
 هلن وکس كناهو ىف كفاق (رھقلا) ةرا رم دشا یا هنم بقا اذه لاق ردلعفا ندنسانعم تفز ردکعد یی

 | هبلغاذا ثلاثلا بابلانم ارهقهرهق لاقت ردترابع ندکلعا ذخا لیلذتلا قیرطب هکردهنسانعم كتا هبلغ هب هسکرب | ۳

1 
۳ 
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 | یو یک شر رو ةبلق یا ةرهق شف لانش رول وا فض و ناب وا 6 ۲

 ۱ 4 راقنالاقت رددنسانعم نایک آ بودا لبم یضوط ك ۱ هثسس رب و عفو اذا "یثلا راقنا لاقت رد هنسانعم كەش ودەرب 1

 (راهتالا) ردندنس هیافص ءابس| كنالع و لجن قح ترضح نالوا قلطم بلاغ (راهقلا) ردیدآ عضومرپ رهقوا ٣

  هاصصا راص ادا لحرلا رهقا لاقت ردهنسانعم قل وا تولغمو روهتم ییاهصا و موق كمدآر هل رسک ك نەز

 | اى اە دزو هح رف خرقا ار دوا ان الف رهقا لاقت ر ردهنسانعم قلوت روهقم نشكر و ی روهتم

 : یکسا ناطاس مان هللا نیدل زعللا ندن و دمبع هکر ید د جرم ۷ ردق و رعم رهسش نالوا هت رسصم رابد *و دعا (یرهاقلا) ۱
 ! یدنل وا ه يسن هلا هر ها هلکلنا ساسا عضو هدنتعاس م "رو شا هان : یرو نعرهش بودنا بیرغ یر ۱

دلهعتس ةنسانعم هرداب افلطم ه رهاق و رزدنا قالطا هرهاق هڪ "ر یرامح م تبع ازا
 | | هنس هتش سکو کو ر

 ؛ اش رونل وا قالطا 4 یراق نالوا هر رش تیاغب هدنن ز و ه هزه هلص كفاق (ةرهقلا] رونلوا قالطا هسکو کو

| 
 کروند هاش یرلفدای ندشاط یداز وا نوز وا كنام رص هدنن ز و روعصع (روقهقلا) ةر رش یا ةرهف ةأرما
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 ۳ کز 4 رقم

 اردد زا ندناربا ثفلاس كولم ذاذرخو ردشغلوا ان لر هنلدیلک هر یر هللارومد و نوشروقیژثک او ردب رادقم
 ن دم ردعضوم رب هدسل دنا را كنپن (فیسلاةرطنق)ل ردیسهدرک ان كنآ یر وکر و رم ردیم“آ یردام

 هلق كنيش(لوشلاة ةرطنقز و هدنز ورتب ز ( قی رز یب ةرطنق زا ردنداروا "یرطنقلا یکلالا دوعتسم ندجا

 قداصل ان رفعجندمالعا رده رور ندنلامعادنفرعم (هرطنتلا سآر) ردیدآ یر وکرر هددادغب(یدیعلاةرطنق) و

 ردنداروا "یرطنقلا نانس ندم نن نسح ندندح رد دآ هلحرب هدرو اسو ردنداروا یرطنقلا دنا ن

 هنسیدنک هلغغوف هاروا هنع هّللایضر ناملا نم ةفذح رددآ عضوم رب بیرق هب هف وک هلی كفاق  رطانقلا#

 ردتشلما ردنا نم نامعف ردعضومر هددادفب داوس رطانق و یدل وا فراعتم هلرب هفذح نطاق هلتفاضا
 هدلب ر هدنسهکلوا سل دنا وردندا روا یرطانقلا قحا نب هللادبع نیدجحا رددآ هلح رب دوخاپ عض ومر هدناهفصا و
 یکلنیشن شوخ هدا رعص عب یکلی و د هدننز وهجرحد(قرطنقلا ) ردندا روا یرطانقلا لعن دیعس نیدجا رددآ
 یرعلاو راصمالاب ماقا اذا نالف رطنق لاق ردهنسانعم قلوا یرضح هلتماقا هدهب ر دوخا هدرهش تۆدا 1۳

 كلعا عام و راطنتلاب الام ثالم اذا لجرلا رطنق لا ردهنسانعم قلوا كلام .هلام هلا راطتقوو دبلا كلرت و

 ۱ 1۳8 لوفت كاا قلو برنا هدندم تم کئ روک درب زب واه یکن اذا هيرا از طن لاقب ردهنسانعم
 را طنقو رونلوا ربطت هکروند هنجناغا دوع هزات هل رسک كفاق (راطنقلا) حرییال ماقاو لّوط اذا انیلع نالف
 د وخاننونلاهق واز کا كي دوخاب راند ددع زویکیا كي لوق ىلع روند هننز ونوتل آهیق وا قرف اروا

 | دوخای راندكي دوخاب شموک رادقل وا د وخاب نوتل آ لطر زوب دوخای مهردكيب ناسکس دوی راند كيب شق 1

 ۱ یکانغ ردفاضا رم [هسیا لوا رونلوا قالطا هلام رادقمقجهلوا تایحروبع زادم کا وک هناشنا ردذوخأم |

 ۱ قیرعت ودحنوچکنا زلوا ین تیم هد هلا یک صرح ب باصصا ضعإو رول وا ییغتسم هلا لیلقتعانق باب را ضعب ۱

 | جرب ز (رطنقلا) ردلمعتسم هنسانعم لمکم هلیس هینب لوعفم مسا (رطنقلا) یهتا رلیدلیا فالتخا هدنصوصخ
 | هب هیهاد و تفا هدننز و ریمطق ربطنق و رطنقو ردُشوف رز قووتسوفو دنخافال | هکر دعا 7 یسبد هدننزو

 | ضعبلادنعو رونا وا قالطاهنموق یکنز یتعب نادوس لوق یلع هنس هفتاط لر : هلیصف كفاق (ءاروطنقون ال روند |

 ig رب دفن اط 7۳ هکر دیع"ا یرله راحرب كيراترصج السلا هبلع و اند ىلع لیلا مهاربا ءار وطنف

 وا اتوا قلا ندندالواحون ترضح هدح راوت عیجب یمهفناط هل مر او تعشلم

 ۱ مقر قره اجر ناو كشو ةفذح ثیدح هنم و ردن ضا یرو نم لوق ثالئاق لوا

 | دود و هروک دن رلناب كقيقح لها هک هوجولا ضاع فونالا سنخ نویعلا زرخ مهبقاک

 الیتس دقارع هلا ناخ وک اله ندناب کنج راردهرزوآ هرو نم تفص ردقحهل وا لر هکر دیس هشاط لوغمو

 رفت روند هنسیکچ غاط كوي و زوم هدننزو راجن (راعنقلار) ردندنلست ثفاب نت كرت ردروهشم یرلکدلیا

 كب هناکا یعسق هود رول وا نیلاق ندن آ یافا و هیبش هنجاخا رنک هکر دیدآ رش ر هدشزو رفعج هلا همم نخ

 | طبالع (رفانقلا و و هدنز و لیدنف (ریفتقلا) روند هلساتت تلآ هدننزو رفعح هلباق (یفتقلا) رولوا صبرح
 | لدنع روهنقلا هنسانعم رعققلا بقث روند هنکیلد كرد هدننزو روبنز 6 روفنقلال روند همدآ رودو هدننزو

 نابجو فیعض لوق یلع هلوا بوبعم هللا كلکشوک ییعب لوخدم یتدالج هکروند همدآ قوت لو اتو
 هدننزو روج 6(روقلا) فیعضلا راومناوا دلا لوخدم لیوط یا روهنق لحر لا روند هب هسک نالوا

 لحرا راق لاق ردهنسانعم كم رو قرهصاب یییراج وا كنت راقابا نوجا كمالدشنا یسس كنغابا اک دب را

 ردهنسانعم قمروق هب وصنم نوجا دیص دایص و ام وص مع: الثل هیمدق فارطا ىلع یشم اذا اروق روشن

 هلزوبرف رد هنسانعم كك ره وا قرهل وا یجرکد ندنسه روا هنس رب و هلتخ اذا دیصلا اصلا راق لاق

 ردلمعتسم هنسانعم كلتاناتخو ار دتسم اقرخ هطس و نم هعطق اذا"یشلاراق لاق یک كتك هجم رکد ندنشاب ادا
 لوق ىلع روند هغوع هزات و روند هناغرواو هپا لزوکو وا شاکوب ندفوع ها روقو اهنتخ اذا ة ءأرلا راق لاق
 هههرکد"نادتطسو نهنشن رب ید و هدننزو لیفت ۸ سرو SED شفلوا عرز هدنسهتس

 یک قمراتقیچ یهرکد بوب وا یتساق ٹالموکو یک کمک یعرکد ینشاب ك زوبرق رد هنس انعم كمك بوب وا
 هدنزو لاعتفا (راوتفالالو (راشالا) بیا رّوف هنمو اردتم اقرخ هطسو نم هعطق اذا "یفلا روق لاق
 )اا لجرلا راتقا لاق ردهنسانعم قل وا جانحو هر ّوفی هع هروتفا و هراتفا لاق رد هنسانعم ریوقت

 1 ندهرطنقزاطنق هرو هثئاس ,كبغار هکر د د حراش + رونل وا قالطا هشموک دوخاب نوتلا یسولط كننیرد زوک ارب
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 (ربتق)رراب قجاح و رارونلشوخ كب ندنو یعسق ینمرا ردا روهظ مدقا ندنآوربس هاج راربد راچثب یلکو لسو ۱ ۱ 13
 ههح و هللا مرک ىلع ماما ربو یدلپا زا ۳ هدنسهدام رق یبم د و یو ی ره وح ردندیماسا هدنن ز وریذع | ۱ 3 9

 هلا همک*یاخو هددشءنون ( رها لقعلا فيعضلا سر لار یفصل ایا روعق لج ر لاق روند همدآ فیعضللقعو 3 4

 د اوج ی تولوا او یزغآ و یرلکیل دن د ورب هدننز و لر 5

 د u a ا غاط ا ۴ لوشو حاطنلا ىلع قالا الا تاضاااا تلاد ا 2
 هدننزو طبالع (رخانقلال روند همدآهث ا ےظعو هلوا هېکشوکب وېل وات یک ابق نکل هلوا شعا بوب را

 روند ه هیطع هرطص هدننزو روبنز (روضتا)وهدشزو هجرب ز (ترضتلا) روند همدآ هئا مظع دو
 هدننز وحب رح دت هلنیس (سضتتلا) رديت زعم یسرافرپ هدنک و و روش د 4 یراق هجوقكت هدننزز و لب ز (ریفدنقلال : 1

 لح درج (رسنقلا)و هدننزو ۍرفهج (یرسنقلا) و هدنزو رفعج (سسنتلاو اسسنقتم هتلعجو هتبیش اذآ
Eo ak SE SR FAVRE NEنخ کیه  POTENT E COA r eی  E QPL PO 

 ینیرسنقو یرسنق هدنتبسن رد دآتلایارب هدنس هکلوا ماش ردهدززاب ز هلل رمسک تان ران و و هلا وا و (نورسنق) و هلیصف | ۱ ت

 هدنز و طبالع (سمانقلا) رددک یرلپارعا كن راظفل نیبیص و نبط اف یرلباعا كران وب هکر د ح راش * روشد

 لاق رداكد فععم ندنظول روشفو و روید هن وئاخ نالوا ۳ gb : وک ضیح الا PE زو هن ون رخ هلا درج نیش

 هاش فا ناف یش لاق روسد ۵ هن سل ددشو تڪ هدننز :وطبالع «رصانقلا) ضیغال یا ةر

 وک ی هصبق یوم هدننز و لح درج ( 0 نت هدماس هات نان 1 :

Eروم » یر وک رد هلرصف فن ڭكفاق 6(ةرطنقلا#و ر ردهدس م و هدعم ی وعم رول وا هییش هن میعم ثكن هل  

 عارذ یللا زو یعاغتراو عارذ كب یلوط ردندای NAE رب هدنناب لح مان طابر هلا جدنا هددنف رع ا

 تاسف تعّقج ا اذا برقعلا تّرطقا لاه ردهنسانعم قم روق ۶ یفیریوق بیلیز# ی نیرو رعااذا مولا

 كنهددشم وا و وكن و و كفاق 6 رونعلا) رد دعا رک >هدنبفع رهطق نجم دام رطق ویا یشان ندنهه و یره وج اهب ذ |

 روند هناویحو هناسنا ولتسارش ولیوخ نینچ شکر مو روند هلا ویحو ناسنا ولشاب یرږا هدننز و مچه هلق ||

 هده دابهدننز ورو 6 رونق ر هنسانعم لب وط ر ون د هثیشنوز وا و هنسانعمدبع رون د هب هلوک هدننز ورونس(رونعلا)

 بولوا ول هد وکی را هل دین لعافمس (رونقن لو هدنز و ثدح زلال رولوا العا تیاغب یزوط هکر دید هلزوطر
 رونتم و رقم لجر لاق روند هجا نا مو ةراص قلصت زسهشفاب و روند همدآ ازان و قلصت یادنا و

 تب رفع( رینقلا )ردد ر ردود و داش هک ی رانقلادجا ن موادو تای دناع مع اذک و ےس طض یا

 روند هچرب نالوا هدنسهس كع واط هدننز و هذفنق (ةربقلا) رددآ توا ر هدنن ز و ذفنق (ربنقلا و و هدنز و

 ةربنق e ىلع تناک اذا ةيناربنق ةجاحد لاق روند هغ واط واج رپ یسهب هدنز و هباذفتق (تیاربتلا ق

 للتدحو یجآ رادقم رب و هیبش هخانفسا تاب وب ربا لولمغلا ةلَس هل صف كناروكناب ویعص لكفاق(یریانقلا

 نخ و یرابخ رادنمرا هدیکرتزول واهرجم| فالغ ردق دوخت یمضت وهدرخ و قآ یچچ و هجا قاس وردق شراقرب و
| 

 ( رنا 3{ ردرلب ودم E١ ناب یمنعلا رل ى دچبا و نسخ ۷ س ساع ندنندح ردنعما یمهلوک كنب رلترمضح |

 كج وکی شابهدنن ز ور وب زی ر وج ا )ر ديف دا رمو هدننز وژن هليا هلع یا( نقل لر وند هب هنسن هصیق هدننز وزینع 1

۱ 

 قفلبوط بواب زو یدوج و یب کیک تیولیکو یلب هلکلک مات نهو هناصعا و قورع بول وا ریپ كن ناسفا
 دوخاب ال رپ تكياتبا هدننز و هحرحد a) سسشعلا ر اسع و ضبث و خاش اذا لحرلا مسشقت لاق رد هنسمانعم ۱

 دنادشلا وا ۰ نسل اه ملق لاه رد هنسانعم لک ی و بوطرد یک کجو حبس بوکوت ییلب یدادش و نک كنامز |

 نود ششم نوب : و یک كف اق (نیرسنفر رونل وا قالطا هش نالوا مد و روند همدا ا هد رولناس وریپكب هدننز و ۲

 6(ةروشنعلا) ردعشا 9 هدنلیذ مسق بم هنهش و یتسهدامنیمسنق وبشا یره وج رون دهثیش نالوادیدشو تم | ۱

 9 نا هلق ا نیو کرد تارا E < 4 ا

 نالوای دهه رز ز وا رک هرطنق و ردعا سج یروهشم هکر دح راش * سی ایا یتا لما هنسانمم ر |

 روند هان عفته هرطاقو ردشطا نایب هلباریبک ییهراعاقو هلباریغص یرسج یرشحمز و ردص وصخ ه یر وک
 هددادب هل ےف كنارو ناب (نا درلاة رطنق) رده رقرب ندنلا-عا ناتسزوح هل حق كنهزمش (ك. را اد رظتق)

 | هلی كن هع یاخ (داذ رخ هرطتق))ل ردندار وا یرظطنقلا 7 يا د واد ن لعند راحت ماما خویش ردهلح رب 0



 e ۸۸ زقیح

 توص هکرول وا ضای یسب رب ولئام ه وراصیرب رول وا هن وکی کیا ردشوق فو رعم نانل وا ریبعت یرموق هکردیعما ا

 كفاقر ولکرف و ردفرصنال هل رسکكنارو یحضق كفاق رولک یراق یعجج رونل وا ریبعت نآرف قخرتوا هللا نیزح |
 | هديڪرت هرس یاش الدر ورفع هاش زا وآ هکروند "رحقاس هنککر او ه"رق هنسیشب د شعبلادنع و هلیعض
 | ك رەد قووقسوق بولکء رها هدنم وم راهب ردربعم هلبس هزا وآ دو هکردشوف یاب یرلکدید یووتسوق

  نالوا عجب ندر دوخایردترابع ندنرب هل راشوف نانل وا رک هکردن وسنم هرق یظفل یرف هکر د د حراش» روا

 بوسنم هرق لبج یتآ یرکذ هدح راوت بتکو یکی غزو جزو یورو مور ردعج ند رقدوخای تب سن هر

 امر نالواقآ ۍځب روق هدننزو رام (امتلا ردم وس رمهرزوا قلواریشکهدنآ الو نداروا یأشنبولوا

 | را بغل ردیدآ تعاجرب ندنس هلق رهم هلنیتصف (رفون رل نبت رش یدحا نيب یا + نیت ر ومع یدحا نیب ۱

  هدننز وماطق (راغ# ردن طبزب هفت زور ز ( رقون) ردعض ومر هدننب رڪ هللا رافظ هدنع هلع كند عه نيغ

 | رد هدلب رپ هدناتسدنه هرز وا یغیدل وا ح ورشم هدايفارفج بتکر دب وسنم هار وا یراق دوع هکرددآ عضومرپ ۱
 ۱ هدابز نددح هدقاربط و راردىا نفد هدنمز ردق دکل وا فصتم لا هص وصخحم تفص هرکصندکد لسکچاغا ا

 | ردلکد جاتح هغغا وا نفدرول وا لصاح هدموق رم رهسث هکیراق دوع و رول وارشقتمو فیفخ و تسس یناروط ۱
 ۱ کیدا یقتروصیآلوش هدننز و عنصلا را ۱ 6 عنقلارقل رول وا بولح ندرهشل وا جد س واط غرمو بهشاربنع

 ۱ ا ا یدل بارت هلا قب زدوخاب یدنشلطا راهظا هدا وه وج هسک یراکدند عنتمهلکنرپ و هلیح ه وکش عب

 | یسابع یدهم یدبا هزیع ن رود وجا اط ن من < E E RS یدنا یعاعش سکع

 ته ولا امدا هلفلوا هدنداقتعا جانت ولولح بود روهظ هدقالیا و دغس چاو : هد رهنلاءاروامهدننامز یتفالخ

 ۱دق یني راناج هللاب هنس هلک ءالعاو رایدلیا تدابعو عابتا 6 یعوق هلغلوا یتراهم هدنانرین و رح "نف یدلیا
  یآر , هاکنرین و هدبعسش ندهاچ مان بشخت قا و هدننماد كغاط مان مایس هدنسارادنکشان هلبادنقرعس یدنا راردنا

 | حرف ترد ندفرطره بول وا نایت ندنس هسک | كغاط لوا تب بئاق ناعسا هام یدلبا راهظا یروص

 و داسف هرزوا لا ونمو تدم هنس تردنوایدا قب زی مظعا دام كنا یدارول واناشفا و رپ ردقءهرب

 تع نع هنسهلازا لروفسم هفیلخ یدهم هدنخ رات شقلا زویکیا هکأت یدل وا دباّتم هو دف رو لول وا هریزاوا

 بودا نارطق هدناغزف كوب ر كحدا نت یفج هلوا روهتم هرکص ندنعوقو هب راع تاعفدلاب بودا
 ۱ هلغل وا مثچ كب و هرهچدب تیاغب يتلا “ےمضمو وح بوب را یک زوط لاحرد هكا الا هنا

 | كن دالب رابکنز هلیعص كفاق ( رأل یدیسشل وا بلقم هللا عنقم ندنکیدلبا تست هلباقن یتعب عانق یتس هر ۱

 ۱ قروردقرورپ عطلابیطولتیش رح ل واورول وابلجندنآ وراد یراکدد یراق قرو رمز ااو
 و ياا ودن و هیبش هنغاربب قشم رص ردقج هل وا یارب كنابننانل واریبعتلوننات روب نم

 ۱٩ ردیداروا یعنم كل رهن ردهدنسا رو اوتسا طخ رارب درفلابج هنن راغاطكاعض وم مان رق نانل وا
 | هه ودكکرانال وا اناوت و "یوقولهدوکی ربآ هدنن زو لح رطمل ال هنسانعم لپ وطرون د هثیشنوزواهدننزو

 هکدتن رونید ج ده طفح ردف رظقج هنل وا ظفح باتک هدنجما هکروند هنسهباق و باتکو رونیدهمدآرودو ورود

 رطق و ردلکدزیاحر طق هلی” ددشت ردشا وا عقا و هددت + ردصلا یعوام لا لعلام * ر لا یعبام لعب سیل » وبشا 1

 یک و لغاب هلغل وا یر کا یراکجنا هکر ول وا فص و هکپ وک لوشلح را رطق و رونید هخ ول نالیرواهنغاا سوبح

 یرعب ز (یرطما)زدبقاس جاحوعانم لاقع ه ناک اذا لج رلا رطق بلکل اق هلوا نمددرکس هلتع رس ندنغردل وا

 ةیشم یه و یرطم |یشع لاق رونید هشی وزو لرمردکی رب بورت دش واق ىراقاياوروني دەمار ودود و هدنتزو

Gdلب ریثأت یم هبام رینپهدننزو طبالع ( رطامتا لر ونید هنس هظفحم باتکی جدول هدنن ز و هلصس  
 | نه نزاع و فن الا نم هذخ اب ث ثبخ یارطاق نیللا ذحخا لاق روند هنتبفکق لوسداد نالوا ہںزہعط هلد و ۱

 زسداد هل رثأت وا لپ هان هاتن و ذج رحد رطل ال زکذیساک یک رب رطقرونیده هنسنددشو |

 رطق لاق ETS ,و ةحالا نم هذخا ام ثبخاذا لوهجلا ءانب ىلع نیللا رطق لاق ردهنسانعم قلوا
 | هاب ی یب دانا كنهن رق : رف و اهعماح اذا ةيراخا رطق لا ردهثسانعم كليا عاجو عقحا ادا م ولعلا ءان ىلع خلا

 | رونیدهیشنالوا دندش و تضهدننز و رب رهمز ( رب رطمقل۱) ءاکولاب اھت شاذاةب رقلا رطق لاق تن ی
 ا لاق ردهنسانعم قلو تدش كب هنر هدننزو را رعشفا ( رار طق الا ر دیدش ی | رب رطق و رطاق مو لاق

 0 ید تعض و » لثلا هنم و رونل وا قالطا ه ههب رکو مش (روملا) سیبلا ءاضی یا رامتم ةن لاق زوح هنحاغآ

۷ ۳ E OE Te 

 اا ےک ی گو

 ےک وا

 ف ف نا یک زن فا



 ۱ نره

 رظنمدهدنن زور دنع" ( ردنفقلا)ل روند هنکو ک كتاب یرلکددی وا ریصج ور ون دهمدآ ول هثجیربا یدو هدننزو 1 ۱

 هک هل وا لئام هلشد هکروندهکنر لوش ندناولا هدنز و هرچ 2 ربثلا روند دمدآو لزکب ضای و روندهرودو | 3

 ةرضلنا یلانول یا ةرق هنول ین لاقب ردقج هلوا كنر رکشویشموکهکر وند هغلفآ یسقنالو لوق لر و لوا كن ر ناو 3

 هب هرهچ نالو ۱ رکی هام رقا و ءا رق ناناو رقاراج لاق ردفص و ندنآ هدننزو رجا (رغالا) ةردک هيف ضای وا ۱"

  باتهم و ردیدآ شوفزب ,ءارق و رها ءوض یا ءارمقلا ةلبل هذهو ءارهقا یف ان دعق لوقت روند هتندیآ كآو ردشوم ا 3

 ات a) ه ره ملا و زساه (رقلا» و هدنزو هنسمح (قرمتل )روند لاله ریقهنچو رونل وا قالطا ۱

 | هنع ولط كمآ هب سسک كنهزمه ( راغالاژ رمعلا اهيف ناک اذا ةر ورم ی هلی لات رون دهب فک ب باتهم هدران و | ۳

 ناوارفی وا ىع هنادو دربلا هکر دب ىح هعانا رخاباذا را رقا لاق ردهنسانعم قلاق ردق هه ود قوغوص ۱ ٤

 | باتهمی ق نالس را هدننز و لعفت ( رهفتلا) رشک الکیفتعق واذا لب الا ترها لاقى ردهنسانعم قمارغ وا هرا زفلع

a 3۷ ۰ ا  

 یاهو نا ی نیک ی اد نوش نت سا نخ A ی ی ی

 زا سس خیس م هی دوز ی نم هک در لک نا سا ورم ساب لس یا مات و ی یک ا

 هکروند هليدډنز هدننزو رپما (یفتلا) دمج اذا هریغ و بالا رق لاقب ردهنسانعم كمردکي رب یبهنسن راس و قاربط أ

 یس لب هرذع و روند هتپس ك وب و مودم ريغ اماعطيا اریغقان مطا لوقت روند هکج هي زمسقتاق ورارشاط هنسن
 هني زا كمدآ رب هدننزو لعفت ( رفتنلا إل هدننزو لاعتفا ( رافتقالا ) ردعقا و هدنلوب ماش هکرددآوص رب هدخش را
 هدکيکراهتقا و هع و ءافتقااذا هرفقتو مرثا رفتقا لا نوسل وا یونعم رکو یمح رک ردهنمانم اک بوب وا
 لنکچامرخ هدننزورون 6 روفتلا) هق رعتیا مظعلا رفتقالاق رد هنسانعم كلبا لک ابوریک نعوم كتا نال وا

 : ردفداهدل وا یانعم هلبا روفق هدنن ز وروفاک ( روفاقلا# رالتوا یشوق قلترغب هکر ددآتوارب ورون د هنغ وصق

 خاتا و هدنز و ۍطب الع هلا همجیاخ 6 یرخافتلا) ردیجسا یس هډلاو ل صاش مان قدزرف هدننز و هنیهج ( هری
 یال روید هش نالوا زا رقبا را یعونالطم "یرخافقو روند همدآ دنمونت ول هثج یربا زساپ

 وهدد( ةي رخافقلا و روند همدآ ك زان ورت ین د ولطهنتاو هع ون یف قئاقیا یرخافق

 2 ةنسحا یا ةرخافق ةأر لاقي روند هنوتاخ بوخ یمادنا و تقلخ هدننزو هطبالع |

 زانتطو روند همدآ ولقایا یر او روند همدآسأرلاریغص و روش دهمدآ س ارا ددشو روند همدآ هرهچ تشزو |

 لرقا وچ ۱ ضیا یار ۹ "یش لاقب روند ه هنسن قآو رمتاب هبسشم يارقا هج ولاش روند

 | ردق هقاحم ند هک یجچوا اا هاف روند هآ هلنیتعف ( ربا ) رها اهیف یا ءار ةةليل لاق روند هب هک

  بویلو ین 6 هدندوهعم تقو ىع هوم و رمقلا عولط ىلا بقترا ادا لحرلا رقا لاق رد هنسانعم قل وانت

 |یرازو ک هدناتهم كنمسق وهآ ءا رها ی دیصلا بلط اذا دسالا رمت لا رد هنسأنعم قل وا هدنبلط راکش هده

Êا ردهج وما صیصخ هن السا هل رال وا هدندیق یدیص ك رانآ هدراباتهم شوح وراس و ردایص هل وا روشاق  

 | رد هنسانعم كلا عاج هلکننا هد اتهم لوق ىلع كمروتکههراب ود هلا هعدخ ینوتاخرب رب و ردهرزوا مو |

 هرمقاذا ء هت لاق ردهنسانعم قمان وا راق هلمدآرب و ءارمشاف اهیلع ینتباوا اهعدتخا اذا ةآرلا رقت لاق |
 | لصالا یفیدنلوا رک هکر ون دهن آ هلنیتصف( ر قلا )ل اهج وز اذاةأرملا رمقت لاق رد هنسانعم كلا جورو رک ذیساک

 قم ةیح هفجآ یسب رد كنفرط ما ندنس هرشب كنه رق رول وا ردصم ثالذکح هنسانعم ضا ردردصم |

 | نه ویکش اریصهدنندب یلخاد هلبج راځ بول وا هدننفیه شم وا قرا هلکع روج هاب رثأت تاهم کرد هن انعم |
 . قمرا رو زوکندتهاب هراق و هت مشب نم هتمدا تنایاذا عبا را بابلا نم ارق ءاقسلا رق لاق رول وا ضرام قارازن و | 1

 : رق لاقب ردهنسانعم قمروط قنایوا بویمو وا هدیاتهمو ملا نم همصب ریصاذا لجرلا رق لاش رد هن انعم [
 جون هو نم تیور اذا لبالا ترق لا ردهنسانعم قعاق هب وص ءودو رای مني إف قرا اذا لجرا

 | ههنسنقوچ هدننز و فتک ( رم زک ادا امهر و الکلا و ءانا رق لا رد هنسانعقل وا نا وارف هنن راسو

 | هلثح ولفرطیکیا یکی نوب وادغاکهدننزو لاتق ( راتلل و هدننز و هلعافم 6 رماقلا ال رثکیارق ءام لاق روند
 | اراق وة ماقم همماقلاش رونل وا لامعتسا هد هیلاغم باب ورونلوا رببعت قمان وارا هکرد هنسانعم قعشان وانو وا

 | (ماقتلا)یدنل وا قالطا هبعل نالواهرزوآروک ذم هج وهدعب بول واردصم لص الا ف زاق هبلغف هنهار یا هر |

| 

 اونهارت اذا اوماقت لاش رد دوام نادنیسایعم هعدخ و و رد هتاف قان وا راق هدننزو لعافتا

 | عجل مماقمىا كرية نالف لاقي ردیرقلر خامه دحا هکر وند هب هسک ناين واراق هللا مدآ رب هدننز وریما (ریم ا
 | قمانوا راق مدننزاو صا( ر لا ردیما یس هج وز كن هسک مان عدجالا نق ورسم ورع تن ریقو زدراقا

 ر ندی هماج هدنرو 4 دی را ) ساق تم تا خم تم ۱ |



A B~ات  
 | قدشت هرزوا روکذم هج و یالکهدننزو راثکم (راعتلا) و هدننزو راطیب 6راعیقلا و هدننزو ردیح (رغیقلا)
 | عساو یا راعقم بعق لاق روند هلاقروقج و ن ردیید تولوا عس ا وراعقم و روندهمدآ نال وا ردنا ماکت هللا ریعقتو |

  هدساسا *یش هرعق یف ناکاذا نارعق ءان لاقب روند هباق نالوا هدد هتسن هدننزو نا رکس (نا رغتلا) نا دی
  a(یرعقلالو هدننز و هحرف (ةرعلا ) ردموس رم هلن رابع "للان نم ابرق ناک اذا ناب رقلوقناک هرعف یف |

 یطغیام امف ناک اذا يووم ةعصق لاق روند اق نال وا هنسن كج هدنارتس یاد هدنجا

 ینتوهشلوف ىلع هل وارولکچ ؟نتوهشهکرونل وا قاتل و اناۋ وخير ومع دار هحرفهرعق واه رعق
 | هن هغلابم و طا فا هدعاجبد وخ اب هل وا زلنا ناجح ۵ یت وهش هغد هابط هند د كنج رفات تل ینعب هل وا ر ول ول هدن رعق كنج رف

 | ةغلابلادرت یا و اهج رف رعق ىف ةلغل ادیت ؟ ىلا وا ةوهشلا ةديعب تناكاذا ةربعق و ةرعق أما لا هلوا رکشهاوخ
 ۱ ندنسزهدنز و هرم (هرعف#) زو داش اردق كج هتر وا ی دهدنحا كداقرب هدن رنز و هفرغو ه هرم 5 درتا)

 كیشود نوب وق ندن د هنسن رب هدننر و لاغفنا 6 راعقنالا رب هل وا لک شم ید وهص و طوبه هکر وند هرب یک هردشلرتآ ۱

 ردیدآ عض ومر هدنن زو ءا رڪ (ءا رعقلا ) تفعحن | و تطعسفاهلصا نم اهعطقیا ترعقناف ةلصلا رق لاق و دافتانفم
 رعقلادبعب نالفلاقت ردلمعتسم هنسانعم شوه و لقع هلوتصف (رعقلاچ ردیعما نطبرب وزات ناهار )|
 (راعق) ةقیع رب یا روعق ةددابلاف لا روند هب یوق نرد كب هدننزو رون (روعقلاإ) لقعیارعق هيفامنالفو |

 ۱ (یرصتلا) رد دا لج رر هدننز وب ز (ریعق)رون د هر روقجهدنن ز وهف غ (یرعقلا لرد دآ كاغاط رب هدننزاو باغ ۱
 ۱ هرزوا نوک هنناصا و مده دوخاب هنلابع و لها لوق ىلع روند همدآ یوخد و ليڪو د دش هدننز و یربعح

 ۱ هتربشع وا هبحاص وا هله! ىلع دن دشلا وا قلا * یس لیخ دی دش یا یرعف وه لاق روند هب هک هماغه دب نالوا |

 | هکهلبا بعق راضعب یو ردشلجا تبا ور ندنلترطعم نالس هکر ددنیهاتربعق نب وا | :دننزوذغق (ربق)ا

 ۱ بوکچ ندنکوک یهنسذرب هدننزو هجرحد هلا هثلثم یا (ةزعقلار) ردشلیا فی ت هاکلیآ طبض ردن رغصم چ
 | ددشودنتول هدوک یریا هدننز و ۍرفعج ( یرسعقلا) هلصا نم هعلتقا اذا "یشلاژعق لاق ردهنسانعم قمر وق

 روند هلا ويحد دش و زواب ولهدوک یربا دوب هدننز و رفعج (سسعقل ار ون د هناص كننمرک د لا ور وند هلاویح
 | (ةرسعقلا)) رونل وا زىبعت ثال ود هکروند هن واق هاد رخ ناقیج ادت او ع دق یا مسصق ناکملاش رون د هئيش نالوا مدقو |
 | دیدش و بلص و ی"وقت ادا هیلعرمسعق لاق ردهنسانعم قلوا ب بلافاکا بوت جوک ه هنر هدنزو هحرحد

 | نسب ولبکح یرغوط هر هدننز و ماجر حا ( راصنعقالا ) دتشا و بلصاذا*یشلاسسعق لاقت رد هنسانعم قلوا
 ۱ لاش رد هنسانعم قملاچ هر هدننزو هحرحد 5 رطعتلا ز ضرالا ىلا مصاقت اذا لحرلا رانا لام وعهتلتما

 | قمردلوط و هقث وا اذا هرطعف لاقب ردهنسانعءیلعق مک بور دشکپ یتسهلوقم دن و خاب و هعرص اذا هرطعق
 | لاق یدنلوا رکذ هکردیف دا عو هدننزو رارعطقا (رارطعقالا) هام اذا ءانالا رطعق لا ردهنسانعم
 یلاخ هدسننزو رابعم ( رافقلا ل و هدشزو هرم (ةرفقلا إل و هدننزو رفج ( رفتلا و رعطقا یتعع لجرلا ٌرطعفا
 | زسقناق رفق و رد روفق و هل رسک كفاق ردرافق یعجب ككرفق روند هرب یلاخوریق زسوض و زستوا یمی هضرا
| 

 | رفق لاه ةا تک هحندرآ تو وا هلا كمدآ رب رول وا ردضم رفف و ر دتنسشاع رول وا فص و هکعا

 نوجا قلوسشوف هتفچ هکر وند هنسهناط زوکا لوش رفق و هعبتو هافتقا اذا لّوالا بابلا نم ارفق رتالا
 اذا ناکلا رفقا لاق ردهنسانعم قلوا ريق وب هلبرمسک كنهزم (راققالاو هل وا شغل وا قدرف و لزع ندنسانا

 | رفقا لاقت ردهنسانعم قلاق هجزکلای بولپ رآ ندشلایعو لها مدآ رو سادنلاو ءالکل او ءالا نم نعت الخ
 | رههنسانعم قلاق جآ بونک و ت یسادغ و توق هدنناب كمدآر وهدحو قبو مهنع درفنایا هلها نم الخ اذا لجراا
 ۱ هندح واذا دلبلا ترفقا لوقت رد هنسانعم قلو نلامت نیئسا یر و عاجو دماعط نكد | اذا لخرلا رفقا لاش

 هام رفق لاقب ردهنسانعم قلا و۲ دد رد كنکوت نامت ك لعاب , هلنيتخف ار سان ء ایلاخ ی ارفق |

 0 هات زرو باصم رانا هلوا د ا لی
 | هک هتن روند هکمتا زسقناقو مدالاب یعی توتلمریغ یا رافق قیوم لاقب هل وا شمال تاق هنسسنرخنآ کا هکر وند ۱
 | نامه بودا بيتر ها ورب ردیبقل كن هسک مان مام ن, دلاخ رافق وم ودام ريغ یا رافق ورفق ربخ لاقب روند ج درفق | ۱

 دننزو لیعفت یا ) ردیابی لب افق دلکمالبا ممد یعسق هود و یکی و نویق بو واص هلبانل و نان یمان ۱

۱3 ERS 

 اب ی کیت رب ا دم ای و نا اب ی اا ا سرش وا



 بسا رس

 یکیدنکو هدر یغیدروط هلغلوا قوچك یرهزدوخاب هوا رد وب هد رلادامرخ کر وند هال لوش ۳۹
 ابنه رطقبوا للا عذج ىلا ىوأت وا ءادوس ىا "یراطق و ةيراطق ةيح لاق هلوا ردا رطاقت یرهز هدر |

 | لّ واذا تبنلا "راطقا لاق رد هنسانعمقلشاب هغم روق بورا راص توا هدننز و راربجا6 راربطقالا) هنژکل ملا
 | تّراطقا لاقت رد هنسانعم تانکر وا یفنف هردو بضخاذا لج زا اقا لاق ردهنسانعم قلراط و فحذخا و |

 ارارطقا تبنلا ّرطقا لا ردهنسانعم قلشاب هغع روق توا خدو هدننز و رارجا (رارطقالا) ترفن اذا ةقانلا
 قمت وط یراقو ینشابو بو دلاق شا ,وق هلغل وا هبک هقان رارطقا هکیدید راضععب و ؟فحم ذخا و یواداا

 زکد هدش زو مروضم 6: زطقلا )اهم و , تخمش و اهبنذ تلاشف تبع اذا ةقانلا ترطقا لا ردهنسانعم |

 هدزعاسل هکروند هره ودشازبد هرزوا دحاو قسن هدننزو باتک (راطقلال روند هقانءرزوایفصو ناتو

 هسنکم (ةرطقلا) قسنیع ضمب ىلا اهضعب ةب قم ةروطقم یا اراطفلبالا تءاج لاق رول وا ریبعت لبا فاق جحف

 یراکدید قرموطنالیر وا هنغابا س وبح هرطعم و هنسانعم هر رونی هنادروخم هدننزورینم (یطقلا) و هد و

 (ءارطقلازا هن سانعم نابضغ روند همدآ نیغعراط هدننز و "نم نیهطم ( طعم ) رار د هدنک هدیس راف روند هکو

 | 4 ورادنانل وا ریبعت ناق شادرف( رطاقلال ردم وصر هدنز و دادش (راطقلا) ردیدآ عضومرب هدنن زوءا

 روند هصو و هفعص ندا رطاقت ندرصم افلطم و روند ه هود نالوا لوبلا ساسورار د جد نوخالامد

 نب "یرطقو ردندنیعبات "یرطق نب یّرع هدننزو "یرضح ( یرطق ) ردیدآ تار هدننز وءالولج (ءاروطق
 ردهنسانعم ه رطقهدننز و هنیهج (قریطق) ار وند هب هنس ربا وزآتیاغبهدننزز و هف غ( ةرطقلا )ل ردندا رعش ةیاجقت

 ( هیلو رطق ]ل رد دآ هیحان رب هد همام هدنن زو هر جز (فت رطقلال اسیسخاریسب اهفات یا ةربطق و ةرطق هنم

 ((رارعطق الا ردیدآعضومرب هدنع هدنز و طب الع )ر اطق ردیدآ هدلب ر هدنس هکلوا مور هلیغیف كناب و

 نسرفلا "رعطقا لاقي ردهنسانعم تلسک قلوص یثان ندقلر و هلیمدقت كنيع (رارطعفالا و هدننزو رار
 هغب راب قلخ نالوا هدنکدرکح امرخ هل رسک ك رافاق ( رامطقلا )و ( ریمطقلا ل رپ نم هسفن عطقنا اذا ر

 هدن رهظ تاكد رکج دوخاب هراز ها نالوا هدشیپامرخ هلکدرکچ دوخاب هنغوبق كند رکج لوق ىلع

 بلک ندربثک نا ر دریا كن راباك ك تا سطو فک اصعا یمطق وڙي ندنآ آ امرخ هکر وند هب هتکن ورنا ها

 هللا تی ىنسەدام رطق هدنلیذموق م بیکر یرهوج و هدننزو روفصع ردلوقنمیغیدل وار ومطق یعمآ

 كئيش ره هل وکس كنیع و یصق كفاق (رعقلا) ردن وا رکذ ءدنلیذ یسهدامرق نال وا باوص هکلپ ردبس

 یک یرابد لزکد و كنبیوق رونلوا ریبعت نرد و بید هدیکر تو نب هدیسراف هکر وند هنلفسا تیاهن یتعب هثسا
 كن نی رد لوق ىلع كعشرا هد كن هنسنرب رول وا ردصم رعق و اهاصقا یا بلا رعق تیهتنا لوقت ردروعق

 كمجا نعوم كيش نالوا هدناق و اهتع وا اهرعق ىلا یهتنا اذا ثلاثلا بابلانم ارعق بلا رعق لاق هنس

 لکا ندنیب د كباق یماعطو هیفام برشاذا ءانالارعق لاق رونلواریبعت كمزتسوک ب یدو كهروموس هکردم ا
 اهرعقن  اهلکا اذا ةدرنلا ر ق لا رارردلاص هنساروا هلغل وا یر هج ولغاب رلمدآ لاکا کرد هنسانعم :

 اهعطق اذا ةلحصلا رعق لاق ررلهعتسم هنسانعم كمك ن دند یاغاو هع رص اذا هرعق لاق رد هنسانعم قلاح

 مات ريغل اهنطب یفام تقلا اذا ةاشلا ترعق لاق ردهنسانعم كمروشود یرواب هقلنا "مانربغ نا وبح و اهلصانم
 نازک وبل واقالطا هر هدنزرط هرد لوش هدننز و هرم هرعق ورعق و هنسانعم هنفج رونل واقالطا ه هطاوقرعق و

 (ریعقلا رلدلبل ایا هلثم_عقلا اذهیناملاش ردلهعتس هتسانعم دلب رعف و هلوا را وشد كب یسمبچ ب ونا هلفلجآب

 هراسح (ةراعقلا زا رعقلاديعب یاروعق وریەقداو لاقى رون د هئیش ن ردكب هدن زو روبص (روعشلا )و هدنژ

 هل رسک كەز (راقالا) اربعق ناکا ذا سماملا بابلانم ةراعق ءاملا رعق لاش ردهنسانعم قلوا نا رد ء

 قرهرو یندروآ یزوس هدشز و لیعفت (ربعقتلا) ارعق اهل لعج اذا بلا رعقا لاق ردهنسانعم كا

 رقم اات یراق e 7 همالک قرف لقب ی 2 هدنتنبه رراقیچ ندن



E a AG Fe- 

  تذشو فنع یدآ رب رطقو عرماو بهذ اذا اروطق ضرالا ف رطق لاقي زیلهم هنسانعم كقک هلتعربس كم |

 ردلمعتسم هنسانعم كيکيد باوئاو ةدیدش ةعرص هع رص اذا انالف رطق لاقب ردلعتسم هنس انعم قلاچ هر
 و ردصوصخ هسناقن غن و راته اتم كمروتک بولآ دنع ر و هطاخ اذا بوثلا رطق لات آ
 الا رطقا لا رد هت ماعم ققال هزر رک كنم زمه (راطقالال ءذخا یا هرطق نمو هرطق نم یردا ام |

 رطقا لاق ردقلوا هرزوا قلماط نامه هکر دهنسانعم قلوا بیرق هغلاط هنسنر و ةرطق ةرطق هنلاس اذا

 هاقلا اذا هرطقاف هنعط لاقت ردهنسانعم كمروش ود هر بورادقآ هرز وا قیر یمدآرب و رطشناناح اذا *یفلا

 هدننز ولیعفت 6 ریطقتلا)ل اهرطق یتعع لبالا رطقا لاق رد هنسانعم قلراطق یراهود و هبناحو هقش یا هرطق یلع |

 لاق ردهنسانعمقلروح هلحافا دوع یهنسلر و ةرطق ةرطق هلاسا اذا ءالا رطقلاش ردهنسانعم ققلماط یدوب

 هسرف عن الف رطق لاق رد هنسانعم كمروش ودبورادق "هرز وای یعدآرب و دوملایا رطقلاب هر اذا هب وٿ رطق

 قسن ىلع ضهب ىلا اهضعب برف اذا لب الا رطق لاق ردهنسانعم كمزد هراطق یرا هود و هرطق ىلع هاقلا اذا

 یاریطقت 4 لا رد ردصم لصالا ىف زولوا زمتوط ییلوب نالوا التم هک ردیعما كنتلع لوبلا سلس ریطقت وا

 7 راقا هنسیدنک یدنک یکلوبلا س لس هح اک ر دتلاح ر هدننب یماشحا هلیالیس كلو هروب نم تلع هلو وب

 | هلریضكنارو كفا ورطق ) راقیجهرطقهرطف ها درد هدنق ویعیدقیج و راقیج هللار وزی ک لوبلا سبح هڪ

hS38 نالوا رطقلارشکه دننزو راثکم( راطقلاو هدننز وروبص (روطقلا# ی +  

 رونندهیاصم نال وا رطقلا مظع هدننزو باغ (راطقلا) رطقلا شک یا راکش و روطق باضس لاق ؛دولواتصو

 | لاق روند ەراەود شازد هراطق و ةروط«یا ةروطتمض را لاقت روند هرب شنا تباصا رول (ةروطقلا)

 | کلش ود هندبق ینالبسهلمط همط كن هنس رب (راطقتسالا#ل قسن لع ضمب ىلا اهضمب ةب رقم یا ةر وطقم لبا

 ۱ | هوس هخ زآ كن و رونید هنسیدنالماطكئیشر هدننز و همامت (ةراطقلا هنارطق ماراذا هرطقتسا لا رد هنسانعم

۱ 

 ك رجباخا یسهلوقم زراو لا هدننز و نابرظ «نارطقلا) و هلبرسک و یحصف كفاق (نارطقلا) رونل وا قالطا

 "یودعلا دابع نارعو رددآ عاشر هدننز و نابرظ نارطق و راربد نا رطق ید هدیکرت هکر وند هنس هراصع

 ندنس هفیص نرطق 6 نرطقلا و و 6 روطقلا) ردیعما كن رلتآ نغاب سآر یکیا رل هسک مان هبا ن دایز نت هاتف

 1  (رطقنا ) نا رطقلاب ایلطم ناك اذا نرطقم و ر وطقم یش لاش رون ده هنس شمل روس نا رطق قرلوا لوعفم مسا

 ۱ ا شاق ع ونرب و ردیعما كح رب ندرقاب لوق یه هنسانعم بلاذ ساح روند هرقاب شم را هل رسک كفاق

 هژلفیفخ ردن وجا بسن ریبغت یسهرسک رد وسنم ههدلب مات رطق هلنیتصف هروک هتناب , كحراش + روند جد هر طق ۱

 هلام تلک ا ررد ینا رطق ترذ هدرب كحەد مدتا علب و لک ا ی لام كن رد ونش ندانعموب و روند اد ر طق |

 ی اا ویرازانکلز کو کت ا ومسلا راطقا رد راطقا عج رد ها عدل اب ودیا هلع كفاق(رطقلا]) هنسانعم

 یینایم كسوفیکیا نالوالصاح هدقدنلق فرصت و طبس ول هرادر ردذوخآمندنو ةنو اش طو هد به نف ردکعد

Ny EEEلاق ردف ورعم بیط هکر وند هنحامآ دوع رطق و رول وا یسهیحات كو  

 ترت اذا ةأرملا ترطعت لاق ردهنسانعم قفلروحم هلجاغا دوع هدننز و لعفت (رطقتلا دوعلا یا رطقلاب ر ھت

 رح و هبناج یا ءرطق ىلع هاقلا اذا هب رطقت لاعب رد ظلم ز وقوع تورا دیا مرز وا یاب یکی و رطقاب ا

 ییسیدنک یدنک ن ذرب كسکور مدار و لاتعلل ًاهت اذا لحرلا ر طاق لاش رد هنسامعم هل رضاخ نوجا لاتقو

 لاق رد داها كىشود بو و یاد كحاغاو ولع ن ھ ست یر اذا لحرلا رطقت لاق رد هنسانعم قمآ |

 زال هلنیتصف( رطقل ارث فلخ اذا لحرلا رطقت لاقم رد هنسانعم قلا هب وریکو تعا اذا عذطا رطقت |

 ج دە رطاقم ارد هنمانعم كجا اذخا هلنسخم و سابق ات ولان زو الق ورک بودانز وییادغب كندر دوخاب

 ةلج لج را نز نا وهو ۳ هرکیناک هنا ۴# ن ریس | ثیدح هنم و حراشلال ۱5 + ردرللممسم ہدنعق وم ےسا روتد

 عابناللبالا راطفنم دوش هناک و ةرطاقلا هل لا و ۴ هنر ال و ثلد تاسح ىلع لام ذخأيف " بح نم الدع وا

 . هرزوآسایف ری ردن وسم | 4 رطق باب 2 ناتسنل وار کد ردیدآ هدلبرب دینا ناع هلا فیطق رطق و اضعب دضعب

 مدل وا یانعم هلن رطق هدنزو هلعافم 2 رطاعلا را ردرلب وسڏم هاروآ راه ود یوص یرلکدید تایر طو بئاحص تلذک

 ۳ زده سوم یار وها رکهرزواهجو كلک بودیک هررب یهناد ورک دا شاتر هدخا لاق ردفدا رم |

 رد هنسانعمقلوا لباقمهن رطق هلرخآ یرطق كنامهدحا هدنن ز و لعاف (رطاقتلا اب اح و اپها د یار طاقم هارکا

 3 هن ال هراق هدننزو "یناغ یراطقلا 2و هدننز و هیارغ (فیراطقلا) اھ ٥راا ا او طاقت لا

 ( ىلع )



 ین >> فا نم شک ا

IE E 

 ندنس هج وز كنشک هرصوق و رونل وارببعت تیس هرصوف هدزعاسل هکردفرظ قج ه وق امرخ ف ورعم هلیفیف و 3 ٤

 ردصاح بقل هنن راهاشداب كنس هکد وا مور هدننز و لفیص (صق) دا ما یا ةرسص وق ذحا لاق رول وا هی ۱

RSL ا ۳ ۱ TO EDET 

 روصتم و رغصم (یریصقلا) و هلع و یصف كفاق ( راسمقلا)ل رد دآ عضوم رب (نورصاق) یدیا ریصب و رهام |

EEناو را  
 کے

 ععدلا و ءاملارطق لاق رد هنسانعم تمل اط هلناصف (نارطقلال و هدننزو روطخ (روطقلا) و هدننز و رط- «رطقلا)ل

 روطف و قم ىلع صعب ىلا اهضعب تر اذاارطف لب الا رطق لاق هنسانع» قلراطف یر هود رول وا ردصم 1

f AF رس 
 هدننز وفتک6رصقلا) ردندآ شوقر هدننز و یکمز (یرصقلا) لسکلا یا راص#لا اذهام لوقت روند هكغشوا ۱

 هدنثن وه ردفص و ندن آی دو (سصقالا) رون د هه ود و همدآنال واض راعتسوب هنن وپ ردفصو ند روک ذم رصق

 ر وند هغلنا د رکی راقدنقاط هن ران ادرک ك ناوسن هلل رسک كرات (5راصقتلا)) و ( راصقتلا) ىکءا رج رون د ءارصق

 دعقم (رصقمل اإل یدنل وا عمل هدعب بوند هب هدالق ریصق لصالاف هکر د ح راش * رد ریصاقت یعچچ هنسانعم هدالق
 | صعم و | ص#م تءاح لاق روند هننف و ماشحا هدن ز و هح م (ةرصقملا) و هدننز ول رم (رصعلاز و هدنیز و

 تاغل رنو هکربد حراش * هنسانعم رخ اإ ءاشع روند هتف و وسا (ںیصاقملا و (رصاقلا ) ا شع یا ةرصقم و

 قرطلاریصاعم و ردد لالخا فاۇمەلغلوا سقم هاب !ءاب اشع قلطمهده راس تاهمابولوا یرلعج كنهروک ذم

 (نایرصعلا) ردطاغ یر ویست قبطلا هرز وا قیقحم كحراش * رونلوا قالطا هنسلحا ول و بنا وج كرالو

 زوکیا نالوا ده اشا ندراروکو ولفرط یکیا ه دی دب قرەلوا هش هدیسیکیاو رد رغصم نداربصف (نابرصلا ز و

 هرانال وا دوهءابشا ندنراربنج نوب لوق ىلع ردرانالوا هدیرلناب هع( شا كنم راتا روک و شو 6زوند هن راکیک

 كن راکیکو کیا نالوا هدنای دوخاب هنکیک وکیا نالوا یعاشالا یریصف نال وا یدرفم كناي ریصق ضعبلادنع روند

 هکر وند هننالی كرکنا عور وروند هنکو کنوب یریصق و ردقج هل وا یرلکدید وکیا هصبق دارم رون دهن رخا لا

 عو رب یکی ریصق هدرلنو هدننز و یرشب (یرصقلا) و هدنزو یزج (یرصتلا) ردوعون نالوا لاتق و هصیق ۱
 هتسانعم باشلا روح روند ه یک رح هدننز و تدح (سصعا# و هدنزو داد (راصعلا) روند هنن لب رکنا ۱

 هنغق وطیحمرجهدنن زو هسنکم (ةرصقمل اإل رون دهتفرح كلي رچهدنن زو ها تک (تراصقلا 7 روندرزاکهدیسراف |

 یانعمیشال ندنلاصبف بوت هتبلا هلغمآالصا ه وص لصالاف رد هنسانعم ضسدت بوثلا مصق هکر دج راش * روند

1 

 هنسانعم نیم و قانیش یک هربصق و هروصقم رد اح هلبعص كفاق و هدننز و هر (ةرصقلا)) یدلوا عرفتم رو نم |

 دیدشت كنار و یف كفاق (ةرصوقلا) بسنلا یاد ىا ةريصقو ةروصتم و ةرصق ىع نا وه لوقت ریلی

 هلا مصیق اد هکهل وام والعم + یکی راکذد ر وفغف هنن راهاشدات نحو یار هنن رتهاشدان دنه و یرسک هن راهاش ېک

 هدنتغل م وررلیدلیاجارخا هلن | قش ی نطب هلغلوا توف یسهدلا و هدند ال ونیخح یدنا لارف مان سوتسغعا نالوا بقلم

 هدنلع تاکی دا هسکرب (سصصیقا نا ردیمسا مصر هدننزوریح ا(سصبقالا) روند مصيف هندا دلوت هم" ر لوا

 هی روا هبقاعلا ةبقاع هکر ونل وا قالطا هنماحن وغلبم كنقاطتیابنهبارصق و یع كفاق (یراصقلا وال قرهل وا
 لاراصفو لاریصق و لراصقو اذک لعفت نا لرمصق لوقت رونلوا لامعتسا هدانعموب جد رصق رول وا ىه قا

 هدار وا هتبلا هدقدنل وا غلاب هنقاغ لرعا رب اریز ردفرصتم ندنسانعم سبحوب و لا رخآیتعپ كتباغ و لدهج یا
 وه لوقت روند همدآ نال وا لیاقم دک شوک لر شوک من نو رواح (یصاقلا ردنا فیقوت و سلح یلماع | ۱

 | دنق الاس رددآ هدلب رب هدنع رع لخاس ندرصم رب هبنن زو ںیہ ز (ریصقلا)) یرصق ءاذحم هرصق یا یراق

 | هدنس-اضق قشمد ریصق و ردند هبرصم هعست روغث ردعقا و هدننیب مزق رع هلا لیا ردف ورعم یرارهش ريصق و[
 | ردرا و لادبا ماقمهدنآ هکر دیم هریغص "هریزجرب هدن رق ماکنه "هریزج و هبرق رب هدنرهاظ دنج هدنم و هبرق رب | |

 | نرصق رددآ یارس یکیا هدرصم "هرهافو ردهیحان یکیا هدنساضق یررهش هدچ هلیسهین هشت (نارصق)

 ۱ ه ترصقت لوقت ردهنسانعم قفلایوا بون وآ هلا هنسنرب هدننزو لعفت (رصقتلا) ردندنرانب نویمطاف ردف ورعم 1
 ةرصاق ةأرما لا هنمو ردهنمانعم هسباح (ةرصاقلا) رددآ كغاطر هدننزو هطب الع (هراصق) + تاتاذا ۱

 "هروس ارز ردیعما قالطلا ةروس هدنزو ىرشب (ىرصقلا ءاسنلا ةروسل اهاعبربغ ىلا هنیع "دعال یا فرطلا ق
 رس 5

 روند هلساتت تل ۱ هد زو نامعز ( ربطصمل) ردد وا فرص وت هلا یرصق نوعا قرف ردهرصق تاست هبایست | ۱

 یداغ وا هلاهسا ییعد تلضم ادا هما ترطق لاق وةرطق طقس اذا لوالا بالا نه اارطوو اروطقو ااا 1

 رونلوا رببعت هلماط هکر وند هثیشنایلماط رطق و ارطق هللا هرطق لاه هنسانعم ققلماط رولوا یدعتم رطق و

 كالذک رطق و رددآ عضومرپ هلن دنا هر سعد هلا طسا و رطق و لاک ڭكفاق رد راطق جج رد هرطق یدرفم 1



 ءدکلشیا یصوصخ رو رضقلا رهظا اذا لجرلا مصاقت لا ENS كمتسوک قلهصف هدنز و لعافت

 | قل هصبق دوب هدننز ولع وفت(رص وقتلا )یبتنااذا الا نه تاک لا ر رد هنسانعم كل عانتما نکیا را ویت ردق
 ۱ ها یرب یک: ارق دن اسد وخاب سان ورمص#لا رهظا اذا هما نی وقت لاق رد ةنسانعم كمرتسوک |

 هدننز و روهظ (روصقلا ]ا ضعب یف هضعب لخد اذا * یشلاو سانلا رص وقت ل لاقت ردهنسانعم قعشقوص واک

 لوالابابلا نمار وصق مالا نع رمصق لاقب رد هنسانعم كمکچ لا هلعانتما نکیا را و یتردق هکلشیا یشیارب یخدوب
 قلوانک اسبویشاوب هنسن دیدشر و زج اذا رعالانع رصق لاق ردهنسانعم قمل وا زجام ندهنسنرب و یهتنا اذا

 یماذا ماعطلارمصق لاق رد هنسانعم قمت رآ بونلتکر  هنسن 7 ونکیناذا بضملا و عج ولا یتعرصق لوقت رد هنسانعم |

 ندنهج یکیاهلغلوا هن رلانعم قلوا زوجا و تلسکا و الغاذا ملا رصق لاق ردهنسانعمقمقیچ هاب غآهنسنر وا

 هب هنسفرپ حدو هبرسنک كن هزمش( راصقالا)لصخ ر اذا "یشلارصق لاق و صقناذا *"یشلارصقلاق رول وا ض
 لاق رد هنسانعم یتلماشخا و یهتنااذا ممالانع یصقا لاق ردهنسانعم كلتا لر هلعانتءا تون او رک ن کیا 8

 تدل و اذاةأرملا ترمصقا لاق رد هنسانغم قمز وغوطدل و هماغلاریصقنوتاخ و "یشعلا ىا رصقملا ینانلخ دیاانیصقا
 | لرهد ثیدح یمالک و یشان ندنمه و یرهوج لیطتدق ةريصقلا و رصقت دق ةلوطلا مهلوق هنمو اراصق

 بسر تنسا اذا زعلا وأةصنلا ترصقا لا ردهنسانعم قلاحوق یک دوخاب نویق راصقا و یدلیا دارا
 یهتنا اذا مالا نع رصق لاق رد هنسانعم كل عانتما بوکج لا نکیا ردتقم هب هنسل رب دو و ولرم

 ۳ ك نکن ادا بطقلااو غجولا قع صف لاق زد هتان قلو نوکسو مارآ هتسف ولتدش رو
 ۱ یراکدد راصق هنکو کی نوی كنهود و هیلع ردشالوه و ادا دنع صف لاق ردهنسانعم كليا كرت هلکماعشي

 | هنکوک یرلنویب كنق هود رو زم لعف راصقلاب اهم“ و اذا لبالا ةرصق صف لاق ردهنسانعم قععاپ ان

 | كمرب وهنسن ریحان قره وا هیطع همدآ رب یصقن وروند ةرصقم ةرصق هکلب زد ةرصقم لبا هلغل وا صوصخ

 ۱ ٤ رصقلا ) ردیعما ثكغاد هن وک رب ص وصخ نجس هت اد ريصقتو سخا اذا ةيطعلاق رصق لاقت ردهنسانعم

 نا ا ا بحا لاف ردعما هکر وند هکلیا یصقت و لساکت هدشبا رب یک ربصق هلیعض كفاق
 ا هکر ونل وا قالطا هنزتاخ لوش هدننژ زو هنیفس (نریصقلا و هلرصف كفاق (:روصق )و( ةروصعلا)

 | تببلا یف ذسوبح یا ةريصق و ةروصق و ةروصقم ةأرما لاقب هیلرب و تصخر هج ورخ هبهرشط بونل وا ظفح و
 | ندراد لوق ىلع هلوا نصح هلا راد شاط ینارطا هکروند هعسا و راد لوش هروصتمو جر نا زننال

 | ندنو هروصقم نالزوا هد راعهاح روند جد هراصف هلوا رول وا لخاد ی اص کا نامش و بول وا رْغصا

 ا هلچ روند ھه هناخف افز هروصقمو ردیعارتخا هب واعم یدا شال الس لوا رددوعام

 هروصقم جد و هدننزو همام (ةراصقلا)) روند هب هناضفافز هروصق و رک ذس اک ردلیعتسم هنسانعم هنرقو

 و کیف نانکد کود هکر لوق یلع 4 هنادنالق هد روبلق هرکصندقدنل روبلق لالعو روند ۵ هر کک یراکدد

 | یروهشم هکر ید ح راش * روند هنغ وبف تسوا كن هاد دوخاب هب هن اد ناقیجح ناخ هلغلاق قاب هد هلبنس

 ر رت لوش ضرالا ةراصقو رونلوا ريبعت ريكا هدیکحرت روند هناص نالت دال یرکرض ندک دلم هلع

 هلغلوا تنم و هریک اب تیاغب ارت و بول وا هج هداز ځد یا لا ی رادقم هکر وند هنس هعطق

  یرسک (یرصقلا)و هلاصف (رصقلا) و هلنیتعف (رصقلا)و هدننزو یدنه(یرصتلا) هلوا تیق یذ
 هرکص ندکدلکود لوق ىلع هنسهیَس هناد نالف هدروبلف هرکص ندقدنل روبلق هلغ یک هراصقف هد رانو دوا

 هرکص ندکدلسک رانیتعف رصقو روند هنغوبق ثسوا دوخاب هراهناد ناقیچ ند هرکص هلقلاق هدهلبنس

 هوس رول وا ردصم رصقو روند هن رثوب كنه ود و كناسنا و روند هنس هی و هنکو ک جافآ نالق هدر

 وهف هقنع سس اذا عبارلا بابلا نم ارصق ريعبلا رمصق لاقب ردتلع کا قا را قلیروق
 ردهنسانعم یلاوت و لفكر رود هتسهراب هتسارک و هتک و جون تم اچ راو مد ی نه اب لتا هرسصق و

 هنس رب هدننزو لاعتفا (راصتقالا ) ر واک ر اصقا یعج رد نوک روی و لنکا یا ةرصقلا هذهام لاق
 نعي هزواح مل اذا هیلع مصتقا لاق ردت رابع ندکلبا افتک او تعانق هلکن د ات كلما رضق هزووآ
 DEAT ڈا ومو "باود هکر وئلوا قالطا 4 وص لوشهدننز و نس( صقل ا )و( رض اقل | )دریغ ىلا
 لالا یعرب ناک اذارصعقم و رصاقءام لاق هلوا ق وغ وص دوخاب هلوا دعب ندقلرب ,اچ لوق يلع هلوا رقک هرب یربغ
 یدو هدننزو باح (راصقلاز) روند هب یک هج وقد وخابهن وق هخ وق رصقمو دراب وا | الکلا م نع دیعب وا هلوح |

 (هکفشوا )

 تان



 بام لاتا رند و درو رد همه را هدا

 نشح هلبعص كفاق (رابشقلا) روند همد وللاقص نوزواو روند هنناع قلزووا شما هنر ره كن 3

 ( راساشفر) اهلیوط یا اهراشقو يلا رابشق لجر لا روند همدآ نوزوا یلاقصو روند هکنکد

 شوا دن مورا ماه دهن ردن هر دد ر زا 9۲ ۶ از 9 هدلب وب ردف و

 ندقوغ وصاپ ندفوخ كمدآ رب هدننزو رارطبسا (رارعشقالا) هدر یا ةرب رعشق هتذخا لاق رول وا 5
 ردهنسانعمقلوا قلتیف و ةر رعشق هتذخااذاهدلج "رعشقا لا رد هنسانعم كمرب روایزایوت بوب رند یمه
 هوا رونقوط یل ت وشخ هلا ود هب هنس لوش هدنزو طب الع (ماشقلا) تلحما REE E ناف رعشقا (

 | هصیقهنسنر هدنن ز و هراسخ (ةراصقلا) و هدننز و بنع (سص#)۱) و هدننز و مصح (رصق)۱) یک

 بنع هکر د حراش + لاط دض سالا بابلا نم ةراصق و امصق و ارصف *یثلا مصق لاق ردهنسا
 ءارصقیعج روند هه نس هصیق ردفص و هدننز وریما ريصقلا ا هنسانعم قل هصیفرول وا د مسا رصق ه

 هریصق هراصف لوق یلع هلباه ردهراصق و رد راصق تالذک یعجب ردءربصق قنؤم یک رابکو ءاربک رولک

 هکنآ تویماقیعت هبهرد ریکسکو ا ییعد یک ادا و لتفت ال ناکاذاربصق لیس لاه و ردندرداولو

 هل ردب نامش هدنبسپ و تاذ نیبعت هلغلوا رادمان و ف ورعم یرد راب عو ردي وص لیس نایص هزار

 رادم ترعلا نی و و راردآ قالطا بسلا ریص همدآ نالوا ییغتسم ندکلیا دادعت ید بد

 .هرمشط بونل وا سبح و ظفح هدنس هناخ هکر وند هنوتاخ لوش هریصق و روند بسنلا ةریص :دنن قم

 | مصب ع هلا ةرہصق یع نا وه لوقت هنم و رول وا لاهعتسا هدنعف وه بدر و ردذوخأم ندرصق هی

 دارم نده وط وهرغ دارم نددریصق+ةلب وط نم ةريصف + لاتمالا نه و بسلا یاد یا ةربصقف و

 | شربالا ةعذج نالوا هریح كلم دعس نب ریصق و رونلوا داربا هدنعقوم مالک راصتخا
 وب هکقک هنفرط ءابز شربالا ةعذج ردروهشم یمارجام هلا هکلم مان ءابزهکیدا یریزو ین یبحا

 < قیوعت و عنم ی هعذج كره د ردلکد ولربخ ها یروص كلبا سفن میلست هل وکو ب كن

 ا یدلوالثم برعلا نیب هلکع د * مع ریصقل عاطبال × هلغمالوا دنم دوس هعذج هدکدلیا دن و

 تست هغمالتوا هدناب یحاص نوجا یتسافن هکرونلوا قالطا هت لوش ريصق و رونل وا برض هدم

 یهنسثر هدنزورصح (رصقلا) ردلیضفت لعفا هکردیعج كربصقا (رصاقالا ) هلوا راب دن 9

 یی رر نوز وا كلافص و حاص و اريصق هلعج اذا یناثلا بابل نم ارصق "یشلارمصق لا ردهنسانعم قلق ۵

 تودازوا هکر رد هن سانا قععاق یهنسنر و هنم "فک اذارعشلا رصق لاق رد رج تاتو ققلاص

 ندکعشربا یسوکارق ماشخا هکرد هنتسانعم ۷ طالتخا و هدم دض * لارض لاق ردیلباقم كمر

 لبق ملا ود 2و ذر ارصعم و ارصق تح تثج لوقت حراشلا لاق + طلتخا اذا مالظلا رصق لاقت ا

 سصق و هسح اذا هتي ق هرصق لاق ر رد هنسانعم سبح قم وقيل ۲ صف و تیسما اذآ 7 یثعلارصق لا

 ماتم لزمو لوج ی یا رک قت اناما وانت ى رمو روت کهن و وا و :

 رادو هلو و ه رف و رهش رەق و ردقح هل وا كقد هب هط وا ریکر اک شاباب ندٌشاط اقلطم لوق

 یدآ هدنن رق نادم کیدا روک مارب رسصق یبرغاو بجا كنسهلج هکر دما كعضوم ید یللا 9

 ern كما صیصهص وصخ ر یھدآر | سصق و رد هارخ الاحیدبا یبه نددحا و

 سصالااذهیبع ی ترصق لوقت و هربغ هب ز وات ۵ اذا ا ذکی لع یا ترصقف لوقت و هيلا ةدرادا صا

 E نا یا صالاف رصقلا بحا لاق ردهنسانعم كليا یصمت و لساکت هدشبا و هربع یا

 | تباث سصق و "یثعلایارمص#لا ىق الخد یا اا رہے لوقتردهنسانعم قل اشخاو ردرناح هد هلنیتهف هد 4

 4 لاتصوحاص هدنزو باتک ( راصقلا]) رک ذیساک ردن رابع ندنس هب رک تا دل رعارپ هکر دلیعتسم شاما |

 (رصاقتلا )ر وليصاب هنكو ک كن ران وب كنق كنيس هود هکر دیعسا RE Re e رده ندرصقنالواهنسانعم قق 1

EEE 9 



 (:روبسا) زدفرظ ایمان امین کردند هدننز وه رص وق هیت و دندشنكنار (ةسوقلا)روشد| ح
 ۱ رد هنسانعم قفل هحوق و ژک اذآ تبللا روسف لاق ردهنسانعم قلوا ناوارف یعلتو اكر رب هدنزو جرد

 ا | یهو نالف یب یب ةرسیقم هذه لاقب روند هراد ود هج وق هدننزو هرطیسم (ةرسیقلاز نسااذا لجراار وق لاق |

 f  یربسقلالردندنلاحر یمن كند هلق هعاضق هکر دیع#ا فیفلنا نا هلیعص كندزمه 6 رسیقا) ناسلا ل بالا

 (تربسقلا روند هرک ذ نالوانوز وا هدننزو یطبالع( یرراسقلالو لب رسک ك فاق (رابس لاو هدننزو کر
 دنمونت و یسجهدنز و "یرفعج "یرطسقلا ز اهعماج اذا أ رلاربسق لاق رد هتسانعم كا عاج هدننزو هحر

 یجحزوسد هنهبیک نالوا مها ردلا دعنم و قریصو شن دام دمهح رو دمدآ هاکآ وریبخو دامنو روند دمداا

 ةرطسعلا ) روډ همدآریبخ وذبهج هد رلن ! یا هل صف كفاق (راطسعلا ز و هدننز و رفعج €( رطسعل ) دداا

 كن هنسنرپ هدننز و رشح (رشعلا# اهدقت) اذآ ها ردلار طق لاق رد هنسانعم قلقا " رص یها هد زو هح زحد |

 ۱ مایا اذا لوالاو ییاثلا بابلا نم اسم "یشلامشف لاق رد هنسانعم یقعریص و قعوص یسلرد دوخاب ییعوبقا ۱

  (راشتنالا )مهم اش ادانالف مھ رشق لاقب رد هنسانعم قمنا ضوا هنتمآشیخدیهدآرب هسک مدقب وزسروغوا و هدلجوا

 ا | 5 عفا ) رد وا بلس فضا ردهنسانم رق دو (رینا )تشاد رشق لاش ردع واظم ندرشق

 : ا ن وصکر ون د هنسیردو هنغوبق نالب وص كل هنسرب هلیعص كفاق (ةراشتلا رز رشقتف هرشق لاقت اما

 ۱ | قوبق كندوج و اضع دوخاب ةقلخ كئيشر هلن رسک كفا (رشعل | ) هنم یحام یا هت راشق هذه لاق رونل و ۲

 ۱ رجشل اربثقلاق رد روشفیعجج رونلواقالطا رشق هسوبلم اقلطءو روند هنسوترواو هنششوب یسهلوقءیردو
 2 ر لا روند هی نالوا قوح یرشق.هدننزو فتک ( رشفلا ]ل سوبلم یا نسح رشق هيلع و ةيلارمشق و

 2 رشق د ا رشعم و روشقم و لاق م ھاو رجا (یشقالا) مشقلا ریثک یا ۱

 واق بولیوبص یسیرد بنيو ندنکلیسا كناوهو ءاحلا ۱
 ۱  لاق ردشلوا ر هاظ E د go WR همدا ول زکب لزقك و را نم هفنارمشقلا

  شلنوص یرارب ا د6 مال هحاغا لوش هدننز و ءارج (ءارشقلا ةرج لاد دش یا رمثقا لجر

 | یاءارمشق هیح لاق روند هال شمهل واق و رشق دق اهضعب ناو ها حق ةرج لاقب روا وا قلخو و هلوا هدن زرط

GDفص و هرومبددش و دنت نر ونک تجف زو رب هدننز و هزم اھ  ! 

 ۱ همدآ تحت دب زسروغ وا هدننز و هزم هرشف و ضرالاهجو شقت ةد دش یا ةرشف و ةرمثق ةرطم لاق رول وا

 | هلغل وا قلتیف و قاروف ك هکرول وا فصو هب هنس لوش (روشاقلا ) موئشمیا ةرشقآ لجر لاقب رونلوا قالطا
 روشاقماع لا هیلا لعحصم هلفالتا و فرصهزاغو یرلایشا و لاو ما ول الهایراح وریذ یتعب بوریص یبشره
 یکیدشربایعودف رونل وا قالطا هب هسک تګ د زسروغوا روشاقو "یش لک رشق د دش بدجیا ةروشاق هنسو

 یشوق ناک هرکص لاو م وشم یار وشاق هب افكنر ادیلا هد فن ال لاق نوهگیدلیا دایرن ا او لج

 رونا واقالطا هن [شراب نالک هرکصلا جد و( شاقلا )رول وا شم ریص یراتآ راس کیک نول وا.قالطا ھا

 رونلتکا نن بولیریص یسهرشپ هجا و یرالیق كنه رهج هلکت آهکر وند هو راد لوش هدننزو روبص (روشقلا))
 كن رازو هلقهردشباپ معنم هدرورپ یراهتشابا ناکتشذک قولو ضعب هک هتن نوچ اقل وا فاش و فاص هرشب
 (نا رشقلا ]رون د هن وناځ نال وا نمر وک ض يح الص | هدنن زو لو رج ( روشقلا )رار دبا فاص یني راه رهچ بول وب نیر اليف

 هکر دهعی ر نب بعک نا هدنن زوریبز ( ریشق )لر ونل وا قالطا هن دانق یکیا كن هکر کچ ةص اخ هلیسهین هنت ویعص كفاق |

 7 ةماسا ندیاصصاو ردیبقل طاش مات ه ربغم رد رغعصم دل سما هدننژ و سضیحا (سشفالاو ناب راد هژیبقرب

 | بوریص ییرد نامه رو دیدم م یا ینعی ل وا كنغبراب شاب (ةرشاقلا)ل ردیعما یدج كن ر د ربع

 ییزو هکروند هروع لوش و دلطارشقن جاصشا لوا یهو ةرشاق جش لا هلوا شمالا ذوفن هکیکو هنا
 نانل وار حد او رداریشقت ماد هلبار ف یوراد یرلکدید زوشفا

 ردشل وا رداص فیرمث ثیدح نعصتم یتنعل هدنرقح هروشقم هلا هرشاق رونید ه روغ شغل وا هطاعمهللا وراد

 هلیعص كفاة(سشقلا) اه رض اذا اصعلاب هروشق لاق ردهنسانعم قمروا هلکنکد هدننز و هج رحد (یروشقلا)
 سنج ر هل رسک كفاف(فرمشقلا )ر د دآ كغاط رپ هدنز ورشن(مق رول وا هدن رادقمشراقرر هکر دیبا قلابسنجو |

 ا رشتقمءاج لا رونل وا قالطا همدآ قالبچهدننز و ردتقم( شنقا رول واقل را و یکب وط هکر ونیدهرایک هدرخ
 مامه (راشف ال الا قسلا یف ملم یا رمشقم وه لا رونل وا قالطا هب ینملد مربم هدننززورینم(سثقلا و انایرع یا ۱



 ساک ۷۸ رس
 كمر وکو لر ه هرکو کی مه ود و هیف عجتر و قرغتسا اذا هکصض ف رفرف لاق رد هنسانعم كلل وکهلعیج رت لرد

 ةماما رقرق لاق ردهنسانعم كمتوا نیج رکوک هرقرق و ردتسا ندنآراقرق ردهاذاربهبلارقرق لا ردهنسانعم |
  كنهسک ماندعس هرفرف و رساه روند ید رفرف روند هرب لقاروواو زود قشعو یغاریط هرقرقو تتاص اذا

 ۱ ندننساحم لوق ىلع هنرهاظ كزوب هجولا ةرقرفو ىدا یلزاسه و تلصصم كريما مان رذنم نم نامعل هکر دلا
 | رار (راقرقلا) هنساحنم ادب ام وا هرهاظ یا ههج و ةرقرق نسحتاام لاق روند هن رارب نالوا نایامت هدهرظنم

 | هشیش یراکدلیا رببعت یحارص كناراب ردیعسا باق هنوک رو روندهتسمضاب هللا ددر كن ود ردوسا هدننزو
 هدننزو دف دف (رقرقلا هدکدن وا هلا دد رت روند هنسس نيج زکوک ردع هدننزو ر رهمز (ر رقرقلاودقج هلوا

 | روند ه هوا سلما یکی مة ]لا ز ودب ودو هنسانعهرهظ روشرد هب هقزآ روش دهرب لا زوتوا وزود مالم ىا ربط ید و

 | هدتقو یکیدرسا هود هلیحهف كفاق (ةراقرقلا) روند هتسهرهاظ"یاوت كره دلبلا رقرقو روندهنسابل ناوسل و

 هیت بوخ و ادص شوخ هدننزو طبالع (رقارقلا) هنسانعم هقشفش روند هغج راغط یزمرف ناقیچ ندنزغآ
 | كنينانکلادمزپ نت رعاعننا و یس زف كاسبق ی رعاعرقارقور وند ځد یرفارق رونی دهمدآ نروس هود ههنامفن قر هلوآ
 | ردیدآ كنه وازودرپ هدلحم مان ءانهدو عضومرب هدننبب طسا و هلنا ةف وکو یمرف كنافطغ نم ثیرنب مصشا و یملق

 | وصرپ هدننراید دحنو روند هفج راغط ناقیچ ندنزغآ هدکددرتسا كنمود خدو هدننژو دنطبالع ( قا 8 1)
 هندم هلیصف كفاق ( رقارق) ردیدآ عضومرپ هلص كفاق (یرقارقلروند همدآ نازوا ولزو-س قوچو رددآ

 روند هلنالوا لوي لوقیلع بیک نوزوا یک هتقرف هدننز و روفصع (روقرتلا)ل رددآ عضومرب هدنسهحات

 هرج (فیرقلا) هتسانعمرهظ روند ه هقرآ هدننز و یلفعف هلبارصق و ید دشت كنارو یرسک لرافاق (یرفرتلا)
 توش تن هعاج یساللا و كد نب بونا فورعم هلتحاصف هنارف و هتسانعم هلصوح روند هغسروق هدنزو

 "یرارقلا ناش نم سال لاقت هنمو ن وچغيدل وا نوکسلاریثک روند هبیزرت هلبص# كفاق ( یرارلا) ردسقل
 لها قلطمو رزالوا هدنبلط قالتوا هلفماسلوا رچوک هکر ول وا قالطا هرضح لها و "یراربلایف رود نا

 ۱ مارآ ردش وم ما لعق مسا هلان هرزوا رسک كم رخلآو ىح كفاق (راقرفإل رونلوا قالطا یرارف هتعنص
 | یربغ ندنرهلک راقرف و راعرع ندیعاب 5 هکر د ح راش × یترقتسا یا دنهاب راقرق لا هنسانع لبق رارقتسا و

 | ردستغل نعو و روند 4 یتسد كحوک ولبلوف و روند هض وح كحوک هدننزو هّرعم را و ردلکد ع وع

 | هلآ ولع رک نالوا نوزوا یرلقایا هلنارصق و هلنیتحتف (یرورفلا روند هب هندن ریقح هلک كفاق (ةرورتلا)
 كل رارق هجربارب هلا هکر هدنزو هلعافم (ةاقلا  رددآ عضومرب هدننب هرقن هللا زجاح هد هدابو روند
 | اوک "رصت الوامفا ونکسایا زا رقلا نموهو+ةولصلا | و راق*دوعس نما لوق هنمو هعم "رقاذآ 2 راقمه راق لاق رد هنسانعم

 ۱ عضومر هدنسهکلوامورو ردیدآ هابقرب هدنم هدننزو باصم(رارقال رددآ عضومرب هدننزو ءالولجمارورق)
 ۱ (رارق) و هدننزو ماما (رارق) و هدنزژ بز (ز زف )او دسر و ده ده رف زر شو و ردیدآ

 ۱ (یررزفلا )و هدنز و ذقق هلا هم یاز(رزقلا )ل رددا عضومر هدننزو مامه (رارفر) ردندیماسا هدننزو ما

 لا ردهنسانعم كلتا عاج هدننزو هجرحد (قرزقلا و روند هلسسانت تلآ یرباو نوزوا هلا هددشم یاب
 | كقلشيا یکاروز هکر دهنسانعم كلما هارکاورهق ه هتسنرب یعدآر هدننزو منک««رسقلالاهعماح اذا ةأ را زق
 .ندنسهلمبق هلی سنقو هيلع ههرک | یا هرهق اذا لّوالا بابلانمارمسق ما یلع انالف رمق لات رول وا ریبعت
 هلا روز ههنسنر یهدآرب دو هدننزو لاعتفا( راسنقالا ) ردیعسا كنغاط ةارمس هدنع و ردیعما نطب ر |

 بلاو ز نع هليعق كواوو كفاق (ةروسملا)هرسق نعم مالا ىلع همستقا لاق ردهنسانعم قلق رطضم
 | جد روق رونلوا قالطا هلال س راو زب نع یا ةروسق وه لاق ردذوخام ندرسق روند همدا تسد رزو

 هوا وا هنصن,یا لیللاةروسق یضم لاش روند منظم دوخاب هنل وا لوق ىلع هنفصن كن هځکو زساه روند |
 زا دنا يتلزوکهروسق وردروسق یسنج عج ردندنفلع هود ژب هدرارب لهس هکر ددآتابن هناوکر هروسق و همظعم وا ۱

 | هلاوج دنمهروزو یوقو روند هنس هبفخ تاوصا كانو ردروسق یدرفم رونل وا قالطا هدایص رهام نالوا |
 عور و روند همدآریبکو لشاب هدننزو ۍلقبص ("یرسبقلا) ردذآ لجرر و یوق یا ةروسق "باش لاق روند
 با فف (ه راسبقا) ردهرسابقو رسابق یعج روند هود ها مظعو ردیعو لزق هکر دیم یو قو |

 م ور مصیق هکر دقج هلوا ه رصبق هدیسیکیا رددآ هدلبرب هدنس هکلوام ور تلذکر ددا هدلبرپ هدنلایا نیطسلف |
 "یرسلق هدنسن 4 نانو یارسق هدست هل "وا ردر و الاح هدیل وطات | یهنکیا رد هنا رخالاح یکل وا ردیسهدرک اب



A رس 
 | روند هوص نانلوا عض ووید نوه هنید درکصندقدنل وا ج مال هليالثتاكرح كفا هرارف و رزنا وا زی

 | نوجما قماعشیاب هب هرتماعلم بل ادعب و روند هنغناب تلم وچ دوخاب هند كلموج ج دوب هلیعض كااة(ةرورتلا) |
 هنغناب دوخاب هنم د تالموچ هدرلن وهدننز و هزم هلیعض كفاق (ةررقل الو هلنیتمص (ةررقلا) روند ه وص نالیکو د

 | (ررقتلا) روند هبوص نالیکو د هکلموچ نوجا قماعشپاب هرکصندکد شپ ماعط ید وب هلناصف (ةررقلا)ل روند
 | لبالا ترّرَقت لاق ردهنسانعم كم هشیا هل رکود هن رقبا بویمردکوچ بورقشف یل و یمسق مود هدننزو لعفت

 أ لبالا تبررقت 7 لاق ردهنسانعم قفلیوف یلو هلکلبا لک | قلتوا یروف هودو اهلجرآ ىلع اهلو تبص اذا

 | ار رق هيلا ترق لاش ردهنسانعملفلسس نالي هدننزو ر رص ( ربرقلال ابهلاوا ترق سیپیلا تلک | اذا
 | تعطفاذا اريرقو اف ةجاح لا تّرف لاق رد هتسانعم نانکییسسقواط برق و قو چت ومال رالا پابلانم
 | كطیرمس هلفل وا عطقنم یسلغآ لزوکح هدننزو روهظ ( رورقلا) و هلبعضو یصقكفاف قلا اهتوص
 | هدیسیکیا ردهنسانعم كمروک یتیدلوا دنموزرآو قاتشم لوق يلع ردهانک ندقلوا داشلد هکر د هنسسانعم

 تناک ام تأروا اه ژاکب عطقنا و تدر اذا یناثلا بابلا نمار ورفو ة رق و ةرف هنیع ترف لا ردمزلتسمیبلقر ورمس |
 هرز وا ذوذش (ة قتلا و هلیصف كفاق ( لا و هدننزو روهظ (رورفلا) و هلبصف كفاق (رارقلا) هيلا هفّوشتم
 | راز الا بابلانم ةر وا رفوارورف و ارارفناکلاب رف لاش ردهنسانعم قلوا نک اسو تبا هدنزو هل

 | هلوق هنم وح راشلا لاق»هنسانعمهاکمارآرونلوا قالطاهرب قج هنل و |نوکسو مارا هاه هرارف ورارقونکس و تبثاذا
 | زود هرارق و رارقو هک رارقلا سئبف 36 یلاعت لاقرانلا ةفص ینو | رقتسم یا هک ارارق ضرالا مکل لعج یلامت
 | دقن دوخاب هنعسق نویق نامه لوق یلع هنعسق یکی و نوبقو هنینم دنتمطم شیرا رونلوا قاللما هر یلقاروت واو
 | یمرکد زودو روند هب هني هصیق هرارق و یدنل وا ناب هدنسهدام دقن و رونلوا قالا هنویق سنج رپ یراکذید

 | تناذا ا نالا تبا لا رد هنسانعم قوا نک اسوتباث هدربرب هدران و (ناقلا )لو( رارقتسالالرون دهضرا

 قحر یمدآرب و هننکسا و هتفئاذا هیقهر رق لاق ردهنسانعم كلغا رادباب و تباث هدربرب یبهنسنرپ ریرقتلال نکس وا
 روند وم قوغوص هدننزو روبص (رورقلازلا رقم هلعجاذا هلع هر رق لاقت رد هنسانعم كمردتا رارقا هدننص

 | هدهلماعم راد هنبلط نابرقو هسو ندنسیدنک هکرونل وا قالطا هنوتاخ لوشو ادراب ءام ېا ار ورق تبرش لوقت
 دا ورلاو لبقلادرتال اب منصیال رقت تناک اذارورق ةأ الا 4 وا رول واه رز وا تنوکسو مارآ مچ ویلا تمنام

 | رونل وا قالطا هزوک نالوا نشور هلسیست رسم و تراشبهدننزو هّراح (َراَقلا و هدنزو هرب رس (ةربرقلا
 | یسادرف رحم موب هلرصف كفاق ( قلا مو الافن رک د اک ر ورسم یا نیعلاریرق لجر لاق و راق و ةر رق نیع لاق
 | حراشلا لاق» رول وانوکی جنر نوا كن هلا یذ نوچ راکدلیا مارآ هدانم نوک لوا جا ردترابع ندنوک نالوا

 | جرا "رفعورونید ههاکرارقر دناکم ےس هیت كفاقو كم( قله قلا موب شرح مو مای الا لضفاع ثیدحا هنمو
  هنهایس كزوک(ةر وراقلالرددآ عضومرپ "رقمو ردیهاکما رآ نینج هکرونل وا قالطا هنتباهن ثكجر ءدردام ن نطب
 ۱ ند هچ رص و هشیش لوف ىلع هف رظافلطم نانل وا عض و یسهلوقم بارش هنجماو هنسانعم نيعلاةقدح ر ونل وا قالطا |

 ۱ جاج زا ءافص و ةَضفلا ضا ف حاح ز نم یا هک دضف نمر را وة یلاعت هلوق هنم و ردپعچرب را وق ردص وصخ هال وا

 | "رقتسا اذا له ا ءام فا لاش ردهنسانعم كلتا رارف هدنچر كنيشردییسینم تککر ا هدننز و لاعتفا (رارقلا)

 تعبتتاذاةقانل تّتقا لا ردهنسانع«قتم ردشا رآ ی س هیس قلت وا هزات هدنرلهتر وا كنه رد یعسق هب ادو قانجر فا

 | تنا لوفیبع كمروع و عیشاذا لالا تا لاق ردلهعتسم هنییبایعموّقم وط و بط رلانم یداولا نطب ین ام

 قاق یتغناب دوخاب یاد هرج نعي نهرارف و هنابنوا تنعساذا ةقانلا تّرا لاق رد هنسانعم كمر وع هد هب رم |

 | لستغااذا لجرا را لا رد هنسانعم قع و هلاوص قوغوص و ةرارقلاب مد ااذا لج را رفا لاق رم وک

 | لاق رولوا فصو هناویح نالوارشطا هاما ووتم دت چ ی زسینم کک نا هل رس هی لعاف مسا قلا رار ورقلاب

 | هماشخا هلا حابص هلبس هين هشت و یصق ك فاق( ناتا اهج یو يا iE راصاذا ما

 | (یّرلا) روند هیشنال وا لا رهورونبد اوج هل زودرص 4(ررقلا) نوچ رلقدل وا نرسرونل وا قالطا ۱
 ۱ هد هس عب و روند هتنحم و تدش نال وا بیصم و عقاو هرکصتدکدلیا ظفحص و قو هل مصق كولاو یعص كفاق

 | عضومرب یرف و رول وا كعد بش نال وا تسمه و عفاو هرکصندکداکت قو تق و هلغل وا هل ونع اهتق وت دعب

 | بيرق ه هکم و هبرقرب هد هماع و ردیعما یدا ورب نیمرطانیب و لجررب هيم كفاق (نا فال ردیعسا یداورپ دوخاب
 | وق ق هلتدسش هدننزو هلزلز (ةرقرقلا) ردد هبصقرپ هدنتایا ناج:رذآو ردیدآ هبرقرب هدلجم مان تل رهطلا نا

 (لرسدا )



 سبز ۷۷ روس 0

 “ثلا مطت نااهفلعب دا راو هایش الا رذقیذلا انهه ءر وذاقلا فلعت يح جالا لک يال ةروذاقناک مالسلا هيلع
 ردبرعلاوا هکر دمال ام ماع و اتي ىلع میهاربا ن لیععسا نا هدننزو راطب (راذتف) ةغلابلل ءاهلاو رهاطلا

 روند همدآ ندا بانتجاو ابهر اعاد ندلاعفا و لاعا كج هلک تمالم هدننزو همه هلیعط كفاق (ةرذقلا |
 قفلآعو جنین بناب م کنم ( راذقالا ) هیلع مالیام عب مالمان ء هنتم یا ةرذق لجر لاق

 | تک یا اترنقا دق ما یا اب نول وقت هنمو زدم راع یا کشا و کت رضط کیت: کر دات یاس
 | هنفرط هکر هدننزو رارعشفا ( رارعذقالا) یدنل وا رکد هکردیفدارمو هدننزو رح دقم ( عدل مالکلا

 روفصع (رومذملا) زهکلاروپ کلا یمراذا مهوحن "عذقا لاق ردهنشانعف كما قازادنآ فرح ی ردب

 و Ae اینم ماعطلا لک ای لاق روند هب یسبت شموک هدننزو |
 ,وهو ادرب 1 و رفود انمو لاش ردص وصح هنفوغ وص شرق لوق ىلع هنتسانعم درا روند هقوغوص هلددشت |

elةبیصلا دنع لا هنمو ردنرابع ندزكرم یکیدشلرب وص لا كئیشر , هکردهنسانعم غلبمو رارق و ءاتشلاب صخ  | 

 |تباصاهمدآر هل سسک ك فاق 5 قلا اهرتتسمو اهغلبم و اهرارق لایا اهرارقن تزاض یا "رش تعقوةددشلاا
 تن ةلا) را ى كنا ام یهو ةرف ییتذآ لوقت رولوا شم قوغوص مدآ لوا هکرون ددقوغ وص ناديا | ۳

 | هب رقرپ هدنب رق دیمداق قو عدفنسلا یا ةرلا رقرقن لاقت رذتف هد هلال تاکرح كفاق روند ه هغبروق هلع |

۱ 1 
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 يت یس

 ةعفد ةعفدىا ةر ةرقاهلوبب تمراذا ارب رقت ةقانلا تر رف لاقب هنمو هنسسانعم ةعفدا روند ئيش مارو ردا 9

aندا كن زوکكناسنا نیعلا ة رق و رار د ید ءالاربجرج روند هناب یرلکدد یسهراوص (نیملاة رفر) رک دیسک  | 

 ۱۲۰۱۳۵۳ بی و ثالم وح ه هرف و يع ه ٌرقنام یا ین ییبع ةرفوه لوقت رونلوا قالطا ه هنسن یقج هلو ا | و :

 قاع ۶ ناو یھ هان هدنزو لیعفت ( زرفتلا ) زونل وا رتبعت تنال تالنوخ زر زا قالطا هن س ی |

 ردتسانعه كم ردشل رب هر زب یهنسند و ةعفد ةعفدیا 5 رفع راهلوم تمراذا ار رقت قاتلا ترزق لاق ردهنساتعم | 5

 انالف رّر 3 لا ردهنسانعم كمروتک هرارقا هدننک هنسار یمدآرب و هيف نکسا و هتئادا ناكا ق ان الف رو ی ۳ 7

 ا لع لجراارق لاق ردهنسانمقفقوط قوغوص هندنکرب هادف كفاق (نقلا) يلع رقم ةلعجاذا قلا ل

 هنسنر و ةدراب یا ةف ةلبل لاق و دراب ئارق مو لاش وند هئيش قوغوص رولوا تفصرفو ارق نریم ٤
 | یینکیا بوجا هعفدر ییوص یم هود و ادزاب ام ایف تصاذا ردقلرق لقب زد هنسانعم تکودوس قوغوص | | هر هرحتت نابنیقو درباذا نشافناو یا او ىناثلاو لالا بابلانماّرق انموب رق لوقت ردهنسانسم قمل وا قوغوص
 | ىنسهطاعش یعسق قواطو لعت لو تلبنا اذا ىناثلا بابلانم ارق ةقانلا ترق لا رد ةنساتعم كالا افتکا ندهد

 ر ار هنسنر بولیک | هنغالوق كمدآر و ابنوص تعطقاذا ةجاجدلا تّرف لا ردهنسانعم كمك | 3 : 1

 وص هرزوا هنسار و هراس وا هغ رف ادا هذا یف مالکلا و لا لا كمهدلسف لوق ىلع كتوس هما | ۳

 | تبث اذا ناکلاب رف لاقب ردهنسانعم كلا مارآ و نوکس هدربرب و هبصاذا ءاملا هیلع رق لاقب ردهنسانعم كکود
Eقالطا هب هفح و هجدوه و راردا بوک یسهفن اط لاحر اکا یردندآ كئیشرب هدننب رع ها نالا فو نکسوا : 

iقالطا هنکو كنهماحو كز (بوثلا رق و ردذآ عضومر و هنسانعم هجو رف روند دن قواطو رول وا  
  ۱ Eقوغوص هل ر دک ك نەرم (رارقالا) ردکعد روبق هنکو یتعب هرغ یا هرف ىلع بوئلا وطا لا ةنمو روئلوآ |

 | بویلک ندیالث هدانعموب ینعی هرق لقتالو رورشوه و قلاب هناضا یا یلاعت هللا رفا لاش ردەنسانعم كمرو ق
 , كمرک هقوغ وص رارف او زعد قم زوم ا سابق رخ من عن منا واز وک ندا ۷ ِ

 .هرقا و ناکلایه "فا لاق دهن ساتن قلق زاداب و تباث هدر ر ور قلا ف لخداذا لحرا ّرفا لاش رذةن ا

 ا نیعلادار ا هدرا یا هنیعبو هنیع هللا را لاق ندان قوا یهنسنر و دنکس وةفا هلعا 1

 داخل شنل هللا درا هلغل وا راح شاب ناق هلشیسنزخ و د راب شاب ناقاند زوکهلذیسر ورس رز ذهن ۱
 [ رک دانش كللا فاربعا قحا و رارفاو ردهنانکن دک د نوسلیا ن ورخ هنسع هللا نڪ” ونون و ر 8

 كناوبح و هتسناذا هناکمقق ه فا لاق ردهنسانعم كمردشلرب هدنرب یهنسر و فّرعا و نعذا اذا دقص فا لاش | ۱ 1

 .قوغوص هرژوا روک ذم هجو ( رورغلا ) اهلج تعئاذا ةقانلا تّرفا لا ردهنسانعم قلوا تباث یکل هبک | ۱

 قلا هددت قوغوص زراو ژل ارم نزار مقر ردرزوا ساق فالخ ویو روند همذآ تا

 میبد تو هکر وند هنسهیش ماعط نالق هدکلموج هدننزو همام (ةرارقلا) دراب یا رورتم موب لاق روثل وا
 | یاب ثالموچ هکنوسل وا یژناسو جا وح ك رکو تا كلرکروشد و سو لوف یلعرونل وا ریبعت ۱



B=سگ ۷۷  

 تردف (ردقلالو (رداقلا) ردر ودقیعج رول واثنوم و زک ذم لوق یلع ردثت وموب و رون ده هرج و هکلموچ
 | هدننز و مام (رادقلا)) روند هئیش نانلوا جا هرچا ثالموچ ربدق و رداقو ردغلبا ریدق و ردرلفص و ندنردقم و

 | رد ام ماعط ه هدکلفوج و هنسانعم را زج روند هناصق هود لوق یلع روند 4 یصشا و روند همدآ ولیو هئروا

 ندا رقع ی حس هقاد كن راترمضح مالسلا هیلع و انس نلع رپ خاص فلاس ن رادقو روند دمدآ نال وا

 ید وکو دایران رادقو ردهعیر "لب سد ر هعیبض ن ورع ن رادقو ردیعما كتخح د

 طسو اقلطمو روند هفدا ندا و 2 ط ماعط هدکلموج ید وب هلیسهین لعاف مسا (ردتقلا) ممظع نابعت یا رادق

 لیوطلاب سیل هطتسو یا قالا ردتقم لجر لاقب و طس و یا ردتقم "ی د لاق روند هثیش نالوا لدتعم یھت |

 رول وا قالطا هربسایمو ءابنغا هدننزو ءا رج (ناردقون ) رددآ عضوم ر هدننزو باصم (رادقالریضقلاو

 هرزوا هجو قلوا نیعمو مایلی رادقم یغلارا )نان امین یا رھ هب هو راق كج وك هلاڪ (ةردقلا)

 مولعم "دح لع سرعت نا یهو و یوم ف ر نانه و اظ وف نوت هو روند هک کیدا یان امرخ

 | كلشيا قفاوم هنس هزادناو ردق كنا هلسایق هنلعكمدآ رب ىلع ر هدننزو هلعافم (ةرداقلا ) نیتلخ لک نيب
 | ردلمتسم هنسانعم قفل رضاح هدنزو لعفت (ردقتلا هلعف لثم تلعفو هتسباق یا هترداق لوقت ردهنسانعم

 ۱ | عاج یا ردقناف بوثلا تردق لوقت ردع واطم هرب دن و ردق هدننز و لاعفنا ( رادقنالا# اس اذا هل دمت لاق

 ةسه یا ةرداق ةليل انس لوقت رونلوا قالطا هب هسرق ةفاسم نالوا تجز ی و ناس :آ یربس (یرداقلا  رادقلا

 هلغل وا وی هو كجوک هن هدننزو ءارج (ءاردقلاردندآ لجرر هدننزو راطب (رادبق# امف بعقال ریسلا

 | یعض كيم (هرداشلا) ةرببک الو ةريغصب تسدل یا ءاردق نذا لا رولوا فصو هغالوق نالوا لدتمم

 | قلرضاح هدننزو هزاسخ (ةرادقلا) ةقیض یا ةرداقم راد لاقب روند هلا نالوا قجمهراط هلی تلادو ۱
 ء ا قلا تردق لوقت ردهنسانعم دیدح و تیفوتو هتأبه اذا افلا بابلا نم ةرادق *یفلاتردق لوقت اشا

۱ 
| 

| 

 درج ناهار روند هدا بالفم دیو یوخدب هدو نوبیح لا هلم"یاح (روحدیقلا )خو اذا |

 ۱۳ رحدقال) سال نوت یارح دنق وه لقب رونی همدا خاتسکو لوضف نالوا ض ّرعتم هسان توس

 ۱ شل ًاهت اذا لحرلا "رحدقا لاق ردهنسانعم قمل وا هدامآ هلاتف و ےن مش بولوا رکمش دتشان هدننز و را رعشقا

 ۱ ۱ ندرادتفا هدنز و هلحد رح (ةرحدنقل ااو لق اتو بو دم لادو یرسهک كفاق (ةرحدعلا ر لاتعلا و تایسلاو

 ۱ | هلا د لاذ (روحذیشلا) ماع ردهال تی یا ةرحدنف و ةرح دق اوبهد لاش هنم و روید دت وعص جراخ

 ترا و هلبخق كن مت لاذوتفا تل ردفدا رم لبا ناعم یراق دلوا قشم تنی ار عیجج وهدننزوروحدیق

 لاو عیار بابام ةراذق وا رذق رذق و رذق و *یشلا ردق لا رد هنسانعم قلوا راد هنسذرب هدننز و هراسخ | ۱

 ؟رذقلالو هدنزو لجر (رذقلا و هدنز ون فتک (رذقلا لو مت ز و بعط (رذغلا) فلت "دض سماحلنا و

 9 یتیشر ردزا ردصم هلنیتخف (رذقلا )و هدننزو رذن (رذقلا روند هثیش راد رم رد راتفص هدننزو لج

 لعفت رذقتلا ژ ار ا لر تیر بابل ا ھازا ی اردد هرذقو "یثلا رذق لاق ردهنسسانعم قلق

 دعقم 6 ردقلا)ل ارذق هدع اذا و اهدا وراق لاه رد هننسانعم قفسرادرم یی هنسنرپ (راذقتسالا و توا

 راد رم هکرون ده هسک نالوا ردا دعابن و بانتجانددنکنس ان لوق لع هندنک نال وا كابان و راد مامتاد هدننزو

 | دعا ندنسشاط لاحر اماد هدنزو روبص (روذقلا سانلا هبنتح وا رقم یا رذقم لح زر لام رد ونعم

 هنوتاخنال وا ردماریهرب ندم عقاوموندشحاوفو لاخ زلا نمهبنص# یاروذفدأ ما لاشروندهنوتاخ نالوا رد ۱

 یوخ دب هکرولوا یالطا هب یشک لوشو شحاوفلا و بیرلا یا راذفالا نع ةهنتمیا روذق ةأرما لاق روشد
 | ندروسام اد هکرونل وا قالطا ههودلوش و رک ذیساک یکروذاق هل وازللا طالتخاو تفلا هلسان هلغل وا جامد و

 (ةروداقلا وذ و هلاه (ةروذاقلا و و (روذاقلا زا ردیعما زنق هل وا زا طالتخا هرلن بوتایهدهغ رالآ

 ةروذاقو روذاق و روذقلج ر لاق روند هن یشک جا مدبوو یوخ دن نالوا غدا جا ماو تفلا هللا سان هدرانوب ۱
 ندنفلی وخد کروند همدا یوخدب نالوا چاقق تیاغب هروذاقو هقلخ ءوسل سانلا طلاخال ناکاذا ةروذاقوذو

 ۱ رونل واقالطا هرو وان زهروذاق ورویغقلمنا "یب«یاةر وذاقلج ر لا هل واردن اتمی و هرز واطارف ذا یتغاقسق

 ترشلا و ات زلاک " لح هفأمدا را و هللا رسب تتسیلف اش تاروذاقلاهده ن م باصا نم تیدطحا ەن هم و حراشلا لاق ۱

 ةروذاقور وذقریعبلاشرونل وا قالطا هه ود نالو ارات هد هغرال | امادبویعراق هنسیروسهودیکروذقهروذاقو

 ادات حراشلالاق * رونل وا قالطا همدا ۱۱ نابل لکا هلکمروک 4 رک هنس ربو ةبحات درب ناکاذا

 ي ااا

 ( دیام)

1 
3 



f ۷۰ B~ 
 لا یا قمروف یایهدنزو چرچ (:رطستلا) هد اذا r یا قلا

 یروف رب هدننز و رضف ( رتا )ل اهعماج اذا ت ًارملار ط2 لاق رد هنسانعم كما عاجو اهرتو اذا سوقلارطق |
 | ثلاثلابابلا نم ارخ سبابلا یلع سبابلا *یثلا رق لاقي ردهنسانعم قمروا 4 هنسن یروق رخآ رب ییهنسن

 مکح هدناروهظ یکیدلیا مضاح كنالايعت قح کی زعم یکح و ءاضف هژنیتصف ( ردقلا )ل ه رض اذا

 نایعا هرز وا یعوق و تروص كتان وئشو لا وحا نالوا یراج لد هدا ندل زا یسیح الطصا فی رعت هکر دیساضق و
 هلا ردق راضمب و رد ردصم لصالا نر دق هکر د ح راش + ردیهل "یلکمکح نالک هعوق وهرزوا هلاةداع هدّناد وج وم

 هللا ذافنا یریدقت لوا ءاض و ریدقت عاشالا لبق یروما ىلاعت یراب ردق یتعی رایدلیا قرف ین اضق
 ةولصلا هيلع یبلا نا # ثیدما ىف ءاح اک ردصح و و ردنرابع ندکلیا جارخا هندح لعف ندمدع |

 لا قسد ام ءاضق نم فا هل ليقف هزواح یتحیثلا عیساف طوقسلل ليام فهكب ر مالسلاو |

 لاقب رددزنابز هد هلی كفاق هدنوب یک رادقم رونید هنسهزادنا و غلبم كنهنسنرب ردق و هل هردق ىلا هاضقنم فا |

 ردق و رواک رادقا یعج ةقاط یا ردق هلام لاق ردهنسانعم تقاط و باتو اهغلبم یا بهردقو ةئام ردق مه |

 اردق "یثلا ىلع ردق لاق ردهنسانعم قمل وا ریا توت جوک 4 هنس رب و رک دیس اک هنسانعم رب دقت رول با

 دوب (رادقلا) هتنعمصقاذا لج اردن لاقب زد هنسانعم قتل واهصیق یتویب كمدآر وردتقا اذا عباراابابلایم ]
 ردهنسانعمغلبم ورادقم ی دو هدنن زوردب (ردقلار هغلبمیاه رادقمیبع وهلاق روند هنسهزادنا وغلبم كن هنس رب ۱

 هيلع كلذ هللا ردق لاق ردهنسانعم رب دقت هلنیتصف ردق و ردق و رد رادقا ىج یعج هدکنو ردهنسانعم تقاط و باتو |
 ردق و روس إذا قزرلا ردف لاش ردهنسانعم كلنا قزر مستو هردق یتعع ییاثلا و لوالابابلا نم اردق و اردق | :

 ردق هام لاقت ردهنسانعم توقف و روز و راس و یغوذ یا ردق وذ نالف لاق رونل وا لامعتسا هنسانعم راد وانغ |

 تلم ردتفااذان رو زلا نيبابلا نم اردق" یا یعردق لاق رد هنسانعمكع : جوک 4 هنسفرپ وة وقیا 1

 رد هنسانعم كلا یظعت و هحطاذا معنا ردقلاقب ردهنسانعم كمروشپ و هیلع قیض اذا هیلع ردق لاقب ردهنسانعم
 صوصخ زب دن و هعظعل قح هومظم ام یا ههردق قح هللاا وردقام و ۶ یلاعت هلوق هنم و همظع اذا هردق لا |

 ردهنسانعم كليا س اق هب هنس رب ی هنسل رب و هر د اذا یناثلا بابلان "رھ اردو سالاردق لاق ردهنسانعم كلتا ۱

 لاق رونل وا قالطا ه رکا و هال نالوا لدتعمو هتروا بولوا كچ وکه نو وه ردقو هب هساق اذا ههر دق لاق | ۱

 قبال هک نیم ار یا هردو ىلع برم لاق روند هنشاب لزوما و طسو یا ردق جرسو ردق لحر اذه 1

 ردیلپاقم هب بج رار د ردبقلاخ كنلاعفا یدابع رونل وا قالطا هب هشاط ندا راکنا ییهلا ردق ند هل زعم هلنیتصف |
 (ریدقتلا ) ردقلاا ودحاجیا هی ردق م ھ لاق رد راس وج ران آ كتما وب رارداقالطا دیحوت و لدع لها هن رایدنک و |

 عاشالالبق یتانساکو RA SEE داحاو قلخ ردو هدا ندلز االعو لحقح ترصح هدننزز و لیعفت | 5

 دابا هبل ولج تات وا ین هم وس نی روما ل وا ءاّصف هکدت دهان اس روا ینچ اوا دش ر جو[

 ردق لاق ردهنسانعم كليا قييضت و هر دقت ىلع یضف مث ا رده هل و هيلع هلا هردو لاق ردت رابع ندکلیا عاساو

 كما رادقم نو قلناروا هلا هشیدنا و رکف لاعا هدننع هبوست و بدتر هنس رب و هیلع قبض اذا هيلع |
| ۲ 

 ردق لاق رد هنسانعم قلت ندنسهشاط هر دق یمدآر و دن وستیف رکف و یوراذا صالاردق لاق ردهننانعم

 لاق ردهنسانعم كما زا ىكملا ر ودقمريخ نوجا یدنک مدآ ر ندیهلا هاکرد (رادقتسالا اب ردق هلعج اذان الف ۱ :

 ( رادقلا ]وهل الث تاک رح كاد و ىق لی (ةردتلا ۋو هلب عف كفاق(ةردقلا) هب هلردق نا هلأسا ذاا ريخ هللا ردقتسا م | 1

 كفاق( رادقلا و هل رسک ك فاق( ناردقلا )و هدننز ود وعق(رودقلا الو هلذیتعص ( ةر ودقلا )و هلیص# كفاق (ةرادقلا)و ۱

 رادق وناردف و رودف ور ودق و ةرادق و رادعم و ةردعم و ةردق ود وه لامس رارد هنسانع راسل وانغ هل مسکو ی |

 ةردععو ةردق ردق و هیلعردقلاه رارول وا ردصم هدانعم و رار ولکه نسانعم تّوف و روز رنو و راسیو یتغوذیا|

 (رادنف الا )ر دق ورداقوه وهیلع یوفادا عبارلا ویتاثلا ول والا بابلا نما رادق و اناردقوارودف وةرودق و ةرادف و

 اذا هیلع ردتقا لاق رونل وا ریبعت ك جوک هکردهنسانعم قلوا تّوقو تردق بحاص ه هنسن رب هدننزز و لاعتفا

 ۱ هلعح یا هيلع یلاعت هل اه ردقا لا ردهنسانعمقلقرداقهرزوا هنسن رب دار رک ای (رادقالا) هيلع یوق

 لوشو قنعلاریصقیاردقا لج ر لاق ردفص وند روک ذم ردقر ونية دجا دج یویهدننز و رجا ( ردقالا# ا رداق |

 رد هګدم و هکه لوا راصب هر نالوا بسانمو قبال لوق یلع هل وا راصبهرب یغیدص اب كان رالا ییراقابآنکرروب هکروش ده آ |

 هکر دم ولعم هلن رسک تافاق (ردقلا یعبط ثیح هیلجر مضبیذلا وا هدب عنا دریا رخ اسان فال ۱



 ۷۵ رس
 كاجهدنآ قمردسهکر دلمعتسم قرهلوا سا ج دوب هدننزو لیعفت (ییتننلا ) همزلاذا "یشلا زق لاقب ردهنسانعم كل

 ةقفنلا ف لع قیض اذا هلایع یلعرتق لاق ردهنسانعم كلا یصقتو قییضت هدلابع قفل و روند هکل رد ردق
 هحمار یسیج و آ نالسرا و هتحار تعط اذا محلاف لاق ردهنسانعم قاب یسهحمار كنسهلوقم روخ و تاو

 ادال اصلا زق لاق ردهنسانعم قموق تا هرجا هتلموک نوجما كعشود ههرفح بولک نالسرا هلیماعشلسا

 هود نوجا كمالنا ذخاو "سح ینسهحمار كنندنک روناج یسیجوآ روناج یثحوو هراتق دع اجل هلعضو اذا
 هر وک یهدآرب ودناصلا ځ ر دج الثل لبالا راپ واب ند اذا شحولاتق لاق ردهنسانعم كمر و یستوت هلی وت
 قم ردشانب هنر یرب یرا هنسن یسهلوقم هعتماو ةزق یلع هع رصاذا االف زق لاق رد هنسانعمقمتم هرز وا قلبقشفو

 روبص (روتقلا) و (رتاقلا) براق اذا امهر ق لاق و ضعب یلا هضعب یدا اذاهریغ وعاتلا زق لاق ردهتسانعم

 روند همدآند تب ور هرز واریصقنو قییضت یتلایع هقفن ردرلتفص ندروک ذ مزق هدننزورجا(زقالا)وهدننزو
 ةقفنلا ىف قیض اذا هلابع یلعرتقا لاق رد هنسانعم كما قییضت هدلايع ٌهقش یدو هلب رسک كنهزمش ((راتفالا

 تمزالم یماد هبهنسنو و ةزقلا یفزتتسا اذا دایصلا قا لاقت ردهتسانعم كفلربس هرجا یسهنلموک دایص و

 | قفل رو هلبجاغ آدوع و رقتفا اذا لج رلازتقا لاش ردهنسانعم قل واربقف و همزلاذا "یشلارتقا لاق رد هنسانعم كلا
 ا هرزوا هنس ر هدنز وهرغت(ف لا و تاه( ةرقلا ) وهلنیتعف (نتقلا )د وعل اب ترت اذا ةأرملا تّتقا لاق ردهنسانعم

 | نایرب و بابکو هرحت و روخ هدننزو مام (راتفلآ) ةربغ یا ةرتف و ةزقوزق ههجوب لاه رون د هزوت شکوچ
 | هل روصت هقالع ر ر هراس "یتاعمردع وضوم هنانعموبهدام و هکر دح راش * زون د هنس ها ر كنس هل وقم تیک شعب و

 ۱ عبارلا بابلانم اتفروضلاق لاقب ردهنسانعم قاب یسهصار كنهنسنرب هلنیتصق (رقلا) ردرابعشتم ندنوب
 | لعفت (رقتلا) ردراتقا یعج ردهنسانعم بناح و هیحان هلنیتعص (ننلا ) و هلیعص كفاق(زمقلا ) هتحلار تعطم اذا

  قفلرضاح بونای هصوصخرب و شن و بضغ اذا لج رازق لاق ردهنسانعم قمرابق بولیراط كن هدنزو
 | لواحاذا انالفرتقت لا ردهنسانعم قمروق هلیح و ه وصنم نوچ ا هسکرب و هلأیهت اذا رماللتقت لا رد هنسانعم
 | هلبح هن رب یر هدننزو لعافت ( رتاقتلال یصت اذا هنعرتقت لا ردهنسانعم قلوا هغرالآ ندهنسنر و هلتخ

 [ ترم كفوا یراکددقوا ناشن هل سسک كفاق (رقلا) اولتاخ اذا | ورتاقت لاق ردهنسانعم قمروق راه وصنم و

 | فتک ال رولبن آ هناشن هکروند هراق وا هدرخن شاز ود ندشماق و ندقل زاس لوق ىلع رول وا هدرخ هکروند

 لوق ىلع روند هغل هج وق هدننز وربما (ربتقلا) ریکتم یارتق لجر لاش روند همداریکتمو نیبدوخ هدنزو

 | رردنانیچر هکروند هن راج وا كن رایوچ هرز وهل وا وا بیشلاواربتقلا ه حالا روند هنتلاح لوا كغل هجوق
 | روشارب نوغب وا بوشلر لزوکهترص كنه اد هکر وند هنن رکا تاو هنالاپ لوشهدنزو نح( رقما )و( راقلا)
 فیطالاوارهظلا ىلع عوقول ادیجراصاذازنقم ورتاق ج رس و لح ر لاق روند هننالوا رذیلدو فیطللوق یلعهلوا

 هنس هم وک شف و هر وکو هس ومان یا هز ق قد اصل | تاب لا روند هنس هتلم وکی وا هدننز و هف غ (ة قلا امن
 هن وکر هل سسک كفاق (هزقنا )۵ یصحاوا رعبلا ةشکی اةزقلا ىلع هعرص لا روند هنس هموکز ول وم لوق ىلع

 ساسالا یفلاقردقج هل وا ینالس قوا هر وکه نایب كح راش * رول وا ثیبخ تیاغب وهیکچ وک هکرونل واقالطا هنالب
 ردیس هک ك ن وعلم سیلبا هلرسک كفاق(هرتق وبا )اہ یمرتهزق اهل ناکا ھيا وجال ةثیبخ ةبح یه ورق نا هضع

 (هربتق) روند هسک ان و لیخ هدننزو روبص (وتقلا لردشغ وا هیبشت هنر قوا ردیلع كناطبشهزتف لوق ىلع

 حور ن دم ندنندحمردیعما كن رد هلسق كچ وکر بعشنم ندنسهلسق بیک و رددآ لجرر هدنزو هننهج
 كفن قف وا و ترم ترخ هکر وند هنقاط وا هلیصف كن هثلثم یا و كفاق( ةزقلا )ر دندن [ناب ریتقلا ءالعلا نب نسح و
 تژتتفا لوقت ردهنسانعم ثكغدىا یقاط وا یی هنن رب هدننز و لاعتفا (راثتف الا ردهریثف یرغصم ردنرابع ندایشا

 كلا هطل وا هن وایرب ندشالت هلقل زس ربصهدنع وق و هثداحرب هدننزو لعفت (رنقتلا) كنیبلاشاق هنذخا اذا "یشلا
 هنسانعم مره جش روند همدآریپ هدروناس ك هدننز و رع (رعقلا) عزج و ددرتاذا هنمتقت لاقت ردهنسانعم

 رغ درگ هد وم كنظفلرش وبشا ورولکر وغ ورا یعجیرون ده هود هج وق نال وا یس هيت وق هدند وج وز ونهو
 هد ران و هدننز و هطب الع( ةي راستا و هدننز و لحد رج هلن ون( رقت الا ]رد هد ر تغلهرحق د وخاب رون د بان هکلب

 ناسنا نالوا مظع یتقلخو هینب هلی كفاقهروش و ه راو روند ههود هجوق نالوا هرزوا روک ذم فصو
 ردع هدننزوهراسخ(ة راس )روند همدا رودو وللب هصبا و روند همدا بوضع و نیعراطو روند ها ویحو |

 هدنک رب بوجاص ندلاین هنسنر هلا هثلثم یان هل روند هنغل هج وق تان هود قرل وا یت وی زونه |

 ( قلق)



 یک ۷۳ ریس
 | دهرفون نر "یلتع یا ردهف مالغ لا روبرو هل رجب دانا یدوج و ولط هلن هدننز راند ( ردهفلا) | ۱

 .ناسنا هلنوکس كنابو ىح كفق (ربتل) آءا را عم فاقلا لصف ]لس ىلاعت هن وعب ءارلا عم ءافلا رح ردیبولقم |
 كناب و ی كی( ةربقم ا )ر در وبق یعجج رونل وا ریبعت نیس هدیکرت و را نهو روک کرونید هننادم ةافولادعب كنج |

 ندنیندح (نوتربقلا زل رونل وا رببعت قلا هکروند هروبق عضوم هدننز و هسنکم (هربقلا )و هلال ی

 لاق ردهنسانعم كما نفد یتیم ردیه* ردصم هکهلیصف كنابو كی” (ربلا) و هدننزو ربج (رلا) ردتعاجر |
 | راس ازم نو رب هل مک ك نەز (رابقالا) هنفد اذا ینثلاو لوالا بابلانم اربقمو ارق تیلاربق |
 نوچ نفد هتعاجبرب و اربق هللعج اذا ان الفرقا لاق رد هنسانعم كمرب و یری را نمو كمتسوک رب راز او
 رونچ و ن رد هدننزو روبص (روبقلا ) هوربتبل مهلبتق مهاطعا اذا موقلارفا لا ردهنسانعم كمرب و یی رال وتقم ۱
 رون دننالوا لصاحهدن رلاد یتیم لوق عدالت یا ا سر 7
 نال وا هدنعنات اد هلل سسک كفاة(سلالاهفعس ف اهلج نوکی یتلاوا لا دقت ترا اذا روبق ةل لاق | ۳

 هفنا یاها رق ب رض لاق رون د همدآ وب ین ورب و هنسانعم فنا روند هنورب هدننز ویکمز( یر قلا )رون دهر كر وچ ۰

 ردهریبق یرغصم روند هنج وا ثنشاپ رک دلار هی دشتو ین مک( تاتا بی يا "یّرف لجر لاو #۳ 1

 عح نوجا تیکجیغآ |نال وادیص هدنجا رابق و ردیدآ عض وم رب هدەكمەدناز ونامت ز (زابق )هزز وا اوز فذح ۳

 یک یزومارج ل رایتل اب روند هغارج یعیدقای هرجا هک ةلداّيضو ردیعج راق هدنود روند هرامدآ شملوا

 نیر وا دعا مزواهنوکرب هدننز و درص(رقلا)لردیعما كنملف رنج او رع ن ناب تازو مامش(رابق) 1

 ردیسهینک جی و بارون د هنشوق راغیوط هدننزو دزص (یقلا) وهدننزوزکس (نقلا) ر زل وا ینیروگ 8 ۱
 دوخاب ردلکدزناح خایدریقهدنزومنفق در ارق یجب دن وو اار وب د ی و

 ردندار وا ۍرېقلادجا نب ناقگو سنو ن هالادبع ندمالعا رددآ تلایار هدسلدناهدنن زو هرغ(هرق)) رد 4 در تغ 1

 هو هب رسک ك فاق( نسق )رده رقرب هد هی رفا هلیعض كفاق(نایرق )ر دعض ومر هدن رق نافسع(بق یخ
 هدنقح لاحد كن راترضح امھنع هللایصر سابع نا ردهنسانعم نوفدم (روبقلا ) ردهبقعرب هد هماهت هلیس هب ارت

 یم هل هلکلا عضو را قج رافد قو یکیلد ویغیرابر یسهدلاو یلاجد هکردوب یمن كش دچارو قا
 | ینعی روبقم دلو هدنآ ردلکد شو یمهدلاو هدکدید ردقو دل و هدنجما كنوب ردهنسن نانلواریبعت یو و روا[

 ه"ردنکسا دهاز هدننزو یدادش (یراّبلا) یدلیا لالبتسا بونلسس هدنرکدلیا قش هلکعد رد روتا ا

 روند همدآ رود وب هدننزو طبالع ( ابتلا و هدننزو رفصع هلبا هثلثم یا ( ژنبقلا) ردسقل ر روصنم ما
 هلو ( رجب ) روند ه هک لماخ و عق وب و سیسخ هدننز و طبالع تلذک (رنابقلا) و هدننزو رفعج (ژبقل

 روند هن وتاخ نالوا نمروک ضیح الصا هدننز و روفصع (روشبقلا و روند همدآ كوي را نزاو ی

 | هامرخ "یدرورک هدننزو روقنقس (رورعبقلاال روند هن زب ناتک قا عونرب هلیعض كناط و كفاق (ةب رطبتلال
 هل ءروصتم فلا(یژنعبقل ار وند همدا نالوا مظع یتقلخ و هی هدننز و لج رفس هلا هثلثم یا( ژعبقلا) روند ||

 هب اد رو روند هنکشوک هود لوزهم و نوب زو رون ده هود تلکر ازکیپ ه هوکم ظع یسهنج و یربایمادناو اضعا ۱
 وردك نوش تین أت ولا كالو روند هلاویحو ناسنا نالوا دیدشو مع الطمو رولوا هدایرد هکر |

 ردشلایمق هکلب هنل واقاا اک هکردق و یسادس مسا ار ز ردلکد نوچ قاما د یسادسو روند ةاژعبق هدنشّوم ۰

 دّرمیره وج نکل ردشلبا ضبرعته یرهوج فاوممچرککر دج راش + رشف ,دابز نوجا هلو بک | 0

 ندنالوا دناز 4 عابر | رب ز هکر بد ح راش + روند ثعابق هدنعجب كنسهلک یژنعبق و *یهتنا ردشل وا مبا هنلوق |

 یصق كفاق (زقلا)) یک توناح و هناوطسا هل وا دم فرح .مبار فرح هکرکم رونل وا درد یار ا
  | eةقمرلا وهو ازقالا هلايع ىلع قفتال لاقب روند هیناکدنزو شیع ردق كجهدبا قمرتسم وک كناتو |

  EERدوعق (روتف) و () و رده یجدریتقن ردلتس قرەلوا ےسا ردرد صم لصالاقو و شیعلانم |
  | ۳اروتقو ارق هلابع لع زق لاق ردهنسانعم قفللوق راط بوروک هرزوا تلقو تسخ یلابع 5 ةقفن هدننزو |

  1یسدحار كنهن ن: یمهلوقم تاوروتفو رثاق وهف ةقفللا ىف ماع قیض اذا یال والا باسبلانم

 ردق اذا ن الا نیر لا ردهنتسانعم نیم و ردق و هتشار تعطس اذا مهلازف لاق ردهنسانعم قلاب ۱ (

 ضعب ىلا هضعب عض اذا " یشلارف لاق ردهنسانعم قمږدشان هن رب یر یهنسن و ردززاح هد هلت هدنو |

 | تمزالم یماد نهنسنرب و ریق اهل لعج اذا عردلارتق لاقب رد هنسانعم كلفیچرب وا وا 2

 (۱۰) * ی *

 ( ءا رلا عم فاقلا لصف )



 ی ۷۷ ریس

 هکرونل وا قالطا هراکی هلتبنسانمو ردکعد یحرقشف بوبانیف هلیسهدایز رد هغلابم ندروف هکر دیس هشت كنهرا وف
 هدننډ تاکیک ندا هطاحا یر د هلغانیقیکیا هکرونل وا قالطا هکیکهرص یکیا لوش قرهلوا هسنأتو ردیعبنم كیوص

 كنکیکه ج هموا هرا وفل وق ىلع ردنا بارطضا و تکرحهدیسیکیا نکر رو هکیغوط هنف رط یکیکه ج هم وا رول وا
 نارهظهرا وف و رونل وا قالطا نانراوف هنفرط یکیا زلوا یمسق كيک هدنکو ا هکروند هنقرخ شوب یرغوط هفوج
 لاق روند هنسهنسن نا رقشف ب وانيق یشان ندنفلنغزفكب كکلموچ هدننزو همام (ةراوقلا) رددآ هب رقرب هدنناپ

 هنحال و دوس نانل وا بانر نوجانوناخ هسخول هلی رسک ك ناف (ةربفلا اه رح نم روشام وه و ردقلا ةرا"وف تراف

 قعابع الو یراکدبدهریف نوجا نوتاخ هسخول هدننزو لیعفت (ربوفتلا)یدنل وانای هدنسهدامرأف هکهتن روند
 نیسح ن دیک نی مهارب ۱ ندنیثدحم هلی رمسک ك ناف ( رفا ) دزملا اهن لج اذا ء اسفللل رّوف لاش ردهنس انعم

 هف ورعم هم وظنم هد ارق نف ىظاشلاةربف نبا مساقلا وا هبا هموعضم *هددشم یارو ردیعا كندج یاهیصالا

 | تآ رولوا زوم اضعبو هاه (ةروفلا ) رونل وا قالطا ه وهآ ردیعج ك راف هلیعض كناف (روفلا) ردبحاص
 كنا (نارایفلا) رول وا عقجم هسرونلوا رتو بولیغاط هعبافص کروند هل نالوا ضراع هنس هی كنسف

 دن ولتدح هدننز و قوبع (رویفلا رول وا شم زر و نفر ط یکی کتک وزاز  کرونیدهرومدیکیالوش لبر مسك
 رګ و رددزنابزهد هلع ر د دا عض ومر هد همام هدنلز و روج (روف)) ددح یا رویم هنا لاق رولو یاهم روا

 نادمه هدننزو ناروت (ناروف إل ردیعسا لجررب هدننزو رول ( روف# ردب رعمزوب هکر ددآ هدلبرپ ی

 لوش هل مک ك ناف (رهفلا ) ردهبرقر هدنساضق دغس هلی كناف (هرافوف) ردیدآ لج رار و ردهرقرپ هدنساضق |

 درک زول وا ربع لی هکدلوا رادقم قجهر دلوط یتسهآلا لوق یلعرادقم قجهریقزوج هکر ون د هشاط

 زوجا "قدیام ردقرحعا وه ورهفلاب هامر لاقب رد هل رابتعاهرضص ین اتر ولکر وهف وراهفا یعج رول وا ید ثنوم

 | 5 یونگ كشبرق ردبعشنم ندهنانکنب رضن ن, كلام نرهف هکر دیم هلسفر ندشیرق رهفو فکلا الماموا
 ۱  هنوتاخ رضا لازا لا لبق بودیعاج هنر رد اج هلنیتصف نوجا قلح فرحو هدننزورهق (رهفلا) ردرابسننم
 | لزناف اهریغ ىلا لوح م ةأرملا مكناذا ثلاثلا بابل نم ارهف لجرلا رهف لاق ردهنسانعم كل لازتا هدنآ بوراو
 | دوهبو رهف یتعت لجراارهفا لاق رد هنسانعمرهف هل رسک ك ن هزم (راهفالا) ردشل وا رداص یعرش یهن ندنوب

 .  رهفالاش ردذوخآ[مندینآ رهف ردهنسانعم قمراو هنن رلهرواه لوق ىلع قل قل وا رضاح هنن وکی راماربب كنس هش اط
 | كعروع هلیهج وقل وا بوطبوطو دچلکه پاک اج اج یتا كن ہد وکو مه اردم یا وا دوهبلادیعدهش اذا لج زا
 | حقا وهو لتکتو ههل مقجا اذا لجرلا رهفا لاش ردشلاح نرم ی او روصو ردهنسانع»

 ۳ هامزف بوزوب کن هلضراویزنچ كنزا تنه" "ادو ردذوخأم ندرهف نالوا هنسانعم رچ نعسلا

 ۱ هژیس ه : راحرب لرهدیشیایپ یذلشخ را رخآرب مدآ رب و هب عدناف عدا اذا هریعب رهفا لا ردهنسانعم كما

 دسح میش یرخالا هت راجو هتراح عمالخ اذا لجرلا رهفا لا ردیهنم جدو یکتا كلبا عاج

 دوهي هلیعص كناف ( رهفلا إل تنتخ اذا لوهحا ءان . ىلع ةيراخا ترهفا لاش ردهنبسانعم قلوا ناتخزفو |

 شیء و برشو لکا كد وهب رهف لوق یلعرارول وا عقج هبارواهدنرادیع مابا هکرونید هراهرواه كنسهشاط

 "لع ثیدح یو هاهنلا فو حراشلا لاق + ردقج هلوا یرادبع هکروند هن راف ورعم موب یرلکدلیا ترمشعو
 یهو مهسا ردم عض وم یا مهروف نم اوج وج دوهبلا مهن کلات ےھبایثا ولد دقاموق یر هنع ہللا یضر

 قلوا ناوارف ىلانمو لام كمدارب هدننز و لعفت ( رهفتلا إل ءابلاب ةرهب اهلصا و تبرع ةيناربعوا ةيطب ةلک
 لالا ف رهبفت لاق ردهنسانعم رهفت هدننزو رطیدن ( رهیفتلا ژ هيف عسنا اذا لالا فب لحرلا رهفت ا

 ا ا ندنفعض لوق لم كاک قسهدلشخ بو ولوص یشان ندعلرو رزومق هر اد و رهفت ییععا

 عاطقنا وا فعض نم یرطا نع "دارت و ارهب هارتعا اذا سرفلارهیفت لاق رد هنسانعم كلک قلنغروط هلسس كم

 هرکصندن آ روتف هدعب دارت هنلاح ادا كنناصقن هدکدکع یربخ كنسمترکس كنعسقتآ هکر دحراش + یرلا یف
 ا
 سرفلا رهف لاش ردفدا رم هدا  یانعم هلا رهیق هدننز و هرطب (ةرهیقلا و هدننز و لیعفت ( رهفتلاژ رود رهيس |

 كىزىساھ ( رهیقلا لو هدننز و هردیح (ةرهیقلا ل روند هن رتا سکو ک هلیحهف كيم ( رهاغم ال رهیفت ییعع رهبف و

 هدنن زو هنهج (هرهفر) ةعظع ةبلص یا رهبف و ةرهف قان لاقب رونی ه هقاننالوا هجا مظع بول وا ناقنایطو

 ولردرب صوصخح ه یود هدننز و هنیفس (یریهغلا) ردندنسلا وم ل رکپوا ترضح هرهفن صاع ردندیماتسا |

 راردا جالو بولاج نوا هرکصندقدنانیق بوغارب راما نزا هرجا داوس شفل آ | ىغا هکروند هنشآ جالو

 (ردهفلا ) 0



E RT اه تی 

 | ندهعنجچ هدننز و نارود (ناروفلاژ و هدننز و روهظ (رووفلازو هد زو روج (روفلا و هنسانعم رےیقفلا یھ ۱

 | فلوم* عبو جاه اذا اناروف قرمارفلاقب ردهنسانعمقمقیچ بورقشف ناق ندرمط ناروفوانا هترفلوقتروآ وا 1

 تودانسف هل رسک كنه زمه (ةرافالاوراب لا تلک اذا اروف نارمل ترف لوقت ردهنسانعم كمروک رومدیراکدد |

 اتوا وص هن رزوا توالت وا تابنوبشوخ هو وا یالطا هب دعما ر شوخ ندا روهظندنتسق» ود( لب الا راف)ل 7

e VY رب 
 كن ینیدلوا یون كن هدیصقرب و نوسل وا ندهنسن یم هلوقم قده رکو ندغاط رکر وند هان و عرق رقف و

 نوجا كکا نیک کروند هنالرت لوش و رونل واریبعت تب هاش و دیصقلا تبب هکرونل وا قالطا هن دوجا و فطلا

 هدننزو نشعر (نرفقلا) رولکر تف یسنج عجب رددآ تابنرب هدننزو هرم (عرقفلا) هلوا شف وا حالصا بولیروس
 تفآ هدننزو لقیص ( رقیفلا رددآ كعاطر هدنن زو اح ( راقفإل ردیعما كنق "یدنکلا ورعنیاریظناوا

 تناکاذا ةرقفتم ضرا لاق روند هرب نالوا ق وچ یراروقچ هدننز و هزکفتم (قرعقتلا  رونل وا قالطا ه هیهاد و

 هدننز و یرک ذ ( یرکهلالو هل رسک كناف 6 ةرکفلا و هلرححف و یرسنک كناف ( رکفلا إل رفح یا ةربثک رف اهیف
 رد راکفا یعج ك رکف روند هشیدنا هدیسراف رونل واریبعت كموش ود هکر دهنس انعم كلا رظن لاعا هدهنسل رب | 0

 كمن وشود رول وا ردصم زکشو رقف اهلکرکف نالفل ل لا هنم و یکر قف و هرقف ردرکف عجب كنه رکف هکر د حراش |
 لیعفت (ریکفتلا )و هل رسک كن هزمه (راکفالا  هبف رظنلا لعا اذا لوالا بابلانم ارکق هيف رکف لاق هتسانعم |
 یک ر کف و ییعع رکفتو رگف و هيفا کا لاق رد هتسانعم كع وش ود هدرلنو هدننز و لعفت (یکفتا و هدننزوآ

 ( رکفلا ) رکفلا اشک ی رکیفوریکف وه لاق روید همدآ رکفلا ریثک هدننز و لقیص ( رکیفلا لو هدنن زوو تیکس |
 هلدایص هلیصف كناف (ةروالفلا 2 ةجاح یا رکف هيف یلام لوقت ردهنسانعم تجاح هرس البلق و یضق كن اف |

 4 یجرج هکردبعج یتالدیص هلدابص ردب عم هروب نم هلک و روند هرایعفحم و ہرا رب هکر دهنسانعم |

 هرڪا لا دم یاخ رب ا ردف صتم ندنآو ین ّرعم یسراف رول هروالف و رونید هبجهدرخو + یجق و

 تولوا شع وق ندنسهب كعاط هکر وند ه هج راب هدنزرط ايف لوش و روند همدآ نال وا راعفالا رثکهدننز و

 لر تن و کن نزار را قوج كناویح یصشم ثسوس هدننزو جرب ز (رعفل) هل وا هیکش و

 ردە رخاقو هر ینومرونبدهاویح و نانا جم هدننزو بال ( رخانفلا)ودننز وذغق ( را ) روند |
 فور كندا نالوإ عساو یکیلد كن ورب هدننزو هجرحد ( يار روند همدآ عساو یکیلد كننورب رخانف و
 لاھ ( ردو ترول ید دف تای 2 ادا ان الف ر لاق ردهنسانعم كمروف وا هنکیلد

 رفعج هلا هجمیاز (رّزفلا ز روند داف مظع شلربآ بو وق ندنسهب كعاط و روند هنس هم وک اه رخ كوي |

 اک وک ناب هلوا شال ان هرز ناش بیگ هما رخ شعار رد کد ِ ۱

 روندهنکیلد لدعتمزساه (( روقنشا ل وهدنز وه ر وفصع (ةروقفازرونل و اقالطا هلتبسانم و هد هننایلادیصتلاب و

 ۱ س ۳۹

 | یدعتمو شاج اذا ان ااروقواروۇقو اروف روف ردقلا و ءالا راف لاق ردهنسانعم قمرعشف بوانیقوص ندرت و

 را وف برص و« رکصفدنلوق عین یا اوا هکر د ح راش هلکلیآ قیسلت جد یس هلک برضو هدارو

 راف ه وزار روفو ورا مهر نظف برص جد یرازدنک تنور داکلیا لاکشا قتترابع عسا و تیغ یا

۱ | 
 ۱ هقا رطا ها ر هلناصف (ناروها لو هدنز وبا (رآوفلالار راف هتلعح اذا ردقلا ترفا ل لوقت ردىن ى

| 

 |ۍدنلوار كد هدنلیذ راف یسهداماراف اق ازو« و شانا اذا تاروفوار اوف كسلاراف لاقت رد هتسانعم قلاب

 تن ززا بسا روند ه هنسننآ رتشف بونانق ( رافلاال ردهبلقنمند واو فلا رول وا لصاح هدکد لکت ب وط ر هنندب

 | لاق اک ەر ر افراق لاه ةنمورونل وا قالطا ها ویح و ناسنا نال وا نقم وذتشم یبنضغ و مثخ هلتیسانمّو ردلعف سا

 یکیدلبادورو كمدآر , هلتیسانمو یدنلوا رکذ هکدتن رد ردصم هدننز و روج ( روفلار) هبضخ "دتشا اذا ها راث

 ا نامه و تای لاخا یف تالذک + ردبک تهج یییدرعشف كنوص اب وک روتل وا قالطا هنهح و تھم

 | لامتساهدنلاح نالوا *یرب ندشکمو وطب هدمب بول وا راعتسم هدرضاح تقو نایلوا یریخأت هکر ونل وا لات
 لا هجر ةفينح ییا لوق هنمو حراش | لاق »| ونکسینالبق وا ههج و نم م یا مه روف نم م اونا لاش هنمو یدنلوا

 ثیرال تلا لاا : تیع* مت ةعرسال ربعتسا تاغ اذا ردقلا تراف ردصم یجارلا عال روغلا ىلع ألا |

 قالطا لب E مظعم و عفت رم كغاط هلتبسانمو روند هغمرقشف ردعا هدننز و هرود (ةروفلا)

 رد ن هسک مات "ۍلسلاة ر دج (ءروفوبا) هنتم و هتارس یا لبطا ةر وف ىلا تی وتسا قح تدعص لوقترونلوا

 هد دشت ك وا وو یضق كناف(ناترا وفل ا# نوچغيدل اكرم رون دهن راتاقلاب نالوا هدنسهد وک ك ناسا (رافلا) |



 سوگ ۷۰ زویح

  بولوا دمو مرتوکءارق هکیدد هجرلا هيلع یعفاش ماما نوسل وا ایم باس لاو )رکو هلپس هقاف ورق

 | هرادا یتس هرومض جا وح تفرح ن نکل بول وا تفرح لها هچرک ثلذک هرانایل وا یرلتعنص و تفرح الصا

 هلغمال وا نغم هنلایع ةقفن نکل پول وا یرلتفرح هچرک هکر وند هراهسک لوش نکأسمو روند هرانال وا زلیا

 ضعبلادنع و رود هاملوا یی هنسن الصا و هن ال وا یشاعم یرادقم تیافک ربتف دوخاب را هل وا ردا لاّوس

 هغروکواریتفو روند هنال وا ادک و دروک وز هکردربارب هدیسیکیالوق یلعورون د هن ال وانسحا یلاح ندربتف نکس

 ناکاذاریقف لج ر لاش ردع وص وم ه انعم وب رتفلصاروک هناي كح راش *روند هناویحو نانسنا شا رق یرلکیک

 هنر یرب رفف لوق یلع هلنیتعح ر واکر ةف یعجروند هروقچ نب رد یکی وق كج هکیدینادف امرخ و راقفلا روسکم
 هر زود قشموب یغاربط لوش و ردیعما یی وق هعارر ص وصخ زیتفو ردریتف یربره هکروند هرایوق نالوارولیک

 هکرون د ه هود لوشو روند هن ضا كکنوک نال وا یمارحشوصو هلوا ر ولب زاقرلی وق هرز وا مان احاحهدنا هکر وند

 هدنرب یماج كنعفتآ هلکلیا دن هشي رک لوا یرالوب هکه لوا شلرو شیرک بولیراب ینو هلغل وا شکم
 ۱ اا بابلانم ةراقف E لاش ردا سان قل وا ادکو ریقف هدنزو هراس (ةراقفلا ) رول وا

 ۱ هغروک وا هکر وند هنکک هق را رک در :هوص قار وق ندسغاب هددقرا رول وا مس هراقف و ارق ناکاذا

 یساضتعم ردهنسانعم قمل وا حانح و ريقف یدو هدش زو لاعتفا ( راقتفالا) ردراقف ینج عج رونل واریبعت

 لاق ردهنسانعم قلقربتف هل رسک كنهزمه ( راقفالا) اربف راص اذا لجرلا رقتفا لاقب ردقلواریقف ند هرکص
 كنکما یادیصلا كلرتفا لوقت ردلمعتسم هنیانعم كلک هنکلوت كنمار دایص دیص و اربتف ةا یا اا رام فا

 ا رفا لوقت ردلمعتسم هنسانعم كلعا هراعا هرخآ نوچما كغ دوخاب كمك م لوب یتسهود یدنک مدآرب و هبناجنم
 | رف هرزوا سایقربغ هروک هنناب جزا م هدننزو نیا 6 رفامل)) بزکر اول لیل هرهظ هر أعا یا هریمپ |

 لا هم و زونید هلاوحا و روما نالوا رق هوجو ردیعج كرفم دوخاب ېکځ المو حلو نسا و نسح ردپعجب
 | کە دننزو اھ (ةراقفلا )و هلت اف رقفلا راو هلبرسک كناف (5 رفعلا زا هرقف هوج و دس و هانغایا هوا هللادس

 | روند هن رره كن رلکیکهغ روک و ا نالوا یزید فتسا فتسا ردق هنف وص قر وق ند ضان هدهقرایدنلوارکذ

 | رولکتارقق یعم با مجچو هلند رمسکد وخاي هلبا رسک رولکن ارفف و هدنن زو بنع بواکر قف رد هل رسک هکی عج كنهرقف

 هغر وکو ا هدرلن :و ( روقفملا ژو هدننز و فتک ( رقفلا )ل ی کب اهو هاه" ردراتف یعج كن هراقف و هدننزو تامنع

 ( ربقفتلا )روند ه هود شکر س شللر و شب رکپولیرابینورب روقفمو روند هناویح و ناسناش ا و یرلکیک

 سرفتل ةرفح اهلرفح اذا ةليسفلل رقف لاقي رد هنسانعم قمزاق روقچ نوچ ا كبد یادفامرغب هدننزو لیعفت

 تفآ (ةرفافلا) رد دآ عضومرب هوت زورور (نیته) رب اخا لجرا رفق لاق ردهنسانعم قمزاقر وقح اقلطم و

 هل وکس كفاقو ىح ك ناف (رقفلا ةیهادلا یا ةرقافلا هترقف لاق ردنا تارقف رسک هکرونل وا قالطا هب هيهادو

e Nا ا مروج لب و ضحاذا يالا و لوألا بالا مارف لج رلارقف لاقي  

 وار ردق هکیک ین ورب نوجا قلوا ما ره ود ش کم و ملنلهبقناذازرمنا رق لاقب ردهنسانعم

 یتح ةدیدح هّزحاذاریعبلا فنارف لاق رارونللوق یکی کیدتسا هلکنآ بودا دن هشیرکل وایرالوب هکر د هنسانعم
 رولکر وتفیعج روئلواقالطا هب هسانرفف و هلیلذت) ار زج هیلع ی ولفارت و "زا عض وم ىلع لعج من مظعلا لا صاخ

 ندروک ذم راقفا هدننز و یرغص (یرقفلا) هدنز و درص رولکر قف یعج رد هنسانعم بناح هیت ت )ا
 دنمر وزو یوق هدنن زو نسج ( رقفلا) رد هل رابتعا هیطم روند ه هود نانلوا هزاعا نواب وکر و لچ ردم اا
 لام روناوا قالطا هاط شللا بّرقت ینامز كلتب و ردکعد یحاص هب وق هرتف رونلوا قالطا هناویح و ناسنا ۱

 رونل وا قالطا همدآ نالوا ردتتم و طباض بولک ندنسهدهع یکی کرک كن هدامر و بکر نا هلناحاذا رقفمرهم

 هکر دسبقل یجمق لرفاک مان همنمن صاع هدننز و باص ( راقفلا وذ إل طباض هل نرقم یا الا اذه ر هل هنا لاق
 )7 1 دم هود وا داع هبیوب ترصضح فرط هلغل وا ریش عرش يعط هدردب ةمحمل

 ( قفا )ر دہلی نادم لاو رع نرشعمراقفلا وذ و یدنلوا هيمن هلا راقفلا وذ هل واراهرقف هدننتمرایدروب ناسحا ۱

۱ 

 نادر قرف ودا لوا ع ونعم یره وا یراکدک,هحز ود م زلف هرعق ہد رص هکروند لق ل وش هد ز و مظعم

 رعف*لحر لاق رونلوا قالطا همدآ نالوا ردا ارحا یتبن اک یروماره نالوا هلاحا هنس هدهع رعقم و ۲ اک دید

 لاق روند هروقحو اب رف یا ةرعف یم وه لاق رد هنسانعم یانی هلی كاف (ةرففلا 4 : مماام لکل "یرجج یا |

 یدنلوا رکد هکر وند هنکیکه غر وکوا ee بکن ره روید ر ج د شاپ کیم کودرنح یار

 (هرفو)



 یا ی رد کا راطفا هدنن زو نسخ ( رطغمل ا هتازلضا نع ه رطف لوقت ردهنسانعم كمردت راطفا ا

 لاق روند ه هنسن قج هجا جروا رد وسنم هنسفن هک اب وک هلتبسن یاب 6 یروطعلا لو هدننز و روبض ( روطفل ال

 هربخ شمال آ یتسهبام زونه هدننزوریما (ربطفلا) هیلع رطف ام وهو نسح یروطف و روطش ما وصلا رطش نالف |

 (یرطفلالرون د هئیش نال وا شغل وا هلع هکآ ردا یتسهترک اقلطم و ردیفچل آ كب هکر دکما زس همام ریطفلا ربخ روند
 یعجج كربطف یرطف هدناهما عیجج هکر د حراش × اریطف یا یرطف همعطا لاقب ردهنسانعمریطق هدفنزو یرکس |

 هکر دیم"! سرفر ورد دآتاذ ر ندنیمبات هدننز ورب ز 6 ریطفر) روند هیهادو تفآ ی رطف وردم وس رم :هرزواقلوا |
 كنموص ناضمر کروتید هز طف هقدص هل رسک كناف (ةرطقلا) یدیشلبا شخ هزذنمنبداقر ی آر ارمضنب سیق ۱

 نوجما تلالداکا و بول وا فوذح فاضم هکرد ح راش » ردترابع ندهقدص نالیر و هارتف هدننع یرکشت

 هشلدا رب رول وا مسا ندرطفنالوا هنسانعمقلخ هرطف و ردلکد ندنادل وم و ندن اا سپ یدنل وا قامحا ءاه هن رخآ
 1 رطف یلعدل ود ول وملک ثیدملا هنمورردع ون ان ونهر وکه ناپ كحراش + هنسانعم شنب رفآو تفیط و تقلخ روش

 عبطلا و ةلبطا نم عون ىلع دلو هئا یتعلا و ةبكرلاو ةسلحاک ر طفلا نم ةلالا ةرطفلا ةيابنلا ىف لاق وڳ مالسالا

 نم هرشعا#ثیدطا هنمو ردلمعتسم هنسانعم تام وند هرطف و اهم وزا ىلع "رقسال الع هل رتولف ندلا لوبقل ىلا

 راقالتچ هدنزغآ هکر وند هلق لوش هدننز و با ض ( راطفلا]) ءابدنالا ننس ینعیةنسلا نم یا ةيابنلا ف لاق هک ةرطفلا
 رک رش ورخ ندنلا هدننزو "ییارغ «یراطقلا) عطش الو ققشن ديف ناکاذا راطف فیس لاق هل وا زیسک هلغلوا أ

 ل راناوج هزات روطفا و ردیعج كروطفا (ریطافالا) رشالو هیفریخال یا "یراطف لجر لاق روند همدآنالوا "

 هروطفنو هلا هح وتفم نون ردیعج كنهروطف هلبحفكنون (ریطافنل )روند هراقالتچ نالوارهاظ اهصاح هدنرات ور "
 ET هراقلت وا ادتانتب هدرا لوا لوق ىلع روند هراقلتوا نالوا تبان قنغاط احماح " 

 ی كناف ( رعفلا) رطفلا موب ةاشىا ةروطفو ةريطف انحذ لوقت روند هن ويق نالیسک هدرطف موب هلي راف

۱ 

 ما اذا ثلاثلا بابلا نم ارعف رام ا رعف لاق رد ةنسانعم كلا لک ار راعف هناد هلن وکس كاسع و
 رغت (ضفلا) ردندنا ود فلع رددآ قلتوا عونرب هکر دعما نينآذ هل کف كناف ر راعفو ردهانعمرب ر راعف و |

 هنسانعم قلجاغاو دیه اذا 9 و ثلاثلا بابلا نم رغف هاف ارفف لا رد هنسانعم قجنآ ییزغآ مدار هدننز 7

 ردهنسانعم قجاآ او رسک كن زه (راعفالا) هنسانعم دننکشون رخ روند هبدفوکشو هلکن الی

 o) رغفلا ) جا ادا هوف رفغنا لاق رده سانعم قلچا نغآ هدشزو لاعفا ) رافغت الا و رق اذا هاف رغفا لاق

 رومد هغالتح و Py قلارآ كحوک ندهراءغم ناک هدرغاط و روسد هب هعسا و ضرا هدنز و هصعم

 كجو ر ( غافلا ردیسقل كن امعل ۷ ةربه ندع ناسرف هدننز و باغ لوق ىلع هدنز و دال ( راغفلا]

 هدن ادرفم روند هن رکو کرف ولی دوخاب وراد یرلکدد هبابک لوق ىلع بیط ع ورب هل اه (ةرغافلا) رددا

 كنار هدننزو هرم (ةرغفلا)) ردیدآ عضومرب هدننز و یض (یرففا) ردرمفم هلا اود یراکد د قچا یا
 دل ك هدک دلک هام طس و دلال لوا رولوا هدنع" وم ماش ردع ولط ماكنه ءادتا کز ون هنع ولط ءادتا ۱

 كنهرد هدننز و هف رغ :(رتفا) رول وا رولیچآ یزغآ هتبلا هلی را رظن بوریدلاق یتیراشاب راندا رظن لک روک ۱
 هه رص و هنعط شل وا ذفات هب اج هوا هدنزو ماطق ( راغف) هدنز و درص رولکر غف یعج روند هن نعا

 هدهلیعص كن اف هلنوکس كفاقو یحف كناف  رقفلا ]ل ةذفان یا راغف ةنعط لا رولبجا یزغآ كن ءراب هكر وند |
 سابق رده ره یس هغیص رتف ندشالئهروک هنناب هد اضل كفلۇم * ردیلباقمانغ رد هنسانعم قالوسح و ردتغل | ۱

 ندعبار باب هلغل وا موسم هل رابع هلام لقاذا بعت باب نمرقف رتف هدحابصم نکل ردشماغ وا لامعتسا هد هسدآ |

 قر هلوا مسا بولوا لورم ردصم رقف سو رقتفانم مسا اهعضو ءافلا حب رقفلا لاقو ردحرصم یفیدل وا غوصم

 | هک لوا مولعم» رد ر اقف یعج رد هربقف یننوم رولک ءارتف یعجرونده یشک حارص هقاف و رف ( رقفلا رو ردلعتسم ۰

 هلساونع نوکیالنآ هد هه ضعب ردترابع ندقلوا یسهنسنردق كج هیلبا تیافک هتلابع نامه یسهج ردرادقم كرقف |

 ۱ هب علهاو رد مو ارهاظ رولوا كد قمال وا یرادتفا هب هنس كج هدیآ هرادا یلایع هلغلوا موس م ایفنم ۱

 | هلوا رولو ادغ و توق قج هديا قمردس هکرد هسک لوشربقف هکراید.د راضعب راردنا قرف یتیراتبب نیکسم هلباریقف |
 رک ی تراقحو تلذ روند هریقح و لیلذ نیکسمو ادک و جناتحرتف ضعبلا دنع و هبل وا یم هنسذر دلی نکس اا

 EOE EEE ERR TE ۷ شیت سس سنا یی سیب نا ی سا نرد یزید اسان یشسان نیس ای نماد کسانی یو سس ا ی یا ت 5 ۳ ت
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 ّ ردهسکرب ندبعریبلا نیرزف و روند هغالغوا وروند هل وبق هن را و هن وا ندچ وا دوخاب هقرف ندنوبق ددعنوا و
 هلق ر ندنافطغ و رونید هنالبق یثید هرازف و هدننزو هباص ردهرازف یعما كنسهدلا و و هرزف یم كن ريق

 (ةرزافلا و روند هلو عساوو رول وا قتمارف یسلزف یکنر هکروند هب هک رف عو ۳ (رزافلا) ودیعما كنند |

 ړل رسک كنءهزمه (رازفالال هلوا یدازوا نوزوا ةقلخ و قشمو هکروند هلو نال وا هدقلموق لصتم هر هاها

 "یرتم رزفلان سوا نیرزف ردندیماسا هدننزو رز (رزفر) امتفاذا ةلطارزفا لاق رد هنسانعم قعافوا یهنسنرب

 رسک (رسفلا) ردیلع كمدآ رب هدننز ورییز (ریزف)) ردنطبرب (رزفالا ون ردندنیعبات رزف نب دلاخ و ردبسصم
 هنابا اذالوالا و ینأثلا بابلا نم ارمسف "یشلا سمف لاقب ردهنسانعم كلتا نایعو فشک یهنسن یلوتروا هدنزو
 لاق رونلوا لامعتسا هنسانعم قغاب هنلوب هدهروراق كنهتسخ نوجگا لالدتسا هتلع بیبطو هناطغ نع هفشکو

 هن انعم ققاب هلو كضيرم بیبط دوب هدننزو هلمکت (ترسفتلا) ضیرلا لوب ىف رظن اذا بیبطلا رسف |
 سابمالا ی لاق ردهدل وم هلک وب دوخاب رونل وا قالطا هنلوب كجهدنا رظن بیبط كن هتسخ ردعما لوق ىلع رد ردصم
 ٍ ۱ روتسم و هدیش وب یک رسمف هدننزو لیعفُ( ریسفتلا ) هتلع ىلع هب لدتسلا ه وام وه و ضدرلا ةرمسفت ىف بیبطلا رظن

 ۱ ۱ | لوق جام مانی ہدف م نار سقم و هناباو هفشک اذا هرمنف لا ردهنسانعم كملنا نابع و نشور ی هنسن

 ۱ نال وا لقح یکیا لی وأت و ناو فشک ى دارم یانعم ندلکشم ظفل ریسفت رغلا دنع و ردفدارم هلبا لیوأت هرزوا

 هدنساصف ناهفصا هلریص كناف (نا راسف ) رد رابع ندکلیا در هانعم نالوا قباطم همالک ر هاظ ¿ یدر نظام

 ردعفات »ی یعبد مصا تارشجن راسو نالی هکر دیس اود عوو هدننز و "یرشاح -یرشامل) ردد هن رور

 ردرسفم هلتاب ییاود یراکدد ها قآو یلکنروا و موسم هرز وا قل وا ینایرمس هل صق كناب هد هبط بک

 (رطفلا) روند هراج یراشح ولطاشذ هدننز و موصرف (روصیفلا رد هنسانعم هجاص ردیس راف رو سم طول

 هدننزو روهظ روطف و رطف و غابدلا نم هور ملاذا داملا رطف لا ردهنسانعم قعاب هج هقفوب بویم ردناق هتغابد

 ۱ اروطف وا رطفریعبلا بانرطف لاق رونل واریبعت قمراپ ییسیزآ هکردهنسانعم كلعا روهظ یشید یزآ كنعسف هاد
 لاش ردهنسانعم كلغا داحا ءادتا ی هنسنر و مهقلخ یا قلا هللا رطف لاقب ردهنسانعم قمتارب رطف و علطاذا

 ه هنن ر رطق و نم دیو راش ید هدر اصباعقا و ردشلنا هلضت نب )رها ,حراش+ ےھآدب یا قلنا ہللار طف

 هاشنا اذا "یثلا رطف لاق ردهنسانعم كلنا ثادحاو اشنا یبهنسنر و هأدتا اذا مالا ر طف لاق رد هنسانعم قلاب

 رطف لا ودوتناتعم قدزو یتجروا ولجروا ارنا لاق رطف و رطف و ردعا ندنسانعم داحا نانلوا رکذوو|

 م تب 0 0 8 ا قمرهز و یجر زا لنت ولعن وا وابرمش ول 11د1 رطف و ارظف اصلا
 قش کرو رد رلکدد راتنمهجولد ردلاتق هکردعسا راتنم ع ونرب هلنیتعط (رطقلا) و هلیعط كناف ( رطفلا )ل ارطفم

 هرزوا یرلکیلدكن هم و رون د هنس هلضف دوسنالق هد هم هدن یقیدلغاص دوس رطفو یدنل وا قالطا نوهکیدلیا ۱

 | رطفهدش دح و هر طفل اوه ال یذلا نع لئثسدق و هنع هللا یضر رعلوق مضنلا ها ورامهنمو رون دهدوسنال وا نایامن

 | دوس نالوا رهاظ هدنزغآ هم یشان ندنتلق ییذم رع ترضح هلکطبا تباور هلبعض كنا لبعش نب رضن ینظفل
 [ دوخابهدوس نالیغاص لقمر یکیا هل را تیا ور هلیعتف كناف ةا ور ادعام ندرضن ورول وا شا هییشت هنس هر

 ۱ ووندذمزواشمتسوک جواز زونه هل رسک ناف( رطعلا رول وا شل هشت هن روهظ كنيشيدیزآكنءهود ا
 لاش رد رار یعج و درفم هلغل واردصم لصالاف رونل وا قالطا دمدآناجآ نج روا رطفو ردراح هد هلعص كناف

 6رطفتلا) و هدننزو لاعفنا(راطفنالا روند هفجآ جروارول وا عسا رطف و رطفم یا رطف لاحرو رطف لجر |
 جدو هل رسک كنهزمه (راطف الا قشناق هقش یارطفت و رطفناف "یشلا رطف لاق ردهنسانعم قمل راب هدننز ولعفت

 قجا جرواولجروا و هور ملاذا دال لا رطفا لا ردهنسانعم قعای هچالچ هی بویمرو وط هتغاید ییرد
 ماصلا ترطفا لوقت ردهنسانعم قمردجآ یتجروا هولجر وا و برشو لکا اذا اصلا رطفا لاق رد هنسانعم
 راطفا و رطفنا هلناح اذا اصلا رطفا لا ردهنسانع قمتاج بولکت قو قجهچا جروا وا رطفم هتلعج اذا

 ( هنتقو )

 هکر د جزم + ردلکد ندن رع مالک راردبا لاهعتسا هدنعق وم ناذهو هزره هماع هکردظفل رب هننز و بازه (ناشفلا)

 | رول وا ردصم رطف و قش یا رطق هیف لا ردروطف یعج هنسانعم فاش روند هغیراب ردعمآ هدننزو رطس

  تداهسش و قمر شاب نسەم كناوبحو هقش اذا لوالا و یناثلا بابلا نم ارطف "یشلا رطف لاقت هنسانعم قمراب

 ۱ مایبالاو ةبابسلاب اهبلح اذا ةقانلا رطف لاق ردهنسانعم قعاص هل رلج وا لر قمر لوق ىلع قعاص هل راقمرپ

 ۱ | ی یردو هرم لو هتعاسنم هزرتخا اذا نیا رطف لاقب رد هنسانعمقعابكمتا ن سکه امریچخو هعباصافار طاب وا

e OUT 

 و و



 e 1۷ رب

 قهربق یهتسنر و طلخ اذا همالکیف رفرف لا ردهنسانعم كلا مالک طلخ بودلاغوج یزوسو هب حاص اذا

 ردهنسانعم قمالغرا بویقلاچو هعطق اذا هرفرف لاق ردهنسمانعم كعمک و هرسنک ادا مرفرف لاقت ردهنسانعم
 هنسومان و ضرع كمدآ رب و هضفن اذا هرفرف لاق ردهنسانعم قصراص بوکس وا هکرح اذآ هرفرف لاقت
 هراب هراب ینهنسن رب و هضص نم لاب اذا انالف رفرف لاق ردهنسانعم كالبد هلئاضاربعا كجهرب و لالخ

 كفكلس هکر د هنسانعم كمکلس نيد وجو یبسق ناوبح و اهق رم ادا ةا ثلا بئذلا رفرف لاقي ردهنسانعم كا
 6 لام ردهن هم تلقی رت قره 1قیصقیصیرلء داو هدسج صف اذا ریعبلارفرف لاق رونلوا ریبعت

 رفرف لاق ردیلب اتم کتو اراق و کز دون سانعم تا تبار افشا وطخنا ا براق عرسا اذا

 0 س بری شاب قرهلاچ هن راشید ییغامط كک ن وا قمریص یغلشاب ندنشاب یمسق تآو فخ و شاط اذا
 EE یرلکدد رافرف و ه هاتماس انشا هما سأش برض اذا سرفلا رفرف لاقت ردهتسانعم |

 رَ لاش ردهنسانعم قاب ش 1 هلبا رافرف رش و رافرفلا لع اذا لجرلا رفرف لاق ردهنسانعم كەز ود

 ةمدآ قاشکپ ولوو قو بینا وا نوت ليو هفلش هکروتد همدا ترش کب و فیفخ هلی كن ۱ Re اذا اهریغو قاقزلا رفرف لاقت رد هنسانعم قجآ بوراپی هنسار و رافر لا رج دق وا اذا لجرلا |

 سنجر و روند همدآ نالوا ردا تسکشو رسک ییش رهو روند هرارف هدنراتوم رد هتیانمپ را روند |
 رداد زاب هرب یلاثما و نا رقاورددآب کر عرب ایک د وه ص وصخهناوسذو رولیز ودهطاوق ندنآ هکرددآ رصش ]

 زوابندنامده و رسک ییشره دو هدننز و طب الع( رفا رفلا) رد راج هد هل مسک كناف هدنوب رون دهن زلس را نالوا

 سقف ن صاع (رفارف و روند هنالغوا ناوجو و روند هدواق یراق داب ندنر یزون و یکو روند همدآ |

 رفارف لح ر لاش روند همدا ۲ رغ و نادانو ردیدآیملق كننانکلا دز ن رماعو ردا یسرف كن هسک مات جالا ۱ 1

 قنارقا و هلوا رکلسی ینشابامناد بولاچ هن راشید تغامط نکن وص آی زص یتفلشاپ هکر ون دهن آ الوشوقرخایا[
 لا اذالملباو هدارو حراش+رون ده وزوق ش مالشاب هغمالتوا بولیسکن دد وسور وند هل الس راز وای نالوا رله راپ ۳۳

 هل رسک كناف (ریفرفلا إل ردشلیا بیوصت یغفلوا هل رابع رفهاو لکا اذا لمل او همت نیر هح کسا و

 (ن رف ]) روند هل الس را زواب نال وا راه راب ینساتم یخ دوب هدننز و هطبالع (ةرفا رفلا) ردیدآ كنر ول رد رب ندناولا 35
 قالطا هرلن زوک ندا راها تد اوج و زا هلیس هی لعاف مسا (تا رغما مایا ردد عض ومر هدننز و نیلسغ | 3 ۱

 لوش هل رسک كيم ( غم ال او راهت اذا موقلا رافت لاقت ۳9 هدننزو لعافت (رافتلا) رولا

 "رقم سرف لا هلوا عوبطمو شوخ یرارف لوق یلع هلوا اورو خاص هکلئا رارف بون هنتسوا هکروند ها
 (یفرفللالاظفلب عض ولا نع ربع مم ا رمسكب هک فلان 9۴ یلاعتهلوق "یرقورا رفلا دیج وا هیلع رار لصبناکاذا 3

 روند هرکسعنوغزوب هدننز و یرع 6یرفلا) رد دیس لئاووس یعاذطا رفرف نب ورع ردندیماسا هدناز و دهده / 1
 e راف ال كعص اذا لجرلا ررفت : لاب ردهنشانعم كل وک هدننز و لعفت (ر "رفت ةمزهنمیا یرف ةبيتك لاق

 لوالا تابلانم ارزف بوثلا رزفلاش ريان ۇز هدننزو رزج (رزفل ا ردیسا هریبک هیرقرب هدنراید مصم | ۲

 كمدآ رب و هرهظ ىلع ه رض اذا اصلاپانالف رزف لاقب ردهنمانعم قمروا هلکنکد هنسهقرا كمدآ ریو هقش اذا
 ةرزفهردص وا هرهظ ىلع ج رخ اذا نالف رزف لاش ردنا كلا روهظ قل رونق دنن یکی دو هدنس هقرآ ۱

 بوثلا رزف لا ردهنسانعم قلراب هدننز و لاعفنا (رازفنالا) و هدننز و لعفت ( رزفتلا) بدحاف ةمظع ةرح یا | ۱

 قبرطوروند 4 یرم ووپ ندا روهظ هدسکو ک دوخابهد :ةراهدننزو هفغ (عرزفلا) "قشنایا رزفنا و رزفتف | ِْ

 وکدوخابندن .هقرا (روزفلا)لوهدنز و رجا رزفالا)عساولا قب رطلایاةرزفلابذخا لاش رود

 ار زفلاز) هنسانعم قوق شر ونب د هراق ال جو و راقرابهدنز و بنع (رزفلا روند 4 ی دکنالوا روبتق هل هیچ یو | ۱ ۲

 امحش وا تم تناک اذا ءارزف ةيراج لاقب روند هريق نالواشع ابراقت هغولب لوق یلعولطهننا هدننزوءارج ق
 بقلم ةانم دز نت دعس هلتېسانمو روند ه یک هحهدایز ندیکیا و یکیا هل رسک كناف (رزفلا ) كاردالا تب راق وا

ll رزفاهن ذخ وبالو هلیهف ةدحا واهنمذخ نم هدکد ردت ام بورا و هلا یک یروسرب هر هچج مسوما رز یدل وا  
 | یدل وا بقلم هلا رزف هلکم دنوسغل اهدایز ندیکیا و یکیا نوسا وا لالح هلا رطاخ یافص هب هک ن الآ یک ر یب ق

 ردق هج وا عقم یرایکج نالوا هدرک امغ هلرزف هکیدلوا لثم یمالک+رزفلا یزعم كبتآال» هلا هسبالم وو
 | ردهنسانعم دای و لصا رزفو رونلوا برض هدنعقوم دبات یکمالک هلغمال وا نکع یعج كرانآ ر دکعد ےک کس ۱

 رونلوا اریبعت یشاط قساق هکر وند هزب هح مو ناقرح یک یزب نابج هدرب بيرق هنش اھت كس كناسىفاو



۱ a 

 یف كن( فلا هج زا اع رد را و ماظع خ ویش رفن نوا هدزغببهلبا یراخ ماما ندموفرم قیرط ردشلوا |

 لاه RO رنک هلبصف كنافو كم( رم الو هدننز و باتک رارفلالو هلددشن كنا ر و

 چاق كنعسق هم اد هلیئالث تاکرحكناف رارف و "رف و بره و غاراذا ؛یناثلابابلا نم ارفم و رغم و ارارفو 1 رف لج رلا رف

 هسلاروهروط ئ ةردنانل واریبعت قل هب را هکر د هنسانعم قاب هن را شید بوجآ نیا نوچ ا كعب یتغیدلوا هدنشاب
 كفل وم» اهنسامرظنسل اهنانسا نعفشک اذا ءافلا ةثلثم ارارفو اف ةب ادلا رف لار ول وا هجوف لاو بول وا جنک

 ندکلنا فدک ن درکسع تفت برا نع رارف الثم ردع وضوم هنسانع؛فشک هداموب لصا هروک هتناپ هد راسب
 شام كتآ سنج عب ءافلا هثلثم * ءرارف هنیع داوطا نا + لثلا هنمو ردع رفتم هلتبسانم ررب یتاعم راسو ردترابع
 ىلا وحا ب ودنا تل الد هدنطاب یرهاظكن هنسنرب ردقو تجاح هرامتخا هلغل وا رهاظ تدوج تامالع هدنمادنا

 هندبلاد وع مج راذااعذج مالا رف برعلا لوقت و رونل وا دا را هدعق وم كج هد ردلکد جاتح هب هب رج و شیتفت و ثحص

 "رفو ردکعد ثداح و هزانهلنیتحف عذج و ردهلیس هين لوهح "رف هدارو یداکب ون ود هنسهترک یکل وا یتعی
 | لینک كناف و یصف كيم (نفلا) هنع ثح اذا مالا نعرف لاقب ردلمعتسم هنیمانعم كلهاریقت و ثح ند هنن رب
 | رنا نا چ یلاعتهلوق ح راشلالاقرارفلا عضوم یا رفلانا لاقب رول وا ناکم معماو یدنل وا رکذ هم

 | هلی كناف (ةررفلاو و هلباه (ةرورفلا) و هدننزو ر وبص (رورفلا) ناکلا وه و رسکلاپ یرقو رارفلا ىا
 قهرجاق هل رسک كنهزمش (رارفالا ) ردراتفصهدنزو بعص فالو هدننزو را رک (را رفلا) و هدننز و هزم

 كغ شید یریغ هنر بوش ود یرلشید نولوق كنسهلوقم ه ود و تآ و اف هتلعج اذا هتررفا لوقت ر د هنسانعم

 روند هفقارب یراشید كوا ءاننا و اهریغ علط و اهعضا ور تطقس اذا ءاننالل لبالا و لینا تّرفا لا ردهنسانعم

 هنع شام هب لعفادا ان الف "فا لاق رد هنسانعم قلوا ثعاب هرارف یت آ هلکلشا ش یا كجهدا رارف همدآرب رارفاو

 ردعلیارا رکت ین و فل وم» هقشیا ها رفا اذا فیسلاب هسأر رفا لاق رد هنسانعمقمراآ توروا هنشاب كن رب هل و

 ءا غیا ءا رف هأرمالاه روند هنوتاخ نالوابات و بارب یک و چیای راشید هکر دیفدا رحو هبتز وا ها رفلا)
 ندنسانعم فثک یکی رهدنخ کش و ی لیست هل یلد هدنزان ردهنسانعم كلوک هک زان هدنزو لاعتفا (رازفالا)

 انسح حط كص اذا بوبحا رفا لا رولوا قمت رص هناکز ان هلیهج و قلوا رهاظ راشید هلغلوا ذوخأم

 | ادا*یشلا رفا لاقت ا نکی ورو الالناذاقربلاّفا لاق ردهنسانعم قماردلپ هنسن هدناتو
 روبز (روفرفلا) و هدنزو روبص (رورفلاو و هدننزو باغ (رارفلار) و هدننزو ریما (رب رفلا هقشنتسا
 لوق یلع هنب رای روا كنعسقیرغص ناب و یک و نویق هدننز و طبالع (رفارفلا لو هدننز و دهده (رفرفلا لو هدننز و
 لهجسارارفلا وزن * لثلا هنمو هرزوا رودن هلیعص كناف رولکر ارف یعجج كر رف روند هرلبزوق هراقالغ وا نامه

 یران | ځدران وا هدیسرات هدقدلشاب هفمارص هرز وایرلیشیدبول وا هدیسریرایر واب هیشحو هرن نع × ارارفلا

 بانتجا ندنتفلا و تبعص ر و نم لثم رد هنسانعم هللا ىلع لج لاهعسا راراشاب هغما ریه هلا دیلقت بوروک

 دو هلغغل وا تعباتم هنلاعفا هلامال هم وا نراقم 4 هلوقل وا ینعب رونل وا برض هدنقح هسهک راکدب قج هنلوا

 هنشید نانلوا ریبعت قله رآ هدننخآ كنعسق تآو هنسانعم غ رونلوا قالطا هنغآ هدننز وریما رب رفو رول وا راکدب

 یرد كنهسیک مان سبق ندهلسون ردندیماسا ررفو روئلوا كاردا بوتلقو ندنآ یرلشاب هکرونل وا قالطا

 هدننزو جرب ز (رفرفلا) و هدنزو دهده (رفرفلا) ردیعما نامالس نب نینع نا هدننزو ربز (رب رف) ودينا

 ندکدروا رول وا هدنراید مصم شوقو هروکهننای كحراش«ردہمسا شوقرب هدننزو روفصع (روفرفلا) و
 (روفرف) و رون د هنالس راز وایندباهرابهراب یتساتمه و نرق و روند هنشوق هچ رس هدننزو دهدهرف ذرف و زدکحوک
 یره جا و لکا اذا لهجا حراش + زون ده ی زوق شمالشاب هفعالت وا بولیسک نددوس هدننزو می

 روند هنالغ وا ناوجو وروند هوس یرلکدز ود ندنزون وب یک كلرابود و رفا رفلا یف رک ذ یس اکر دشا هئط
 حوتفم هزمه اضعب و هلنیتمط (:فالا) و هلی كناف(ة هلال روند هنشوق هچرسو روند ههود ته
 . هل وا و هندشیفیا هن رفاو را ةرفیف ءاح لاق ردینامز یتش هکروند هنماکنه لوا كناوه ترارح رولوا
 هلیعص كنف رفلال ةدشو طالتخا ىف یا او و ةر ف موةلاعقو لاق ر د هنسانعم تنو تد قاعشراقو

 ضف هیاس كنآ سان هک رونلوا قالطا هننادناخ و هدرکرسو هد زک كتعاج وموقر هدننزو هغ (ةّرفلالو

 مه رایخ نم یا مهتّرف و م وقلا رف وه لا را هل وا لات هدنخ هشيم هل سس و افص و قوذ هدنتکر و

 هرفرف لاقي ردهنسانعم قمرقیح هب هست رب هدننزو هلزاز ( ةر هزار هینج نو سی دل مه و و

 ( حاصادا (



 دا ی

NEزر  

 لاق ردا رضفندنتهج یتسافنهللاح ناسل هکایوک رونل وا قالطا هئیش مو سیفن و دیج و روند همدآ ی دبا ۱

 باب و رضملاب هضرام اذا راضف و ةرخافم هرخاف لاق ردهتسانعم كلعا هلداح كريد دادعت یا ر لئاضف

 هلبض و یصتقكناخ و یصقكيم (درطفنلا) رضفلان ه ولغم یا هریخفوه لاقت روند همدآ نالوا یولغم رخ _
 اشا هنسن قرهلواسیفن و رخاف (راضغتسالا) هبرضفامیا رب یتح هترضهام لاق روند هثیش نالوا طفلا هام
 :هتآنوزواو كوب یسهماخیخدوب هدننزو لقیص (رضفلا) ارخاف هاّتشا اذا "یشلارتفتسا لاق رد هنساتعم كالا

 | یمنج عجج هنسانعم هرج روند 4 تسد لوي شاباب ندقاربط هدننز و هناّبج (نراتملاو رولکر خابف عج روند ۱

 یربکدناسسیک صخش ندا رخافت هکایوک هدقدنلوا رقنرانوب هنسانعم فزخ روند «یمتس لوق ىلع ردزاض | "
 كلا فاکتتسا ورام ند هنسن ر هلنیتصف (رضفلا) فزطناوه وا :ّرجیا ةراتفهد ین و ءاج لاق ردنبم هنسهظحالم | _

 یزو رای هج وق هکر دیعما خ ویشلاناحم ر (روخافلا) فنا اذا عبا لا بابلانم ارضف هنم لج را رضف لام رد هنساتعم ||

 | ندقمراوقوچ 4 یشیدیمقءود روغو و تآرفیآ هدنز ود وعق (رودفلا) وهدننز وردغ ( ردفلا )ر دتابن یراکدد |

 | بارضلا نع فاذا یتاثلا بابلانمارودفواردف لحفل ار دف لاق رد هنسانعم قمل وار داابا هلقم وشر وب بولوا تسس |

 :غاطند اوبا هد راغاط كسکو ب و برص هلنیتعتفردفو ردافو هلبعض كنافر ولکر دف یعج با رضلا نع رتاق ی ارداق لف ق

 | رولکر دفور واکر داوفیعجرون د هنسیک غاط نالوا ماتی دوج و بولوا جک لوق ىلع هجرف كاذکر وند هنسیک |
 ناروط بوزکه ج هقشب ندر وس ماد ردافو یک هح شمر ولکه ردفم و ېک سولج و سلاح رواک ر ودفو هلنبت2 |

 قوچه یشید رغیآ ید و هدننزو لیعفت (ریدفتلال لبالانع اهدحو درفتت تناکاذا رداف هقان لا روند ه هان |"
 ردهنسانعمكل و لولب ولب وب كچ وکی هنسنر وردف نعم لحفل ا ردف لاق رد هنسانعمقلاق بو وشر و ندهرا و ا

 لاق ردفدارم هدل وا یانعم هللا ریدفت هل رسک كنهزمه ( رادفالا )ا رابکو | راغص رسک یا ارب دقت ردفت ةراج لاق |
 | روند هئيش ندا عطق ندعاجب یمدآ هلیصف تلاد و كيم (ةردفلا لو هدننز و نسحم (ردغمل ا ]ل ردفییعع لعفلا ردفا

 هر نال وا ریثک یسیچ خا رول وا نام مدا هردشو عانا نف عطق ناکادا ةردغمو راف ا 8 8 |

 ۱ هنسیک غاط ندا اونا هدرلغاط برص دوب هدننز و روبص (رودفلا) ردافلا شک یا ةردفم ناکم لاق روند |

 (ةردفلا ) هل وا هج هقشب بول وا ندنس هدام كغاط هکر وند هب ابقنیچلاب لوبنالوا هدن رله غاط (تردافلا و روند | ۱

 (ریدنفلا )و ریدنفل  هتعطق یا الثم لب او لیلاة ردفو حمل اةردف لا ر ون د هنس هعطقوهراب كن هنسن رب هدننز و 4 دف
 فتک (ردفلا) ردف ورصم هنفرط نودام ینابم "هدایز هدارو روند ه هعطق نالوا نود ندهردف هل رسک كرا

 راسکنالا عیرسیا ردفدوعلاه رون د هنس هل وقم هتسا رکو جاغآ نالوارولیرق ريت و روند همدا قجا و نو هدننزو |

 كناف(ةردفلا )روند هن الغ وا براقتم هغولب لوق ىلع ولناحولتا و یک هضف روند هشم وکه دننز و "لتع (ردفلا) و
۱ 

o =و  

 تاهابمو رخف یعدوب هدننز و لاعتفا ۱ تاهابمو رخف (رخافلا) رضف یتعع لجرلا رضفا لاقن ردهنسانعم كما

 مظعب راص اذا رخاف رسب لاق رونل وا قالطا هنفیروق امرخ نایلوا یکدرکچ بول وا یرباو دیج یا رخاف یش

 فصو ه هقان لوشو روند همدآ لوبحم هکلیآ تاهابمو رضف ردهغلابم هدننزو روبص (روخفلا هل یوئالو
 بول وا یو و ردلا ةليلق عرضلا ةيظع تناک اذا روخف ةقان لاق هلوازآ یدوسو كوي یراهع هکرولوا
 0 لوش و نیللا لیلقلا لیلاحالاقیضلا ظیلغلایا روخف عرض لا روند ه هم نالوا هجزآ یدوسو راط یراکیلد

 عذطا ةيظعلا یا روف هلک لاقت هلوا نیلاق یرافادو یرللاد و یربا یکدزوا هکرول وا تفص هنجاغآ امرخ |
 ةب وطلا ناذرطا مظلایا روف سرف لاق رونلوا قالطا هتآ نالوا نوزوا و كوي یسهاخ و فعسلا ةظيلغلا

 ضعب ىلع ممضعب رطفاذا مولا رخافتلاقب رد هنسانعم كعشدبا رخف لب رب یرب راهسیک هفت هدننزو لعافت (رخافتلا) |

 یسهلوقم بسح وړعو دوجو مرکو هثحابم هلبا رخت همدار هدننزو لاتق ( رانا هدننز و هلناقم (:رخافلا

 رخف یمدآرب هل رسک كنءهزمه (راضفالا) هنم رضفا ناکو هبلغ اذا هرخفف هرخاف لاق رونلوا لامعتسا هد هبلاغم |
 رفا هلع هلضف اذا هيلع هرخفا لاقت رد هنسانعم كلیا لیضفت و حح ر هرزوا مدآر راس هلبتهج فرشوآ

 | هدنتهج رخف و ردربخف هرکیدکی لرخافم یا لریضف وه لوقت روند هب هسیک ندا رضف همدآرب هدننز وریما ( ربضقل)

۱ 

هدح و بهذب ناک اذا ةردف لحر لاق روند همدآ نالوا رزک هج زکلاب اعاد هدنز و هزهش هلع
 ۱ لصس (ر رف) 

 ن رطمن فسون دم هللادبع وبا یسوار یراحت ماما هکربد جزم * رددآ هبصق رب هدننلابا ی را هدنز و ۱
۱ 

)0( 



 > رس
 مارو ارجفهدجو اذا نالها لاش ردهنتسانعم قلو رجاف نهسک ر و رفلایف لخداذا لج رار غا لاق ا

 | لاق ردهنسانعم كلعوس ناليو ريثكلا لاملاب ءاج اذا نالف رجلا لا ردلهعتسم م :سانعم كمروتک نا وارف لام |

 لج را رغا لاق ردهنسانعم قلوا رفاکو ان زاذا نالف رجلا لاقت رد هنتسانعم كلیا انزو بذک اذا لحراا رفا |

 اندرو "قلا نع لام اذا نالف رجلا لاقب رد هندسانعم كليا لودع ندهفتسم قیرطو قعاص ندتحو رفک ادا
 ۱ ردق ةن“  عولط ندنماکنهرگ هدننز و نسحم 4 رجلا هطبنا اذا ع وبيلا را لاق رد هن انعم قعانیقراکی ۱

 هنسانعقرط روند هرالو هدننزو باتک ( راعفلا )راغ الاوذ یا رصفم تنا لوقتروند ردا نج قو نرو

 راجفلا مایا و اهعم روجلا بکترا اذا ارا اهرجاف لاقت هنسانعم كارو باکترا رول وا ردصم ندهلعافم و

 ا لف ةر اا ثناکو نالیف سیف نیبو ةنانک نم اھمم نمو شرف نیب تناک مرطا رهتشالای ةرفبا ةعبرا

 رفتن یتموع ىلع لبنا تنک ثیدخا فو نیرشعنا وه و مالسلا هیلع ینلا اهضح ان رغ ا ولاق مه ولتق الف

 ۱  هکیدلوا عقاوراخ هعفد ترد برعلانیب هرزوایناب هاربس بک 9 ت تلعف ۰ نک امل یتا "بحا امو ےھساب هبف تبمرو

 | لودع ندقح ین عن روش باکترا یشان ندنرلکدلیا تمرح كته هک اب هو لی مد

 تول وا هدنشاب | کی هد وا یزترضح مالسلاو ةولصا هیلعمرکا ب هکر دروک ذم را یمظعا رایدلیا

 | لوا و یدارارر و هن هجوم بوروش وب دیراق وا نالبتآ ندوش راقیدارشلوارضاح را , هلن راهج و 4 هکرعم
 | ققفآ وص هدشزو رحز ( رفا إو ردشل وا مزهنم فرط ساق و ی دا راظوظحم ندنرق دنلوب هد هکر ما

 | هنیسانعم كلا قش هلا عساو قش ی هنسنر رغ لصا رعمناف لّوالا بابلانم ار ءالار 3 لاق رد هنسانعم

 شالا قش قح قیرط هکر د هنسانعم كعث رود هماثآو یصاعم هدو دوعق زوفو رفو ردعوضوما
 | اتزاذا لجرلا رگ لا رد هنس انعم كلا ان زو یصاعلا ف ثعبنا اذا اروق و ارف لجرا رفت لاقت رول وا

 لاقت رد هنسانعم كلی وس نالی روعف و رعف و قسف اذا لحرلا رعف لاق رد هنسانعم كيا قسف روجشو

 كلا تفلاخم و نایصع و هنذڪ اذا هرعف لا رد هنسانعم كما تیذکت یمدآر و بذک اذا نالف رعف
 | كمدآرب و ار اذا هضم مارف لاق ردهنسانعم قلافاص هتتسخ و هفلاح و هاصع ادا هرعف لاق دانغا

 | قلوا هاسو دنساف هدامرب و هرصب "لک اذا لحرا رف لاق رد هنسانعم قلوا فیعض و هربخ یرصبا

 | بآ ارا رج لاقب ردهنسانعم قاق هف رطرب نوک یکیش بکار روجف و دنفاذا مھ ما رجق لاق رد هن اتیا
 هدتزو روبص ( روجقلا ) لدع اذا "قلا نع رجف لاق ردهنسانعم كلا لودع ندقح و هجرس نع لام اذا ۱
 | قسان (رجافا) هلنیتعص ردرعف یعجب رون د هرامدآ راک انزو كنب هب یصاعم و مان | تیاغب ( روجاقا و
 | قالطا همدآ رادلام نیکنز كب رجافو یک هبلط رولکه رعف و ۳ کرا و رجات ردراعف یعچج روند ه یازو

 قش آیی وص هدننزو لیعفت (یسفتلا ) رحاس اذکو  لّوقم یا رجاف لجر لاقت روند هرحاسو وداجو رونلوا
 |: وا تو روند هنر نافآتنومانیق كیوص مدننزو ءرضتسم (نربیفلا ) ريتا هال ر لاقن ردهنسانعما
 ار هل ام وزود هکر وندهض را لوش و رد هنسانعمرجفنم نول وا هدر راس

 | هکرون درب نانلنا و اب بونلتعسو كنهردیداولاةرجفورون د هن رب ناق اب وانيق كن وص یخ دو هلیعض كناف (ةرجفلا

 | هلام قوچور ونلوا قالطاهناسح او دوج و مرکو هاطع هلن Ce بواکر وص ندفارطا هنساروا
 | ود راجفاي هزض ناوسن هلغلوا لودعم ندهرجافو ردیعما كنانزو روعف هدننزو ماطق 6 راحف) رونلوا قالطا
 | ردعضومر هدننز و هنیهج 5 ةريچملا) ردیدآ عضومرب هلزیتصف ( رعف وذ) ردکعد هینازاب راردبا مانشد و " 2

 رے ( رسفتلا) بذك اذا فرصلانم ةعونع ةر نالف بکر لاق ود هنسانعم تذک هدننزو هرم (ه رفا

 ا ا دفا نیتدتسک رخ مدار هدننزو لاعتفا ( راعفالا ردیعسا یس رف كن هلعد ن ثراح هدننزوا

 | هع ناریغنم هقرنخا اذا مالکلا یف رهفا لاق ردهنسانعم كليا عازخا مالکرب ندنس هڪ رقیدنکك رەب رکو ا |

 ۳ ءافلت مدآرب هلهح و یکج هی تعباتم كلربغ هدننز و لاعتفا هلبا هلم یاح (رامتال) دلش و دحان

 | عبا : لو هسف دصفنم 4 یتا اذا یأرلاو مالکلا نالف رعفا لاق ردهنتسانعم كما ادب ئاز دوخاب مالک

 لنت ران( ةراض و ران )و نیت هلی قلح فرحو لوک ندرت یان و یحصق كناف( شفا دعا هيلع |

 كغوکوا ب ودب| كله دن ان هما لئاضفو لاصخ یغیدلوا فصت»مدآرب هلا دم (ءارضفل )و هدننز و قیلخ (یربخملا و |
 ین هسکرب و لاصفناب حدم اذا ثلاثلا بابلانم ءاریضف و یربخف و ةراخف و اراضف و ارخف لج را رخف لاقب رد هنسانعم

 0 ت دمی ادا هيلع هرخملاق ردهنسانعم كلا جج رتو لیضفت هرزوا رزوا هننکرخارب هل.تهجرخف

 لاا ( ۳

۱ 

1 

۱ 



۳۹ 

4 
 | بیباحم “هدد رونلوا ریبعت هتسخ مشچ هکرولوا فص و هزوک و لشقاب تسس رتافو هارح نکس اذ رتاف ءام لاقن
 | فعضو رونف هيف یتعی رظنلا داع سيل یارتاففرط لاق ردنا لیلع یراغاص نکیا هتسخ یدنک ردندنفاص وآ

 ۱ هلذیتصف( رفلا) ردن نیضتم یی هغلابموب هکر وند هب وص شاوانک اس یترارح تدح یخ دوب ( روتاقلا )ل نس |
 ۱ هم ولعم رادقمرب ندل الغ و روند هننا قلاب نال وا هدندب رف و فعض یار مولا یعس> ف لوقت روند هكلفيعض

 | نالغوا و هفعضا اذا ءا ودلا هرتفا لاق رد هنسانعم قلق فیعضو راف یهنسنر هلیرتسک كنه راتفالال روند
 قاقرة بارش ه راش دوحوو هفرط رکنا 4 وفح تفعص ادا مالغل اّبفا لاه ردهنسانع قل وا مثچ سا |

 لامعتسا راسو كنهداب هدنز و با غ( راتفلا]) هب راشرف اذا بارشلارتفا لاق ل كمر و كلکش وک و

 ۱ ردهئشن یعیدراص ب و هر واق زونه یعامد هکر وند هننیفک و دیش ادا نالوا لصا و هغامد كن هن سس نانلوا |

 | یییبامكنج وا یفمر,تداهشنال وا هداش ےک هل اب شاب هک کناف( را ) هت وشن ءادت ایا هراتف تربتخا لوقت

 .(ةزفلا ةربشلا فرط و مابالا فرط نیم قو رمفلاب هساق لاق رول وا ریبعت ۵ رر هکروند هرادق نالوا ۱

 ریبعت ريب هدیکر رو هلا نوا کا بولی روا ندنغاررپ امرخ کروند + هب هنس هدنزرط هرفص لوش هدننز و هفغ |
 E اا | قالطا هنامز نالوا هدننببام ناشیذ ربمعت + یکیا هدننزو هرع(ةرفلاورونل وا

 | هزفو لوسر "یحنع لاح نوکسیا لس رلا نم ةف ىلع  یلاعت هلوف هنم و ح راشلا لاق نوپح يدل وا قنوکم
 | رلوا لئاز ۳ رول وا ضراع ثالتسس هتبلا هنغاا هدق دصاب هلیخایا مدارب هن رزوا هکر ددا قلاب سنجر

 "نانلوا رکذ جدو هدننز و بنق 6 رمفلا ]ل رددوجوم هدلبن رې الاح ردقلاب یراکدید هدافو هنیمب وب هکر د حراش |

 ردطلخ یر رسا هدارو ےس | اذا سر فلا رفتسا لاق رد هنسانعم كاغکد یمسق تا (راتفتسالا )روند هغلاب |

 | یره وجر ددان ونار هد زورن (قف و نادر ± باتکز رديف

 | هدننزز و رصنخ ( کت )یدلیاطبض هلبا رسک دی TE حراش » ردشطاطبض هل رسک كناف یتیم هنو

 كناتو یرسمک كناف (نیرکتفلا) و هلیعق كفاکو یئالث تاکرح كناه(نب رکتفلا) وهدننزو رج (رکتبلا لو ]
 هد ز و روفاک هلا رو یاب ((روئافل )روند هیظحم و بیع ما لوق ىلع هب هیهاد و تفآ ليف كفاكو یورک

 ید ی ےس ردقح هل وا یس سرد ماعط هکر دعا ناشط لوق ىلع هنتمانعم طب روبد هباق نانل وا ریبعت نکل

 شازودندن ول ایندشموک اب ند م س قا | هکروند هب ىست :لوش دوخاب رد میسر ناهشط روند | ۱

 : روئافک ضرالا نوکت و۶ هعاسلا طارشاتبدح ین و ههاهنلا ین لاق ردشلنا ملت مث رح وشا هکن و فل وم » هلوا ق

 ردد وهعم ف رظ هکروند هب هیطاب و ردقج هل وا باق نانلوا عضو با رشقلطم هکر دیفدا رم دوجان روئافو د ةضفلا |

 | نج يساوتب یا رح هکروند دن راک دن زد وام رکسع یزوک نالوا هدرادحمسو ردیدآ عضوم رب روتافو|

 | هب و تل رنمو هاب و روند هسوساحو رازدپ ک بوروس ندر هک | هدننک یربعفد و در ط هدکدلیاروهظ ||

 روناق ىلع ھ نولو اذهلف ردطلغ یس رس طاشن هکرد حراش# هنسانعم طاس روسد هب همش ودو رد هنسانعم

 | : هطا وف و 2 شلزود E. a ردص روند EY دحا و طاس ىلع نونعد مماکدحا و 1 9

 قت كش هدنرخآ ثالبلدا وس هکروند هک ور ناو حایص یعب حایصلاءوض هدننزو رج ز(رحقلا) روتا ۱

 ۱ . روهظهرز وال طتسم لکش هکر دذاکر ف یر ردیکیارف 3 و رونل وا ریبعت قفس ردن رابع ندن رج نال وا رهاظ هدق شم /

 E هعاصهدتفول وا رول وامشتنم هقاف [ کردیا روهظ» رکصندن یر و ردوب یرلکدید ناحرمسلا بنذردیا |

 یدک ردلعاف ی و ردردصلاب دیس وب هروک هناي ةد راب كفلم « رد قداص رک کاو رو مارح |

 | قفش هکر دهنسانعم قلجا یرب حابص هدننز و لاعفنا ( راجفنالا) یدنل وا دیس 3 نوههکی دلی قش یی رج |
 | ردهنسانعم قق بوبانیق وص ندر و فشکنا اذا لیلا هنع رج و ےصلا ریقتا لاق رونلوا ریبعت كکوس

 | قمرا قره انیق رک رولوا هنسانعم قغ قرهراب هلغل وا ربتعم "قش هدنموهفم كرانوب لاس اذا ءاملا رتا لاق |

 e رط ره راجفناو رونلوا لامعتسا جد هدف آ هدنزو رب ازاح و نوسلوا قفآ قرهراب یرب كرکو |
 رو هجو "لک نم مهتنا اذا مهیلع یهاودلا ترا لاق ردلمتسم هنسانعم كیا هجوتو روهظ یهاود و

 عفت( ربشتلا رق اذ زاص اذا لجرلا رجفثا لاقب رامن هیات قلا یلذ و اطع و ربثک یلام كمدآ ق
 | رد هنسانعم ققآ بواانیق ندرب وص و ربنا نیغ علا ری لاق ردهنسانعم تاک ون قفخ ید وب 091

 ۱ رقت لاق ردلیگمشم ةت اتم قوا غیردی و لوذبم یاسحاو lhe ا ر و لاس اذا ءالا رجفت لاق

 زذ هنیسانم یل وا لخاد هنتف و رگ هل رڪ كن ه زهه 6 راغالا ) رب اذ راص و مرکت اذا م رکلاب |



 سم ءافلا لصف ول

 سگ ۱۲ زوج

 هدننزوباتک (رایفلا) و و (رافلا) و هليل رانغ (رغلا) و (ةرغلا) نکنی چر و اتم ناتمام هربخذو وا

 هنر ما ىلع لجرلا راغ لاق رونل واریبعت قءافسف هکر دهنسانعم كما تیج ندتلاح كجهر و للخ هس ومان و مان

  لازنا تجر هندابع یلاعتقح رایغ ویا هرم فنا اذا عبارلا بابلانم ارایغ و ارافو اریغو ةربغ راغت هيلع ىهو
 | مهاتس اذا یئاثلا بابلانم ارایغ مهريغب رطع ہللا مهراف لاق ردهنسانعم كیا ناسحا ریثک زرو ربخو

 هددت زو ناریح (ناریغلا إل هعفن ادا الف راغ لاقي ردهنسانعم كلعا عفن لاصبا و مهاطعا اذا ریخت مهراغ لاو

 یک یلاسکر واک ی رابغ و یک یراکسرواکی رابغ یجج روند هب یشک می افسق ولتیج ولتريغ ك ردفص و ندنربغ |

 هر ویغ هللا ناف ثیدلا قو حراشلا لات »هلن رولکیغ هج ردفص و ځدوب هدنزو زوبس (روبلا)ل

 یرکس روند یربغ هدنش " وم رد ربیاغم یعچب ردفص و دو هدننز و حابصم (رایغلا شحا وفلاب یشریل هات

 مدآرب هل رسک كن زم (ةراغالاز) ر دریغ یعجهن روند رویع تالذک هدننز و یراکس ردیرایغ یعج هدنلزوآ
 | هلها لج زلا راغا لاق ردمزاتسم یکمروش ود هتربغ ی یل واّهج وزهکر د هنسانعمقلآیخدهج وزرب هزز وا یسهجوز

 كم غا شیکد هکر دهنسانعم كلا هلدابم هدنسس هلءاعم ارش و بب هدننز و هلعافم (ةرباغل) تراغف املع ج ور 3
 لج زا راتخا لقب هنسانعم كمي ریخذهدننز و لاعفا (رابتخالا) هلداب عسل هض راماذا هرباغ لا رونل وآریبعت

 هدشز و لادج ( رایغلا إل تیذاک اب یاربغ تان ءاج لاش رونلوا قالطا هبذاکا ( ریغتان  راتما ادا

 | هدفلس رول وا مسا رایغو ردم ولعمان یو تا دارفا و قلم« رد راردضم ند هلعافع هکر د هتسانعم لاد
 | هروک هنفیدن) وا رک ذ هدناهما ضعب یکی راسو راز ردیعما تمالعرب نوجا اما صوصخم هنسهشاط تمدلها ۱

 قالطا هن راش وبا و تسمو هن راتوسک شابالاحیدارل رکید هنس هج رادقمرب فلاح هسابل كنر هنشود كن راسابلتسوا |

 | هک ءافلا لصف چه ردم | لج رر هدنن زو هدنع((هربغر) ردیعما یسرف لد و نن ثداح هدننز و هر (هزبغلرونل وا

 | كناف رولکنارتف یمج روند شوم هدیسراف روند هناجص هکر دموللعح هل وکس كنمزمه و یصق كناف (رآفلا)

 هن وم و رکذم هراف هلباهردص وصخ رکذ م یظفل راف و هدنز ود رص e e هشع ر واکه رف وهلا ر سک
  افیفحهروک هنناب كحراش» ردبلغا قل وا نوجا تدحو یا رک ذم نک یک اهترول اقا

 | هدقدلتص بونغص هکردیعما كح ر سنجرب رول وا ضرام هنس ےکنب ۰ 4 ی یکرت كنهزمه |
rtرساه و هنسانعم كسم ا هفانرون دهننکب وک كسم هر أف و ردن دار ع عونرب و رول وا عقجم هنن هدقدنل وا رت  | 

 قالطا یثان ندنناروف كنسهصار هکر دکلیا رکذ هدنسهدام روفینونالوا باوصدوخای روند اگر ای .راف

 | رآفلازمهتا ندا صار هکر دندشاطل وردعقاوهدنتیهرأفارب زرد احهدیسل واز و« لوق یلعرول واف ا وا
 | یعسق یدکی راف تعب اھ زت 5 ةّرهلا هدننا وج هدن رلکدلیا لاوس و د نسیم ردنا هوفن ازوم#* ی ی هلک راف ی

  هنسهیگلب تن ه اد یخدوبهلیعض كناف (ةروفل ) یدلیا لج کا هلغل وا هنسانعم قمقص نه در ۱
 | تعق واذاف نیل لار ون د هب هنسذ شمش ود هراف هنجما هدننز و فتک (مغلا) رون ده هص وص شر نالوا یا

 ۱ ةرثکی اةرآفموریف ضرا لا رون د هرب قوچیسهرافهدننزوهدسأم (ةرأغم ال وهدننزو هح رف (ةرفلا ةرآفلاامف

  هرفح اذا ثلاثلا بابلا نما ر اف بارلا رأف لاقت ردهنسانعم قهزاقیرب هلن وکسكنهزمه و یصق كناف(رآفلا9ةرآملا
 ردندرلانعمو نوعلممانهرافنانل وار و هاقخا و هنفداذا ؛یشاازر افلاق رد هتسانعم كل افخا و نفد ی هتسار 7 رب و

 | یرلهزهش یهاکو هدننز و هننع 2 ةژفلا و هدن زو هع رک (قرشفلا و هدنز و همام(قرا وفا وهل رمسک كناف 62 را

 وا زر ورا جم هرکصدکد یا نم هلام رخ یدوسهکرونب دهنماعط با عا ولر درې رونل وا فیفخت

 هشمرا رافو ردیحشلئرح مان نوره نب دن راف نب دیعس ردندیماسا هلق كناف (رآفال ردص وصخ هاو بن

 کا ره یا رکص صز دندو هنسف رب هلی كنا( راتفلا لو هدننز و روهظ ( روتفلا) رد دا هدلبر ندندالب

 تابلانماراتف واروتف ؛یفلاتف لاقیروئلواریبعت كفل زس فو كم هشوکر دهنسانعمقلوا بات یوتسسبول و تع الم

 لاق ردهنسانعم قمل وا لیا بوک امو یترا رح كىوص نیغزق و ةد شدعب نال و ةدح دعب ن نکساذا ااو لوالا

 لنا همس یتمی هلبارتف ییهنسن رب و ردشلتا صیصخت فلوم نکیالخاد هدل وا یانغم رلانعم و ه رح نکس اذاءالاف

 قلوا مس رف ید اب ویش وکی داسیعا و لصافم كمدآرب روتف و هش هلاک ادا "یشلا رف لاق رد هنسانعم كم وا

 قلف راف نهنبسنز هدننز و لیعفت ( ریتفتلا) فعض و هلصافم تنال اذا اروتف هعسج رف لاش دغا

 دفن ردغای بویټک هتسرب بوکوج هدرا يی داوو تا هداوهو ارتاف هلعح یا هللا هزف لاقت ردهنسانعم

۱ 
۱ 
| 

 ردلعاف مسا ندروتفو رف( افلا رطمل اتو نکیسوریح اذا باح ا زف لاش FE قل وا هدامآ

 ( لاق )



 هلغل وا یتدشو لغوت هدماا كنسسهلکریغ وبشاو ردهبارعا یسهکرح هدراتروص وب سپ هلبصن روند ایک م |

 یت ادو یمالغ تریغ لوقت هنمو رول وا هللالیدبت هریغ یر و ناک ی ذلاربغ ءان اهتینب اذا یراد تریغ لوقت ههو

 سی 1۱ = ۱

 كنم رهشو هلیعض كنیغ (نایر وغ )ر د دآ كضرا رب هلعف كني (ن روغ)ل رده رقرب هدنناب لح مان نارهظ هدننز و |
 ۱ (روفلا)ردندنم لابقا ءاوذا هکر دمبقلریما رب ندکلامنب ناهلا ون هدننز و رجاه ( رواف وذ) ر دیم "اهن رق ر هدنساضق ۱
 | هب هربخذ هل رسک ك نیغ (قربغلا )هتد یا هروغیطعا لاق رونلوا اداهدنلباقم مد هکر د هنسانعم تید هدننزو بنع

 ۱ ا و ۳۳ راف ردکع د ادعام هکر د هنسانعم یوس هلبص# كنیغ (ربغ)) ةربلا یا ةرغلا هموقل بلج لا روند
 ایغاب ال عیاج یا هالا داعالوغاب ریغ "رطضا نف یلاعت هلوقک رول وا هنسانعم هیفانءال و رونل وا ربعت هما کو وا
 ده اکو ردمزالم هتفاضا هدانعمیس هاکریغ وبشاو كریغدحا یءاحامتالوقکر ولوا نوح ا اشتسا هکر ولوا هنسانعمالاو
 هکرایدید راضعب و هسیا ردنا مدقت یسهلک سیل هنسیدنک و بونل وا مهف یمانعم رک ا رول وا عطقنم ندنفاضا اظفل

 رددّرجربغ نیت یر ود نم بیکر ت یتعبیلوق وب ر وک ذم ضعب رداطخ و نخ یرلل وق ربغال هلبایطیلست هيفا ءال اسان
 كلامنا وردشلوا ع ومو ردراو هدنتب + لأسنریغ ال تفلسا لع نعل + ان وفدقعا وجت هاما وج ءوبشا ل اشار ز ۱ ۱

 كموح مین اربس یروک ذم نیم روب نم ضعب هک اب وکی دلیا جات هلیا م وق رم تب ہدناب عمق تلیهست حرش |
 فذل | زج مل دحج ا ظافلا نم اهريغ سيل ناکم ناکو لو سيل دعب ريغو الا تناک اذا لمعتسی اما فذملا وبا |
 ندنظفا سیل هنسهلکریغ ندنالک موهفم كنفاربس هچرکر دشلنا ذخا ندنترابع عاملا دروم تالذب زواج الو

 هلغل واعوع*"ندموف رعشهرزوا روک ذم هحو نکل ردمعفنم یییعوعسم مدع كنغيدل وا ط)سم هيفا ظافلا ادعام ۱ ۱ ۱

 یربخ كنس هک سیل هک هلیعفر كربغ روند اهربغ سیل ةرشع تضبق الثمو ردلکد ازس هنافتلا روزه مالک |

 | سیل ردرصم یا كن هلک سیل هکهلیبصت لربغ روند اهریغ سیل و ردهدنر دقناض وبقم اهربغ سیل ردف ود |
 | رد هر امضا كما تاذکو توب دن و یفذح اظفل كملا فاضم هک هلصق ر ون داهریغ سیل و رد هدن ر دناهربغ ض و بقا |

 رد را و بهذم چ واهدن [ینعی ردلقح قلوا هی ارعا و هان مط یسهعضهدنروص وب نیوتتالب هلع روش دریغ سالو
 یکی رل هلک دعب و لبق رد شمل وا هاشم هنایاف یسهلکریغ ارز ردرلبهاذ هنسل وا هیانب كندع نوّرخأتمو در |
 هکلب بویل وا ناکم ےسا یک تحن و فرس نامز سا یکی راهلک دعب و لبق ارب ز ردبهاذ هنسلوا هيا رعا شفخاو |

 سیلو هلعفر رون دریغ سیلو یدل وا بهاذ هنلاقحا كنيهج و فو رخ ناو ردهدنسهلازم یراهلک ضعب و لک | ۱

| 
1 

| 
۱ 

| 

 هلغلوا لئاز هیلکلاب دوخاي ضراع فعض هنماپا هدقدلوا عقاو هدننیب نیدضو زما فیرعت بسک هلتفاضا ۱ 9
 الا هدقدل وا نوجا انشتسا و ردشلوا عقا و هدنسهع رك هب الا هک ماع بوضغلاریغ ال هک هت رونلوا فر عت

 ارز نسردا بوصنم یریغهدنمالکدزریغ موقلا ءاج سپ رولوا برعم هليا عا كنظفل نالوا هرکصتدنس45 " 
 یعفرو بصن هدنمالڪ دزریغدحا ءاجامو ردیضراع یس وا نوجا انثتسا بول وا تفص لصالان ری

 ردزیاح یسلوا ینبم هرز وا حق هدقدل وا فاضم ه یتبمیم هلکریغو هرز وا هیفص وو هبانشتسا نسردبا زوج ۱ 9
 هکر د جز +ردشلوا عقاو هدنتب « لاق وا تاذ نوصغ ىف دماج» تقطن ناریغاهنم برمشلا عنع ۸ × وبشا کت " 

 2 اور قفل وا تد یلکشم تس وبشا كن راترضح هنع هللا یضر تباث نب ناسح هلتتسانمو | ۰ 3

 ردلصاح مار هلعاحرا هاوس یی ریعضریغ هچرک + ایداه لیلا ةللط یف ادب "ین × هربغب هاوس لدعي لف انانآ +

 (یفتلا ) رول وا نیعتم مارع هلبا لج هتسانعم نیع هدا روب هلغلوا نددادضا هن راانعم نیع و ریغ یظقل یوس نکل
 لوح اذا هلاح نع "یشلا ریغت لاش رونل وا ریبعت قلزوب هکر د هنسانعم كمن ود هلاحرب ندلاحرب هدننزو لعفت |

 رول وا هلرهج وقمال وا ضراع هنناذبونل واربیغت یتروص كئیشرب یرب رول وا هلهج ویکیاریغتو ریبغت هکر د ج را

 *یثلا ربغ لا ردهنسانعم قمزو ندنتروص یکلّوا یهنسنرب هدننزو لیعفت ( رییغتلاژ امهریغب املا اذآ | ۲

 هدیکرت هرغی یتعب هدو هلّوح اذا *یشلاربغ لاق ردهنسانعمقلف لیدت و لیوح هرخارب و ناک مرغ هلعج اذآ

 | هنسانعم كمر و تید رولوا ردصریغ و ردعما ندربغت ورییغت هدنن زوربس (رغلا)) رونل وا رببعتهلنا كعد ندنو

 . رواکر يغ یعج رول واریت اهبنوخ هکروند هتد ردعما هل رسک كننیغ (ةریغلا )هادو اذا اریغ هریغب هراغ لاق
 | هدنزو بنع (ربغلا) ةيدلا یا ةريغلا هنم لبق لاش رد شمل وا قالطا ندنغيدل وا نیم یهلدابم هدننز و بنع |
 ثيدح فو ةهیاهنلا ن وحتراشلا لاق × ةربغم ثادحا ودیا ریغوذ رهدلا هنم و روند هغازو و هغفمزو ردعسا ندربیغت |

 , تالوق نم مسالاريغلاو دالا یلا حالصلا نعاهلاقتا و لا اریغت یا (ریغلا قلی هللا رفکی نم ج ءافستسالا

 | هیعسم یا ةرويغم و هربغم ص را لاقت روند هضررانالوا قسم (ةروبغمل اا وهدنز و هریسم (قریغلا ل ریغتف "یثلاربغ



 هه ٩۰ ریس

 دوخاب روند هر هدنلکش هطوا هع وا ندایف هدغاط نامه بویفل وا قالطا هغالتج راق لوق ىلع یکفهک روند

 یشح ودوخاب رون دهر نهطیلقاروت وا وز ود نالوا هدنغلا رارارب كسکو ب دوخایر ون دهر قچل اور وچ ك هدغاط

 نانلوا رببعت قامط كنسبرجما لزغآراغو یکناریج وراح رواکناریغو راوغا یعجروند هنکیلد و هنناروناح
 دوخاب هو هحنزوا نالوا هدنغلارا كن راکیک هکج یکیا لوفیلع رونلوا قالطا هنفرط هسک ا كنفقس تسوا

 ربثکلا عجبا یا راغلا فارطالا نم عم لاق روند هریثک عجب ندسانراغو رونلوا قالطا هنا زا

 هل اوص یتیرل هاد ردف ورعمیمنابهنفد رولي راقیچ عايندنآ هکروند هنجاغا هنفدو رون د هنغاربپ هعصا و سانلانم

 هل وا وح هراصع هلیغاب نوت ز یتس هراصع كن راهناد و كن راقر و هزات دوخاب رار ولآ یناکه ن رز وا بوداذیق
 هدندنع غسلها و رد هلا هم یا ز لوق ىلع ردیتسا ت دحر هلبج نب زاخو هنسانعم رابغ روند هزوتهراغ ورلردانیق |
 تربغ و كشرو هنسسانعم شیج رونبد هرکسع رافو ردبا باعیتسا هنسنف ريف زوب هکردیعما كچل وا فورعمرب |

 ۱ قالطا هجرف هلا ضا هلیس هی هش (ناراغلاإل ةربغلا ىا هلها ىلع ةرانغلا دندش نالف لاش ردهنسانعم

 | 6ةراغتسالا) رونل وا قالطا هکیک یکیا نالوا یعضوم لرازوکو هجرفو هم وا هب راغل یعسپ نالف لاق رونل وا |
 ۱ بونلت وف بولیاپ غاب ههدوک و راغا یتعع موقلا ىلع راغتسا لاقت ردهنسانعم كلنا نوشو تراف ا

 ۱ یشش مای و نفع و راطتتسا اذا سا یف مصشا رافتسسا لاقب ردلمعتسم منسانعم كلا ادب نم یبک یکرک

 لاقب ردهنسانعم كا دا رم ىکا هر قچل او روتج و تمّروت اذا ةحرطا تراغتسا لا رد هنسانعم قمرابق
 روند هجاران و نوش ردرلعسا (یراغلا) و هدننز و باتک (راوفلالروغ ضرا طوبه دارا اذا لجرا راغتسا

 | بارح (راوغم ا هنسانعم هرس روند هکب وک هراف و یدنلوا رکذ یکیدلیا سر هدنعقوم ردصم یهراف فلوم

 | 6راوفتسالال تاراعلا ریثک ر اوغلانیب یاراوفم لج ر لاق روند همدا نالوا ردانوخش و ترافیژنک ا هدننزو
 | ةريلا یاةربغلا هلأساذا یلاعت هّللا روغتسا لاق رد هنسانهم كلا زای هریخذ و دازندنهاکرد یلاعتقح هرز وا یبصا
 | هردم (هریغم)) روند هنتق و راهن فصن وهنسانعم هلناق روند هنسوش وا هلولبق (ةرتاغلال "مماک ارایغ مهل راغدق و

 لفو ن ةريغمو هبعش نب ةريغمو نالسنب ةريغمو ثراطان ةريغم و سنخالا ن ورم نب ةريغم ردندیماسا هدننز و

 | روند هشن وکه دننزو هرم (ةروغلا ل رایدلک هریثکت ا وذندنیثدح هدنمان هریغمو ردرلمارک ةباصصماشهن ةريغم و

 ۱ كنب رهشتاره هلی كنیغ (هروغ)) ردیدآ عضومر و روندهنسوق وا هلولبقو سلا یا ةروغلا تعلط لاق
 | هیجان رپ هدنس هکلوا مهدنز و روس (روغ)) هرز وا سایق ریغر ون د چ روغهدنتبسن ردب دا هر قرب هدننابیسهزا ورد
 نهتردیب کی هلبعص كنيس جور ول هنسنرادقم ج یکیانوا هکردیعمآ كچل وار هدندنع مزراوخ لها و رددآ

 ۱ ضعب ىلع مهضعب راغاذا موقلار واغتلاق رد هنسانعم كليا نوح هن رب یرب هدننز و لعافت( ر واغتلا )روند هنن رادقم

  هریزج ردعدق روب زملثم *اسّوبارب وغلا یمع » ءایزلا لوق هنم ور ددا و ص ر هدند رو بلکو ن هدننز وری ز( ر وغلا)
 هکاح ه هرب زج یدبا ءابز یقلو هلا یعسا هک یرربق هن رب هدکدلیا لتق حاضولا هم زج نالوا یریما هربح ینک اح

 ۱ هنفرط نوچ ا فافزو عامطا هنسفن یدنک یی هع زج هلبا لآورکم رازه بوشود هنمدیق یماقتنا كن ردپ و یدل وا

 كنسیدنفاریصق نالوا یر زو كن هعزج یدل وا نیشناج هدهریح یدع نب ورم نالوا نکی هدکدلیا لتق و بلج
 | یتسیدنکو رج هکاب وکو عطق یتفنا هل رامتخا یدنکنوجا كلا هتشرف یابز بودا ترشابم هنص وصخ یماقتنا
 تابا هلیفنا نالوا حورح دهاشو ءاصلا هنفرط ءابز هلیروص رارف یتبم هنغیدلوا هدندصق كليا مادعا و لتق |

 | ندفارطا هلیلامءایز هلغل وا راذکر اک هدنناذ یدلیا بّرقم هتسیدنک بول وا لصاح مات نانیمطا هناب ز هلکلیا امدم |
 جروبلجندنناح ورع هصنان هرو زم اوف یذلیاتئارا و داربا مارو دنا وف رفا و یتق بویلشاب هت راحت

 | هییعت رکسع ےلسم هرجا هق ودنص كي هدکدلک ی سهیفاق شيا مامت هدعب یدیا ردااطعا و ضرع هاب ز هدننروص

 | ءابز هلکلغا لودع هنت وص مان وغ ندتسار هر هعفدوب بودا بالتجا هدننروص هعتما و لیمڪهرلهود بودا ۱
 شراع هشدخو مه و هنن ورد هدکد لیا هدهاشمیموق مم عضو هلغل وا رد !اشاعت یتید ودر وكن هلفاق ندراصحی ورابرکم

 رایدل وا لصا و هنفرش ماقتنا و هنیک ذخا هلا لتقیابزو لخاد هرهش لصامحاو یدلیاهّوفت یرونم لوقنیغل وا
 ردن رغصم كراف روغ عقا و هدموق رم لثم ضعبلادنع ردهنسانعمتنحم و تدشردعجب ندنظفل سأب یسهلک سفبا ۱

 موجه نعند یناهک ان لوق ىلع بوکو چ هن رارز وا نکیا نکمم هرجا راغ كچ وکر رامدآ رادقمرب هکردو یلصا
 | .دنقح هنسف نانلوا فوخ یروهظ تّرضم و رش ندنسیدنک ی دل وا لثمبرض هل را لوا لاله یسهلجج هلکلیا

 اعم (ةراوغلا» هب عفتنا اداه لج را راتغا لاق ردهتسانعمكلتا عافتنا هدننز و لاعتفا (راتغالا )ر ونل وا برمض

 (هدننزو )
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 روع لاق رد هنسانعم قمو وا هد رام فصل و ةلباقلل یعل راهنلا فصن یف لر ادا لیاسب )ار و لاق رد هنسانعم | | 5

 چو 04 زی
 هدننز و هجرحد (ةژنغلا) ةوهشالب ه رشاذا ءال اب ژنغت لاقب ردهنسانعم كمما وصنکیغ و امشا هدننز و

 بدنج (ژنغلا)) و هدننز ورفعج (ژنغلا)ل هرعش کو  قضاذا هسأر ثنغ لاقي ردة دسانعم قل وا قوج ی رالیق كشاب
 قجا والهاحابیاژتنغاب و دعای وژنغابنولوه ردندمانشدو "تستالک برعلانیب هدننز و ذفنق (رنعلا) وهدننز و ْ

 هدشنز و تدنح (ردنغلا  ردهنسانعم تلادرو A کم ادام هزنعوب ا رهاظ مث وا هیفس وا لیق وا

 نيم“ یا ردنع و ردنع مالغ لاق نوید هناوح یسب را چک ندیکزان ورت ولناح ولئا هدشزو درو ( ردنغلاو و

 كحرج نا ندخاشم مالعا ردببتل "یرصبلارفعج ن دجندظافح ردنغ و ردنغاب ملا مربثل لاق و معان ظیلغ |
 دعب نم ییبم هنکیدلبا راسفتسا ندنما مع هللا ونع ردنغاپ دیتا هلا یوم هک لاوس راثک | هدنسالما ساحم |

 لرد الر علاق رارب دن هدیس راق هنسانعمرعق روندو ەنەنىن دژ و روج وو یر یو

 هکرونل وا قالطاهض را ردق هرک ندلخم مات قرص تاد نالوا لصاف " لح ینسدح لا همامتروغ و هرعق یاهروع | ۱

 رونل وا قالطا هض را نالوا هیکنا و شینا یضوط هنفرط بر دا وا ریبعت هاب روخ لا |

 یلوط هفاسم هلحرم چ واو ضع چک یکیا هکر دیعسا كعض وم ضفح و قچلار هدننیپ ناروح هلبا سدقو

 هدننز و دوعف (رووغ)) و( روغالو رد دآوص ر هدندرو 4 ودعلاونب و رددآ عضومر هرات 1

 روفلا یتا اذا ارووغ و اروغ روغی لج را راغ لا هنسانعم كلک ههر وک ذم ضرا یراکددد روغ رول وا ردصم |
 ارابغ وا رووغ واروغ" یثلا ق راف لاق رد هنسانعمكلما لوخ د هرجا هنسنرب هدننزو باتک زاغ و رووغ و رو ر

 لیفت ی ۱ ضرالاق بهذ اذاءالا راغ لاقت رونلوا ریمل ز قعشع وص کرد تام قاب وا وص روغ و هيف لخداذا | 1

 نانل وا ریبعت ه راغم هدرلعاط و ا یا روغءاملاَس ر :دردصلاب هرس رونل وا قالطا روغ هده وص شما هر واهف | ۱

 ا وروغ و ارایغ سعشا تراغ لاق رد هنسانعم كلما بور شنوک رووغ و رایغو یک فکر وند كلم
 e و رددوا نازا وف ارات ردهنسان انعم قلق لئان هتعفنم وریخو اخرو بضخ رابغ و تبرغاذا

 نوا هرسسک ردر اوغ یصا راغ قزرو ریخت مهعفن و رطمو بص مماصا یا ارایغ مهریغب و مه روغی ریخت |

 یاکدنز و شاعموهر < دتشااذاراہنلاراغ لاق رد هتشانعم قلوا "دنشم و هدایز یکلیساكنا وه و یدل وا لس نی وا و 1

 ان مهالا نولوه و قزر وریع ماعا یا م ھراغو هللا هل راغ لاق دهن اتم ڭا تیانع و ددم هدنن

 لاق ردهن_سانعم یعو وا هدننف و راس فصذ روغو هناتغا تیغب بغل و روم نم ايق و نیغلا یکی ٍ

 ES N ةي زو یرکس (یروشلا) انا تسن قاجار |

 لاق ردهنسانعم كليا نوح و ضرالاق بهذ اذا .نالفراتا لاق ااا كلا د هدر ۱

 یداو هعاطا و هعاط ردود ندەزاغا هراز د ح راش * لي نا میام دانا رااو ةرا مولا یبع راغا ق ۱ ۳

 تولي زاد لات نو اف و هدن وه یعبف تآ 5 راغا و رونل وا لامعتسا و عنصر هنعف وم ردصم ےسا اڪ یک اذبا و 1

 هدادما نوجا ترص هارکلضاو موفر وافارهو ةراغلا قم ودع دشا ادا سرفلا ر غا لاق رد هنسانعم كعترکسا 1

 كلی باتشو تعرس و نالف ین د یا لامیفییاب یدعب دو و هورصتل م۵ءاح اذا نالف ندزاغا لاق ردهنسانعم كلک | ۱

 هد هفلد نهرب رصلا ىلا ع رسن یاریغن ایر ی قرش اياق اق هنم و ردنمصتم یرا نت ردهنتسانممآ

 جدو هدشز و لیعفت (ر وغتلا)) یدنل وا ناب هد راقو کد ردیف سشا كنسهب ]روم عولط دار ردغاظرب | ۱

 ءام ار وغ لاقب رد هنسانعم قعشع وص بوتاپ هرب وجاو زنا فا انا گرا یخ ناهار كلک روغ شرا
 PEN راہ فصن و تبرغ اذا س ملا بزوغ لاق ردهن_سانعم كايا بورضشنوکرو ضرالاق بهذاذا/ ا

 كجا لوز هر رب نوجا هل وليف هدنتفو رام فصل و راهنلا فصذ ف لخداذا لح رار وغ لاق رد هسا

 رابلا فصا ىف راساذا نالفر وغ لاق رد هن سانعم كنک هلو هدرونم تقو و راهتلا فصن یف ماناذا لجرا

 هدننز و لعفت (رّوفتلال مهدرط و مهمه اذا شیطا روغ لا ردهنسانعم قعوف بوروس بوزو یرکسعو | :

 هلرعص و ىح راي 6 راغلاو و (ةراغلا)ل روغلا ین اذا لجرلا روغن لا رد هنسانعم كلک هروغ ضرا ډو | 1

 یجدهدق ااتچ قلخ رول وا هم وآیژنک | هکروشدهرب هدن ز رط هرج نل هومک نانل وا رببعت ه راغم جد هدزعاسا هدراغاط ا

 هب هراغم یدو (راغلا روند ید فهک هدیبع ردراناکم مسا ردذوخأم ندروغ هنسانعم رعق رونل وا لامعا 0 1



f :۸ - 
 متر غو سانلارغ ف تلخدلوتترون وا قالطا هسات جد نم هدانوب هلرصف ویعض كنغ 6 ةرابغل ال و هدننز و هرم

 وو روند هنریفز نشالو هلاو روند هنسهحار تا هلنیتصف رغو مهفیفل و مهتعاج یف یا مهترانو ےتراغو
 بیک دقح دقعنم هدن ورد رغو ملا د امقلع اذا بارلا بابلانم ارغ ید ترم لوقت رول وا ردصم هدانعم

 | نکهدنورد رول وا زدصم رم و دقح و لغیارم ورت هبلقیف لاق ر رولکر وغ یجب رد اج هدهلبرسک كنیغ روند ۱
rروندهنارفعز هلیص ءا راسغ 62 رشارو (رهاژ لغ اذا عبارلا بابلانم ار هردص رغ لاق  

 ابنول وفصيل اههج و هب تلط اذا رمغلاب ة ًأرملا ترقغا لاقت ردهنسانعم كمر وس نارفعز هدننز و لاعتفا ( راقعالا)

 اذا لحرا رقعا لاق رد هنسانعم قلاط ه وص و هاطغع اذا ءالا هرّقعا لاق رد دن ات كم رو وص ی هنسنر و

 قماق وص و ترفغا تعم ةأرلا ترمغت لاقت رد هنسانعم كمنروس نارفعز دوب هدننزو لعفت (رمغتلا) سقغا
 یقمالت وا توا یراکددریغنانلوا رک ذ راوطو ورب مل ادا ریعبلارهغت لاس ردهنتسانعم نکا زا ندنسهخرد

 ۱ | لجرلا رقت لامن ردهنسانعم كما وص هلا حدق یراکدد اور تلا ځا اذا هنتشالآ ت رمت لاق رد هنس انعم

 | لصق را7 روند هک وک لوق لعهرینص حدق هنوکرب هدننزو درص (مغا قلاب شرط اذا

 | (رتغلا» رنک اذا لوالا بابلا نم ةروغو ةراجن ءاملا رغ لاق ردهنسانعم قلوا ربثکو ص هلعض (ةرومغلا)و

 | هشوخرسو ةرملاف برشب ناک اذا رقفم لخت لاق روند هجافا نالوا ندوص قوچ ییرمش هلیسهین : لعاف سا
 | لاقت هلوا شلاق هلیکیکز ونه بویغل وا هیقنت هکرونید هادغب لوشو نارکس یا رقفم لجر لا رول وا قالطا
 ۱ | ك نانیلوا نشو ثرهشو مان ننانلانب (رومغلا» هرمشقب ناکو "قنب مل ینعی هرشه ناکاذا ر غه ما

 | روند ه هنار وو هبارخ هکر دیلباقم سا رماغلا) لماخ یا روم لجر لا رونلوا قالطا همدآدوجو یو
 ۱ هفم راوص هاه 62رماغلارونل واریبعترون وا شرک نابص ولی وس زونه هکر وشد هضرا لوش لوقیلع
 ssc رمعلا) قسسلا ىلا جاتحتال تناک ادا ةرعاف ةلَ لاق روند هنجافا امرخ نايم وا جاتح
 روند هنر نالوا مظعم و جد نم كن هنسنرب و هتدش یا هارب ةف قریب وه لاق ردهنسانعم تح و

 |یملا) و هلیبس هی لعاف مسا 6سماغلار) هلبرمک ك نیغ رولکر امت و لاف رواکت ارغ یھچج یکی کنا ك رع
 ناڪ اذا رم و سا لجر لاق روند همدآ نالوا ردا الا هرلشبا برص و دش یس توش

 اذا لج را ربغنا لاق رد هنسانعم قلاط ه وص هدشزو لاعفنا (رامغنالا و رومالا راغ ىف هست قلی

 | دح هدشايم دم لا هما هکرددآ همشچ و لبنم رب هدهکم قب رط هدشز و هرجن ( هرغا) سقغا

 ًاجاو ردعض وم رب هدنراید بالک ونب و ردیدآ عضوم رپ هدنبرق ق ع تاذ هدشن زو یب ز ( ریل ردلصاف

 ردعضوم رب (راملا وذ) ردیدآ یداو ر هدن راد دا هدینزوو تاتک (رامعلا) رددآ وص ۳ هدلبج مات

۱ 

 وصر هدندرو ین زو هرج (فیر ملال ردعضوم رب هدندالب دسا ون هدننزو نالس «نارملا)
 4 راحو هل وک هکر دیدآ بوث هايس عور و روند هلا شعئالو یرفز تا هدشزو هحرف (5 رمغلا) ردیدآ

 هعفد اذا *یثلا رغ لاق زدهنسانعم كلا یر دوخاب عفد یهنسنر هدشزو لیعف (رفتلا» راربک یعسق

 هسرف رغ لاق ردهنسانعم قمراوص هلیس هلوقم هطاوق كچ وک یب هاد یشان ندنتلق كى وصو هامروا

 كنا وه هل رسک كنهزمه عال( رددآ عضوم رب هدشزو درص (رغ وذل ءاسملا قيضل حدقلا ىف هاقس اذا

 قب رطلا تبکرو هیلع تأتجاف زف یا رطا یف رغا لوقت ردهنسانعم كقک هلوب هدقدلوب تنوکس یکلیسا كب
 بویکسا یاب هکروند هلاقتوط لوش هل رسک كنيغ (راصع# 1 ردعضوم رب (یاغیلا بضه)
 یی رار قالتج كاب هدنن زو وید (نرعمغلا) هلوا شل رد شباب یرارب قالتچ هلکنآ هدق دل شاب هفمالتج
 | ردهنمانعم قمردلوط یی وص روم لح رب و راصمملا الع لعج اذا سوقلا رج لاقب رد هنسانعم قللاقت وط
 عباتاذا ءاما رج لاق ردهنسانعم كمحا ی رد قرهلوا مدو مدو یوصو اه الم اذا ةضورلا رطلا رج لاق

 نهذدنکو روند هسک نالوا مظتنم ان و طلتحت و هدبروش یلاعفا و لاوفا اد هننز و لجرفس (رذیا) هعرج
 مه ال نماذک و هلاعف و همالک ین طلح یا رذیع وه لاق روند ه هسک نالوا زاٹا مهف یشزب تولوا نادا و

 | ین رپ دنا و هسرعد (عرذنفلال روند" هناوجون باتو تبار نت مرو زان دا ولت و منا و
 یسیع ندنیثدحم هدشنزو رادمد ( راجن ال ژک اف هلاک اذا "یشلا رذمن لاق رد هنسانعم كمچل وا قرهلوا رفاو
 هدنزو طبالع (رفانغلا ورد رلبقل "یراذعلا دچا نب دمع یبحاص ارا رانو یزاطات یا سوک نا
 اد یه مدت روم SS E e AD RE OEE ER هلا هثلثم یا (شنغتلا روند هن الت رص ولی وتك و لفغمیا رفانغلجر لاقت روند هب هسک نادال و لفغم زعج وب

 ( جرحدت )



oV رس 
 | ندنوب هیلیامض و عج ینأر هکر وند هب هضی لوش هلبسءهذش كم و ىك كيج ( ریفغلا هاب هج ولا ةرفغ أما وأ
 ا زا رم ر ساز و یاس ناو دعطق هعطق هک ردیسهضب روت نم قم یر 9 در

 كشابب یراکیک هراب هراب نانل واریبعت هلببق هدشابهکهتن رول وا رفغم دام یسیدنک هلکط راوتساو دن و عجچ هنر |
 | ةضيبلاةضيبلاوعردلا ب اتك ةدبعوالاق ح راشلا لاق * ردشملوا رادم کلا دنوی و طب ر هنر یرب یسهضب

 :اهضمب فا رطا حمب س ارا لت ا عاص لئ ابق هص.سل و اهظفل ريغ نم یتلا تافصلا و ءاعم الا نم اهفال عماج عسا ۱

 | رضورد هنسانعم و عجب ردذوخأم ندنظفا جو و ءاج یرخا یلاتلسق "لک یفرطنودشیریماسع ضعب یلا ۱
 هل رابتعا هضیب یسهلک ءاچو ردکعد یجدنا هطاحا و زس یفرط ره هلدبیس ت ترک کر دد وخ ام ندنتسانعم بس
 .اجا ژاج نولوقب رول و تعد مو قوا قوچ وتو لاهعتسا هدنسانسهرثک جج - روک ذعربعت و ردثن وم |

 | یریفغلا ء "اجوریفغلا ء ابا و ةفاضالابريفغلا ءاجو ریفغلا جو اريفغ بصن ها ضیا بنا | ریفغ
 .اعیجا ژاجیا ةريفغلا ءامح و ريفغلا ءامح و ریفغلا ما وةريفغلا ء اما و ةريفغلا ءاج و ةريفغلا "جو رصقلاو ةفاضالاب

 .دحا و درف ندراپ دنکو قرلوا ریثک ممتاذف سان یعی نوریثک مهو مهنم دچا فات مل ماعيض و و مهفرشا أ
 یتعی ردع وض وم هنعض وم ردصم ردع“ا هدندنع هب وبیس هرو هک و رایداک ی راندا و العا للاب كرمال

 روان یاهو پر چتر پول وا بوت کر داصم نالوا لاد هتژک رام[

 .یدلیازوجت یسل وا عوف رم هرز وا تی ربخ هلبار دقت ییظفل مه یرابنانبا رلیدلیارابتعا ردصمیریغ كه و 1

  صقان رکاو رولوا بوصنمی هلک ر فعلا ء اما هيا رايدلکم الاب موقرک | هکیدید بولیا راشعا تلاح یا یا کک
 ردهدن رللب وآتنرف اف نیم احردرللاحل وأم هللا هرکن ضعبلا دنع رانلوا فرم هکر د حراش هرول وا عوف رم هسیارایداک

 ید رفم روند هب هربش هییش هغعص ندانالیس وحش رب ندن راج اغا هشیم یک طفصو مامت هکر د هنسانرئاغم (ریفاغلا ل

 رک ذ هلیخف كيم (ءاروفغلا) هلل رسک كرا” ردریفغم و رافغم و هلی كلراه* رد ر وفغم و رفغم و هدننز و ریتم رد رقم
 هجاغآنالوایر وک ذم روفغم هدنن زو مرکم(فغلا )لر یفاغم تاذ تن اکا ذا ءا روفغم ض را لا روند هر ولریفاغه نان

 | ةلقلا و دكلادعب یتعی هدنعقوم هداي ز و لیضفت رو رم لثم» رفغلا دکی نا ال یا اذه × لثلا هنمو روید هخ

 | ندجاآهدننز و نکس (فغقلا) و هدننز ولعفت (رقغتلا )ر ونل وا برض هدقدل وا لثان هر و یانغ وریثکر یخ مدآ
 هدنشزو هنیهج (ریفغ)) ریفاغلا ییتجا اذا رفت و لجرلا رفغت لاقب رد هنس انعم كمروش ود رفاغم نانل وا رک
 | (رانغ ون )رد نطب رب (رفاغ ون ردندح راطعلاریفغ نب نسح ردندیماسا هدننزوریب ز (ریفغ)) ردیدآ نوتاخ
 هیج” هدننزو هنیفس (ةریفغلا ) ردن درلن | هنع هللا یضر "یرافغلا "رذ وا رد هلق ر ندهنانک هد زو ب

 زوک هدشزو رهوح فوغلا رز ابذ دحال رفغیال یا ةريفع هيف ام لاش رد هنس انعم ترفغم و وفع تلصخ و

 3 رقرب هدرصم هدننز و هندادش (ةب راففلا) ردیبسا نواق عون رب ل ا روند هت واق نالوا تبان هدنلصف

 ۱ رولکر وغو رواکر اغ یعج روند ه وص قوچ هدنن زو رم (رمعلا) ردبدآ نصحرب هدنم هدنن ز و لفق 6 رفغ)
 مع رکلا یا رغ لج ر لاق رونل وا قالطا همدآ لدا رد قلحلا مسا و و م رکر غو ربثک هام یا رغ ف لخد لاق

 | یفرطرهوداوجیا رس رف لا یک رحم رونلوا قالطا هن ن لرکو و روند هن ر نیکنا كنای رد و قلنا عساولا

 تلخد لوقت رونلواقالطا هسان تعاج نالوا جد نمو غباسیا رگ بو لاق رونل وا قالطا هسابلرفاو و عسا

 راکماخ و نادان شمالا قبس یسهرح هناهج لاوحا و روما الصا و مهفيفل و مهنعاج یا مهر و سانلا راغ

 دلاخرغو ردتغل هلنیتصف و یئالث تاکرح كنيغ هدانعمو رومالل برجربغ ۳۷" نالف لا رونل واقالطا همد

 هاب ورددآیوق مقر هددکمو ردبع* ہا یمرف كنهنسک مان ےکح نب فاح و ردیمسا یملق كنب واعم نب دیر ن

 ردیعم !لجررب و ردعضومر هدندرو ی«هلسف "یط و i هد همام و ردیدآعضومرب هد هفایسم هل رم ی

 رج و ءادرلارغلج ر لا رونل واقالطا همدآ ناسحالاربثک و مرک و منم تیاغب هلع كناح قلی ارغو ءادرلارم و

 ارز یدلیا شیوشت هدنوب فلؤم هکر د حراش » روغو راغ موق نم ةرومغلا نیب یس فورعلاریثکیا قللنا

 دوش روا واردصع و رونل وا قالطا همدآ قلطناعساو لدایرد قلنا رغو ناسحالا ربثکو - ضم ءادرلارغ

 | دوب هدننز و ریما (ریغلا ) هاطغ اذالّوالا بابلا نم ار لاق هنسانعم كم رو بوصاب وص یی هنسژ رب

 | هتشب لوف یلع روند هنس هناد كتت و یدک یراکدید یسپ یسپ كراقجوچ ینعب كنتوا یم و روند هبوص قوچ

 نالوا شعروب قلتوا یروف ینیرزوا دوخاب هءمضخو رس هچرادقمر نالوا هدنزورب دوخاب ردیدآ كتوارب

 )5 )و لخت رضا ) رو اغا عج روشن تب هدندبد تاب هقشب رب ز دو هغلت وا ءزانو ریس

۱ 

AJ YES 



 گر و«
 | (راضغالرددآ تاینرب هدننزو هرم ( ةرضفلا ) كارابم یا ةيصانلا ةرنضغ ةبناد و ةيصانلا مضغ لجر لا
 توف نکیا لاتسو غاص ید وناوج زونه مدار هدننزو لاعتفا (راضتغالا) رددآ كغاطرب هدننزو بارغ
 | 6نارضغ)لو هدننزو ريب ز (ریضغ)) اه ااش تام اذا لوهحیلا ءان ىلع نالف مضتغا لاقت ردهنسانعم قمل وا |
 | هعصعص و رددآ هلسف كچ وکر  بعشنم ندنس هلسفدسا هدنز و هرضاح (هرضاغ) ردندیماسا هدننز و نالس |

 نضع اذا هيلع روضغ لاق ردهنسانعم قلراط هدنزو هجرحد (ةروضعلا) ردیعسا تعاجر ندنس هلق ۱

 (رفنطفلا)لروئد هناوج و ناسنا نالوا طظبلغ و ددش هدننزو طبالع ( راضغلا ل و هدننزو طبلع (ربضفلا
 هدننز و طب الع (رفاضعل 2 روند ها ویحو ناسناولتماص ولتهاح و هنا ظیلغ و روند هالسرا هدننز ولجرفس

 | (رفضفلا)لقئاذا یا رفضغ لاق ردهنمانعم قلوالیقث هنسرب هدننزو هجرحد (یرفضفلا) روند هلالسرا
 !(سنلا)روند همدآ نل وققا وخ یدوح و هدننز و لج رفس هرم دقن دقن كن ون( رفصتغلا وز هدننز ورفعح |

 | بابلا نما رطع هب دن لجرلا رطق لاش ردهنسانعم كع زور هلاص قرهلاص بوردلاق نی رلوف هسک و هدنن ز ورطس |

 ۱ مود ون نالوانوخ و و ظیلغ یک عق رموط یدوج و ردتغل هلی كسغو هدننزو بدرا  مطعلا لرطخ ادا یتاثلا

 | رد هنسانعم كل تارت هدننز و رفج (رفغلا ) روش د همدآ ول و هنر وا نال وا یلکن ر دو قیصیرلتا ككنسهد وک ل وق ىلع
 لاق ردهنسانعم كليا افخاو عضو هرجا فرظرب ی هنسنرب و هرس اذا یناثلا بابلا نم ارفغ "یشلا رفغ لاقت 1

 | باضلناب بيشلا رفغ لا رونل وا لامعتسا منم انعم ماب وب هما یلاقص و هرس ین اذا ءاعولا ىف عاتلا رفغ

  هلیاه هریفغو هلیصف كنیغ يفغو نارفغو هدسن ودوم روو وارن وه لک نی ةغ و رفغو هاطغ اذا

 ۱ هللارفغ لاق رونل وا ریبعت قه راب هکر د هنسانعم كلا و و قم ییهانکو مزج + ادابع الع و لج قح ترضح

 | هنسانعم كلا حالصارفغ و هنع عو هيلع یطغ یا ةريفغو اریفغو انارفغو اروفغ و ةرفغمو ةرفغو ارفغ ان ونذ |

 | كناف هدنوب هنسانعم رز روند هنزوروب باوئا و هنسانعم نطب رونل واقالطا هنراقرفغ و رک ذیساک ردلمعتسم
 | هشع رولک هرفغ و رولک رافغا یعج ردژک | هلیعط كنيف هدنوب روند هنسیرواب كنسیچ غاطو ردتفل هدهلیتف

 اروم لزنم ردلقشمیربفص بکو کج وا هکر ددا لارتمرب ندرف لزانم رفغو هلیعص كنیغ رواکر وفغو هدننزو
 | كنهتسخ رول وا ردصم كلذک رفغ و ردیعما فرظر هدنزرط لاوج رفغ و ردهدنماظن یچگ سوق و هدنج ر نام

 ۱ تنم كفش دامو سکن اذا ییاثلا بابلا نم ارفغ لوهحاءان ىلع رفع و ضب رلار هع لا هنسانعم كما نکن یتلع

 | رد هنسسانعم قم زآ هراب و هدیع دام اذا قشاعلا رفغ لاش ردهنسانعم كلا تدوع یهودنا و درد یفیدل وا

 ۱ قولا بلطارفغ لاق ردهنسانعم قمتز وج وا یرازاب یژکو ترفو كلامر و ضقتا اذا حرطارفغ لاش
 ۱ 2 رفغا لاق ا كلارنس بوقوص هرجا فرظ رب ی هنسنرپ هل رشک ك نەز( رافغالا) اهصخر اذا 1

 | | تمرلارفغا لاق رد هنسانعم ثمر و رک ذلایت غعص یراکددرففم راجاغا یسهلوقم طفرعو ث ثمر و هرسو هلخدا اذا ۱

 | "یشرسبلا ب یکر اذا لا رفغا لاق رد هنسانعم كکوح هنسا رب هیبش هرشق هنغب روق امرخ و هرفاغم تحرخا اذا

 ۱ ردهنسانعم كلیا زاب ترفغم هنهانکندیلاعتقح مدار (رافغتس الا رار د| قالطا رافغاکا هنن دم لها مشقلاک

 ۱ 6 روفعلا هاناو هرفغ هنم بلط یا اعاعم الا لوعفلانم "راطا فذح هانا هرفغتساو هند مآ رفغتسا لاق

 | قالوم ترضح ی جغل را ییسایاطخ و بوبع بودارتس یییدابع بولذ هدننز و رابج(رافغلا )لو هدننزو روبص

 | لاق رون د هتیشقج هل وا حالصا رادم هدننز و هربقع (ترفغلا) و هدننز و هف غ (ةرفغل ال ردندنسانسح ایم تلاعتم ا

 ۱ هباتک (رافغلا لو هاه (ترفعلا )و هدننز و ریتم رفغلا هب ملص نایغبن ام همصا یا هنربغغ و ا

 وونلکهرزومایزوب و یشابلوق یلعرونل واریبعت شا ر ولیک ندنتلآ كنت وسکش اب هکروش دهنهالکهرز لوشهدننزو

 یسەلوقم مام رفغم و رونل وا ریبعت هفلغوت هدیک رب و هان رس هدیس رافر ولنکز کلاب هشاب هکر وند هنهالک هرز نیورو

 | نالوا هدن رشاب ناوسن هکر وند هب هقرخ لوس هدننز و ه اتکهرافغو رون ده هريش هیبش هفص نالوا ل صاح ندرلحاغآ

 هنس هچ راب یردیراق د راص هنجت وط كاب ودنوسلیار ررمط هشدرک و رل ردنا سولت نوجا هظفاح ندناهدایراج |

 ها صف ( رفغللردیعما كغاطر و روند هنس هیت كغاطو روند ه هاه نالوا هدنتس وا باح رخآ رو روند

 اراریفغا "رافغا و عبارلا بابلا نم ارفغ بوثلارفغلاش رد هنسانعم كفلزورب بو هدننزو راریجا (راربفغالاالو |

 هلیرمسک ك نیغ (رفغلا )روند هرایوت نالوا هدافق و هدنراتلآهنچ وهدن وي و روند هرار اچ هدرخرفغ و هریئز راث اذا
 هدافق ومدزاغو و هدن وي هد ران وب هدنن زوریما (ریفغلا و هدننز وبا ض 6 رافغل ال ردندآ كج ور و زود هب یغازوب

 افقلا رفع لجر لاق ردهرفغ ین ومروند همدآ نال وا ولی و یسافق هدنزو فتک (افقلا رفغ و روند هر و نالوا

 ( ةآم)



f هو B~ SERE 
 ارثکو هدایز هدنلباقم هکر ون دە ر هسک ل وش هل يس هين لعاف ےس ۱( رزغتسلاو و هدننز ور واحم(رزاغلالرددآ عضومرا

 (رزغلا ز یطعا ام زكا هلع دربل ایش بوم ناک اذا راسو زا لس ناهار قلا

 كنعس# ناویح هدشزو لیعفت (ریزغتلا) رارز ود ندنغارپب امرخ و ندنن وا ریصح ردیعسا باق عونرب هدننزو رم
 کت دوس هدم هکأت ردهنسسانعم كطبا كرت یماصرب هدنسا را كغاص یکیا هدقدلشاب هغلا زا بولیکج یدوس
 ددشت هبولجر وب هدننزو رنک (سشلا)ةفانلا نیل ربدااذاتلذو نیتبلح نب ةبلح مدیا كتقان ر رغ لوقت هلو 0
 ی نایلوا نیغزق روغي و هیلع ددش اذا لوالا بابلا نم اربع عرغلا ىلع مسع لاق رد هنسانعم كلبا اضاقت ۱

 ۱ یتشالوطو كش هرج هدننز و فتک(سسفل) ةعبضریغ لع امضا ةا لا میخ لا ردهتسانم قوا
 | راخینیدن "؟دنلوکو ص كل اکز ور هلنیتصف (سسغلا تاتلم سیتلم یارمسغ ما لاق وند دص وصل زا قم ۱

 ۱ | لاق ردهنسانعمقل وا هد روش و هبلشم هنسار هدنن ز و لعفت( رسغتلاز روند هوا رب ىسەراب جافاو هلاشاخ و

 لوک وص و یوّلا ادا لزغلا رەنا "لا ردهئسانعم قم هال وط یسهلوقم ثالسا و طلتخا و سبتلا اذا مالا رستا |

 رو حد هلا ه٣ نیش )هرم ۱ نادیعلا هيف عفو ادا رب دغلارسیغت لاقب ردهنسانعمكع ود ی را راب , جاغآ

 | رهالارعشغب نالف لاقت رد هنسانعم كالا لاعا و ترشابم روغلا یه ق کا تن وت و یاقوت هصوصخر |

 روند هسس رول وار نا هرعشم وه و روضمهتاذا ان الف ریشع لاق ردهنسانعم كجا مس و ظ و تب ریخ نم دا اذا |

 كلیاقلب اردو اوز وار یوکال ترشابم مدآرب و RRS یا ةرعشغ تعم لوقت ۱

 | ردهنسانعم انا | روهظ ییوص لیسو عنصام لب تن لطابلا و قاف ناز بکر اذا نالف رعشع لاق رد هنسانعم ۱

 غلا یا ةر عشغلا هذهام لاق ردهنسانعم ےس و لظ هلا هدد شم یاب فی رخت لبقا اذا لیسسلا رعشغ لاق |

 دن نم ز و و جرح دن : ( :یدعتلا  ةدشلاب یا رم عسل ا هذخا لاش amas تیشو فنع هل سسک كنیغ (ږیمشفلا ۱

 هلع ریخت لاقت ردە: اتق قار راط و ا ره هذخا ادا و رعت ت لاق ردهن س انعم كلنا ذخا دزتدش و ره ی هنسفرب ۱

 ت ترف ووتصخ و تعس و و هتد ) و روندهزوماج صااخ ناعشیاب ی هل صف كاسغ((ةراضعلا هيلع بضع اذا

 ٠ یدوهدنزو تاحخ# (راضعلا 7 روند هنشوق قلترغب و بصخ و ةعس وة” ىا ةراضغ فوه لاق روند دتشرمم |

  ۱رار دبا باععتسا نوجا رظن عفد راب ض هکر وند هه رایف زخ لشي هو کرو روند دفع اب ناقغبان وازوا صلاخ

 سرچ و راچو بولواكشنو ولزواو بیل و اب یتاربط هکرون د هضرا لو هدننز و ءارج (ءارضقلا)

 ؛ رفح و هل وا قچلاب صااخ هدنآ هکر وند هضرا لوشو هارضن| طلا ةكلعلائا ءارضغ ضزا لا هل وا تفاطل و
 هنیفس (قریضغلا) رفع تح لكلا امف تب ال تناک اذا ءارضغ ضرالاهروشدهضرانایل وا تبانامرخ هق دغا وا ۱

E KE ناکاذا ةریضغ و ءارضغ ضرالاقن روند هضرا ولتچلاب صلاخ جدو هدننزو 
 .(روضفلا) ردیعماوص ر هدندروب یسهلبق"یطو رد دا ره عونرب هده داب و روند هفچلاب ناتشیابولز وا هدننز و

  ۱تەو ومار نکیا هد هقاضم هلا لام ت تلق مدار .هلنیتڪف (ریقفلا) ردیدآ عضومر و روند هنالس رات رو |

  ۱[(نملا) ر راتقا دعب بصخا اذا عبارلا بابلانم ارضع لالاب لجرلا مضغ لا ردهنسانعم قل وا لاك# وخ

  | ۱لاقي ردهنسانعم كلنا لاح وخ هلهاسحا تمنو هافرنالع و "لح قح ىدا نالوا هد هشاضم هدننزو مضخ

 لا ت ام ندهنسنر و رانتقا دعب بصخ ىف هلعج اذا لوالا بابلا نم ارشیف نامش اب هربضخا
 | ین بودا عنه یدار و فرصناو لدعادا یلاثلا تابلانمامضغ هنع سضع لاقت رد هتسانعم ۳2

 كلمنا ليم هلنبحم و رهم هب هنسا ر و هعطق ادا هرضع لاق ردهنسانعم وسک و هعنم و هساحاذا الف لاق ا ۱

 نالفل مضع لاق ردو ساتم كلو لامر را دقمرب نوجا اطعا همدآر و فذطع اذا هيلع رضغ لاق ردهتسان ۱

 لاه وخ هلغل وا یشاعم تعسو لوق یلع كلرابم ولروغوا هدننز و روصنم (روضغلا]) ةعطق هل عطق اذا ه هلام نم
 روضعم هد ز و نسح (سضغلا رف شعلا ع نم ةراضغ فوا لرابم یا روضغم لج ر لاق روند همدآ نالوا 1

 لدعادا هنع رضعت لا ر ردهنسانعم كلیاقامصنا و لودعند هنسذرب یدو هدنژ ولعفت( رضغتلا ردهتسانعم |

 دیح راص اذا رضاغ دلج لاق روند ه یرد شغل وا تغاید العاولزوک هدننز و رضاح (سضافلا) فرصقا و

 (ریضعلا  هحاوح ف ی یا رضاغ لجر لاش روند همدا نال وا رون رد نکرا هدنخاصمو روما و غابدلا |

 دوز زات اقلطم و ریضخ یا ریضغ عرزو الکل اق روند هنیکا و هرباچ نالوا مرخو ربسو هزات ورت هدنزو ما ]
 رضغ تدن لاق روند هثیش مّرخو هزانورت یدو هدشنزو فتک ( رضعلا روند هثیش نالوا فیطل و

 رونلوا قالطا ةيصاألا ١ ضع هلاوبحو ناسا نالوا كرابم ولرخو ولروغواو مان یا سفت نیو



 نا چک هو زی

 (عرارفلا ال ردطاغ یرلده لیلا "فکل اراغلا کرد ح راش + ليج یا فکلا رام لجر لا روئلوا قالطا

 کودروهشم هدلاوچ كوب شلاروا ندلیق کل تیام لازم روند هلاوچ رداکدریاح یصف هکهلبرسنک كني

 ۱ یعارلا "ضلاش رد هنسانعم قم التوا یهود هدنز و باتک را رغلا و هلق ڭاىغ 7 زغلا رونل واریبعترار > هل رتا

 یراکد د ض غوبضناذاءاملا غ لاقى رد هنسانعم قعاب هرت بولیکجوصو هژبایع راذا والا بابلا نماز اش وا ضا

 لاق ردهنسانعم كلع ییسیرواب هلل نظا ش شوفو ش رغلا لکا اذا ةبادلا و لحرلا" ض لا ردهنسانعم كم قلتوا

 | هغالتجو هغیرابنالوا هدرب وروش د هغ یکیدریو هلیزغا هنسیروای كشوق رولوا مسا غو هقزاذا هخرف راطلا رغ
 ا و نالوا نزد واال ولو رونا وایت لود روت دهرهن ها نالوا هدر و روند

 هدلغ كج هد هلاك رت هدلاح یعیدلوا و هن الوق ین هنسفر ر ویف هنمو کوب نعل ضلع هوطا»* لثلا هنمو رولب روش ودا

 لیمهفر ط رب رکصخدقدل وا مکح هنسن رد راغو طور ددنیزخآ نایک ورندا مضمار ما خوری اما

 [ عو رب ر هلع كنغ ( فلا ةكنح دعب یاصتادا یاثلا بابلانم ةراغوا"غ ؛یشلا "ضلاش ردهنسانعم كلا

 ا هدر صم و ردندنساع رم هود ردیدآ تاس ویش وخ عو ر دزو دارج اررغلارإا ردیعسا كنشوق وص ۱

 مگ هعم تاصادا لحرلا غ لاق ردهنسانعم نرغلسس قوعو قوغو و هعلحق ءالا دنار اذا لجرلارغرخ

۱ 

RORتولادنع هست داح اذا لحرلا لغرض راقب ردهنتسانعم كم ردشکح ناح هغو زدن رابع  

۱ 

 ا تا وا هد وب كیوص هلم كنیغ (نارفلا) رددآ قلا نوز وا هنوک رب هدنزو هّراح (ة اغلا

 هلعافمهلبعص كي (ة راغم اإ ةلفع ىلع ءانا اذا االف رغتسا لاق رد هنسانعم كمرو۔اک یناهک ات هربر و ون

 ا اهفز ادا ة اعم هاشا "یرمقا راغ لا رد هن سانعم كمرب و م هلی غآ هنسلسد یشوف یرش هدنزو

 ةدیس یا ی یه لا هلوا راکرسو هدیس هدنسهلسق هکروند هنوتاخ لوش هدننزو یلبح «یرفلا) ردیدآ
 قج هرغاچ نوجما قغاص ییعسق یکی هلی رصق كفلا و ید دشت كن هينا یارو هلنیتعط «یرغرغ) اهتلسف ف
 تباصارو ق وچ (ةر وزغل ا )رشک یا رب نغ"یثلاق رون ده هنس قوچ هلا هم *یاز رب زغلا لرد هباکح ندنوص
 رون د هنا ويح نال وانا وارفیدوس (قربزغلا رب زغ رطماماصا اذا ةر وزغم ضرا لاق رول وا فص و هرب شما

 ا( ا رشک یا ةر زغنیع ورب لاق روندهراکی و هییوق قوچیوص و ردلاةرثك تناک اذا ةر زغ ةقانو ةاشلاق

 هلیعص كنبغ (رزغلا]) و هلبصف كاننغ (رزغلال و هدننزو رای (جرازفلا) عیب ةرثک یا ةربزغ نبع لا و

 ارزغو ارزغو ةرانغ الثم ةقانلا ترزغ لا رد هنسانعم قلوا ناوارف یوص ءلراکی و یدوس كناویح

 ییدوس ناویحوژک اذا "یشلارزغ لاه ردهنسانعم قلوا قوج هنسنر اقلطمو اه رد کا ذا سمالن بالا نم

 هدننزو هنسمح (ةرزغلا) اهنابلا تّرداذا ةيشالا ترزغ لاقت ردهنسانعم كل راردا ىشان ندننرف وو ترک
 هنغاربب هرت یغاربپ هکر ددا تابار هرزغم و يک تان وانیل شکم یو وند هثیش كجهدنا ارثکتیید وسكناویح

 كلی قوچ یی هنسنرب هل رسک كنهزمش (رازغالا رد اریشکت ییدوسو بونلشوخ كب ندن آ یععق ردن ترول واج

 لاه رد هن راانعم قل وا ولد وسو قل وا قوج یرلهود كمدآ ر و ارب زغ هلعح ادا فورعلارنغا لاقن رد هنسانعم |

 ناوارف یهودو یدوس هدننز و مرکم (رزفلا)مهلبانابلا تژک اذا مولا رزغا و مهلبا ترزغاذا موقلارزغا

 ۱ 9و نا (نارزغر) مهلباو مجابلا ترزغف اوناکاذا مهلرزغم موق و هلرزغم لجر لاق روند همدآ نالوا

 (عضومر)

۱ 

1 

 | شبح ضرغو ردیعون ریغص كتابن یراکدد یکنکد نابوچ رددآ تاب عون رب هلنیت مک (ضرغلا) ردیدآ
 1 لاق ردهنسانعم اخ هدزاغ و نوع هدننز و هل راز (:ضرغلا ) وند دنع واط ناب لوق ىلع هنع واط ۱

 ۱ ردهنسانعم كلبا رک نس هبت كن هشیش و یتسهبصق كنو رب هدهرهچو روند هسس ندا روهظ نکرانیف هرصت و |

 ] هاصوح روند هفسروق هرخرظو اهسآر رک اذا ةروراقلا ضرغ لاق و هبصق رنک اذا هفنا شر لا
 ۱ هما زاوآ هاشم هنسس نویق هکرول وا هباک ندن زا وآ كنابوچ هرغظو ردنفل هد هلبعط هلرانیغ هدانعم وب هنسانعم |

 1 نانسا اب هرغغ لاق ردهنسانعم ا قارزم هن زاغوب كدا رو هڪګداذا ° ل لاق ردهنسانعم قلزافوو

 ۱ شیشن هل عمت اذا لا ضرغ لاق ردهنسانع ر كفلسس لراه لراه نکیا نا وا نا اا نادا |

 هقلح ف هذدر اذا ءالا نه رغن د لا ردهنسانعم قم ملا هدزاغو یوص هدنز و لول (رقرففا) لصلادنع

 1 (نا "غالا] ردیدآ كخاطرب هدهمایم هدنز و باغ (رایغ) رددآ عضوم رب هن كن (نا "غخڑ 7

 | لجراا رغتسا لاقي ردهنسانعم قعادلا (رارغتسالا) رونل وا قالطا هغاط یکیا هدنلو یکی ایا یخ دی

 | لززم رب هدهکم قیرط ( الا نطب ) ردندیماسا هدننزو ریبز (ربغر) و هلبصف كنيغ «(نوآغ) و هلنیتصف

1 

oa aات  



 سا ست نا ست او

 جان رسا ۲ ۲

  بواز واكیاچ ییعیق وسپ تعرسكنهعصا مرکلاةغوردن رابعندنناشیذ و فی رشوزب نعكتعاجرب مولا "و
 | هنر نالوا نایامنل وا لا كئیشررب اقلطم ه"غو ردت رابع ندنهج و كنیشک لجرلاة ضو ردنابع ندن يلف نروس

 ردنرابع ندنکلنشو ر نال وا رهاظا دن | كحابص جهل اةضوینالوا نایامنادت |كنایضءوضلا ة غالثمرونلوا قالطا
 ۱ زدیم كن هعلقرب صوصخح هنتعاجفوع نو رع ون هددندم ه"ضو ردنابع ندمالسا ردص مالسالا ة"رغو

 .هدنرهرهچ رد رلبقل یلالهلا شیمی هللا بزاع نت ءآرب ندا (هرفلا وذ) یدنلق ان یسهرانم ابق دحج ەم دن رب

 | فیرشو یک هغ روند هضاب نالوا هدننلآ كنآ ید و هلع كرانبغ (ةضرغلا) نوه دلوا قلضاب
 | قنۇم روند 4 تلکر ا نالوا یسهرط هدنسههج ردفص و نده"غ ( غالا) رونلوا قالطا ةا ناشنذو

 او رونلوا قالطا هثیش نالوا قا افلطم "غاو ةرغ هتمج یف تناک اذا ءارغو ضا سرف لاق ردءا "رغا
 ۱ یچ وا لوق یلعردرلییاعص ینزلا غا و هلا غاو یرافغلا ضاو رونلوا قالطا هنوک نالوا یّسا كم ابال ۱

 ۱ هلج "او رد راما ثدحدنر و ردیع“ایعبا رفن یکیا او ردناذر یربخا یکیا دوخاب رددحا و صح

 | لاه رولوا هدنادیم قرهلوا لزوک یشیارهرونلوا قالطا همدا نالوا راکشاو حتا وو عرک یراوطا و لاعفا ||
 یکه غ نامه بویلباق لاقص ینیزوب هکرونل وا قالطا هن هسک لوشو احط اولا لاعفالا عر لا یا ضا لجر |
 | فیرشو زبنعو البلقالا ههج و عیجج ةيحملا تذخا دق تناک اذا "غا لج ر لاق هلوا شلاق یرب قچآ هجرا اقم ر

 یان رجعو ثرابطانب ةعيبض "غاو هلیعض كنیغ رولک نا "رغویکف ضو هف ضر ولکر رغ یعجرونل وا قالطا همدآ

 یربعلا مت نی فیرطو ینانکلا یسانلا ن و رع و یناکیلا روث نب ةيواعمو یسبعلا ةيواعم نم دادشو هعیر
 | رديمسأ یراسرف كرل هسك مان "علا رعشاو یرلا نانس نب دزب و ىنانكلا سيق نب ءاعلب و راج نم كلام
 ةرجاهلاس رول وافصو هناعءاسو مایا یّسا كبو روش دهغاسسق ولریمنا حابص یس هج رد وم ك ضا € غلا - 

  هسدق راونا تاضوف ردسا كنهرونم هندم ءا ضو "رطا ةدیدس یا ءارغ ةشدو و ءارغ ةربهظ و ءا شش

 | ردنابن یرلکدمد ءارپغ لوق یلع رددآ تاب وبشوخ عون ر و نوټغیدل وا رادنات هللا هیسنا راسا ةعشأ و |
 | شوق هن وکر و ردیعا یعارمسق كن رق كالا دبع ن ماشه نده وما و رددآ عضومرب هدن رابد دساون و رکذیساک 1

 اهن دمقیقع(ءا غلا وذ) هلیع كنيغ رولک غ یعجرونل واقالطا هنسیشید و هنککرا رول وا قآ یشاب کردیتا |

 | ولریلنا حابصیزوب كنار هدننز و هراسخ(ةرارغلا لو هلبعط كني(: رفلا)ل و هیت( رزغلالردعض ومر هدا
 بابلا نم ةراضوق ضو اررغ محفلاب رغب ههج و رغ لاقب ردهنسانعم قلوا ینارون و ضا یزو كمدآر تل

 | هده ویندروماولاوحا مدآرب هرا غو "ضیا اذا یشلا ضلاق ردهنسانعمقعراغآهنسنرب و ةغاذ راص اذا عباراآ ق

 | اض راص اذا روزلا بابلا نم ةرارغ ةأرملا تر غو لجرلا رغ لاقت ردهنسانعم قمل وا هتخانو لقاغ ممه
eلاوحا قلق وج هکروند همدآ نایلوا قوبسم یمهرحت ه هت وبلد روما یکر ب ض هل مسک كنیغ € غلا رکا ڈیسک  | 

 روند غ كلذکه دنشؤم رولوا روناننا را هسایوس هنرهو بونادلآ كباچ هلغلوا حول هداس بويل وا یعالطا هلاع
 . قفانلا و عرک "رغ نمؤملا # ثيدحلا هنمو حراشلا لاق» ردشاؤم كرر ض هکر وند هربغو هاه روند هغو |

 | ةنطفلا ةلقو ةرارفلا هعبطنمدوم | نمؤمل ا نادر هنيلو هدايقنال عدي وهفركت یذب سیل نمؤملا ىا # مل بخ
 | یدنلوارکذ هکرددرفم لر وغ( راغلا)قلخ نسح و مرک هنکل و الهج هنم كلذ سیل و هنع ثحلا رتو رشا |

 ردعسا هل رسک ك نيغ( ةرغلا )راکه د هنسانعم قم زاق ى وق "غ هکر دح راش+روند ه یحزاق وق ورون دهمدآ لفاغو

 | روند هؤقوا زآ وروند هن نغآ كنالآ یسهلوقم ملقو نرم و قارزم هدننز و باتک(رارغلا رد هنسانعم تالفع |
 | هکرونلوا قالطا هناصقننالوا هدنناکر ایکدوههوعوکر دوخاب هدننراهط كزام و روند ه هنس هجزا راسو 1[
 ِ درفهکلب بویع د هدننا ونع مکیلع مالس قرهلوا عج هدنص وصخ ےلست وتیحم و ردنرابع ندقمافل وا رجا مام
 ۱ رد هسانعم ناصش راغ لصا ردترابعندکم د كيلع بویم د مکیلع تاذکهدمالس در دوخاب كيلع مالس ليسه |

 | ناصقللا رارغلاف چ ےل الو ةالص ف ةرا غال ثیدطا ىفو ةياہلا یف لاق ردند هيع رش تاقالطا روو |

 مكيلعال كيلعو بیحملا لوس نا علستلا رارغو امناكرا و اهتیه ناصقن ةولصلارارغب در و هتلق مونلا رارغ و"
 | هکرون د هکن ر وا وهنومن لوشو روند هغل وا لیلق ینبل كنهقان و روند هنسمراو هداسک كرازاب ووشراچ را غو
 لاثم یا رارغ یلع هلصن برض لا هنسانعم لاثم روند هکنروا اقلطم و رونلشبا هن رز وا كن[ ینرمت قوا ۱

 : (راغلالاهنبل"لقاذاا رارغ ةقانلاتّراغ لا ردهنسانعم قلازآ یدوس كنهقان رول وا ردصم ندهلعافم رارغو |
 ۱ "فکلا راغم هکسه و لیخ هلتبسانم و هلی كی” رولک راغم یعج روند ههقان نالوا زا یدوس هلص كيم



 اذا * شا م ذغ لا ردهتسانعم قعاص ئازوت ناک لمان نزوو ود لیک ن دن رخ هدننزو هج بد ردا ا

 ًاضعب هضعب عسآ ادا مالکلا رمذغ لاق رد هئسانعم توس لصتم و عبات هان رب یر هلص فی یزونس وافازج هعای

 | هدنک ارپ یهنسنر و نوسل وا دو دیع و ل رکو رخ اقو سیف هارک دهن شنانعم كلی وس هجول یک یالک زا

 اذا"یشلا مذغ لاقب رد هتسانعم او شرف فقر و هق ّرفاذا "یشلارمذغ لا ردهنسانعم كا قیرفت و
 هب هطاع و هزوس قشراقرول وایساهرمذغ و بضغاذا لج را مذغ لاقت ردهنسانعم راو ضعب هضعب |

 (صذغتلا ) حایصلا و مالکلا طالتخا و بضصلا یا ةرعذغلاهذهام لاقب رد ريماذغ یعج روند هدابرفو و رغو

 طلتخا و به وحاص اذا سلحا ین رمذغت لاق رد هنسانعم كلي ادايرف رف و و غ بوردش راق یز وس هدننزو حرحدن ۱

 ندنآو هرب واک اب ول !ندن و بول واث تنش اسار ومان ون د همدا ل وش هل يس هی لعاف مسا (مذغلا همالک |

 قوقح هبه ا راو لها لوق لغ هل وا ردا كرت بویمرب وینقح كرانلوا اقا ضعب هدقلارآ و هر و اکو بولآ

 | تموکحهرز واهاولند راروان سوز هک و هد راک مو رک رسلوش ضعبلادنع و زوندهمدآ نالوآ زنا |

 | اذهل عدم واذهیطعیو اذه نمذخ اف رومالا بکر نم وه و رعذغم لج رلاقهلوا زفلوا در یمکحالصا بودا |
 | قشراق هدننزو هطبلع «ةرمذغل ال همکحد رب الف ءاشاع هموق ىلع مک نموا اهلهال قوقا بهم نم وهوا هقح نم
 كنار وی كنيغ ( نفلا))ریثکیا سماذغءام لاق روند هوم قرچ دنزودالع ( ماذا )و دابق
 | قعادلا هلیعامطا هنسن هدوهب و لطاب یمدآرب هللرسک كنیخ 62 رغلا)ل و هدننزو روهظ (رورغلا) و هلددشت
 ریما (ربرفلا و و (رورغلا  لطابلاب هعمطاو هعدخاذالوالابابلا نم ة ضو ارو ضو ا غە هر لا ید اتم

e 1 il۱ " ندهنسلرب یدآر ربو روند هب هسک شذوا ت هلیعامطا هنسن لطابو لصاو  
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 رب برص ددا نالوا طيح نوح ی هنر ناپ لبق تغا نف ندن وه لر هد مع هدنا ناب | ۱
۱ 
 | ردت هنسانعء لیفک و نسح یا رب غ قلخ لاق هل رامتعا یکیدلیا رورغمیسات رونل وا قالطاه وخ لزوک_ خو ۱

 ۱ توسروش ود هب هشیدنا و فوخ یبحاص هکرونل وا قالطا هکل رد لوش شیعلار غو البفک یا دا ار ضراص لاق
1 

 اوج اا HE زره شيع لاقي هلص شیخ رواک نا ۶ ی بدو 1
۱ 
۱ ۱ 

 ۱ رام قد نا ا تب هدننز و لا (رازفالقب ری یار ی کجا جا روک

1 

SEREخو یدنل وا رکذ موم کز وه  

 ETE رعنا و هدننز و لیعف (ررغتلا ]روند هرا هنسذ لطاب و هدوهب یک دجاس و دوج” رول وا عج ندنظه)

 ةر وار رغل هسفن نالف ر غ لا ر رد ات كلی اقلا و قوسیکلهم و رطح ییسف یدنک مدار مدتزوا

 | هغچ وا بوچآ ینیرادانق یععش شوقواه الماذا ةبرقلار رغ لاق ردهنسانعم قمردل وط و ةكلهلاهض ماذا
 كنهرغتو ربرغت هلنیتص* 6 ررغل ۱) امن جا تعفر و ناربطلاب تمه اذاريطلاتر غ لاش رد هنسانعم قاب

 وه و گر رفلا عب نع یم مالسلا هیلع هنا ثیدحایف و ح راشلا لاق + روند ه هکلمت ورطخ رریما ندنل "وا یانعم

 | الثم لوهح "لك نم ناعيابتملا اههنکب طيعال یتلا عوسلا هيف لخد و ةقئالو ةدهع ريغ ىلع ناکام ىنعي رطملا

 حابص هکروند هضاب . نال وا هدنس هج كنم تآ هلیعص كنغ (ة غلا ]) یک ق مناص شوق هداوه و قلاب هدوص ۱

 نینجا ف لمج مال هيلع ناو حراشا لا هنسن هما ودبع رون دهب« راجو هل وکو ون واریبعتریطنا

 ردلکد طرشوب ءاهتفلا دنع و یدنل وا ےہ هدعب بونل وا قالطا 4 4 راج و هلوک ضاب امدقم چ ةما وا ادب" شا

 ىو هنسهصک اداي ینعی لالھتسا “هليل ك رهشلا "رز نزد وا هما ودبع نالوا غلاب هندرشع تر ۱

 هکردر ضاب نایلراب ادتا هل رشید نانسالاة ضو ردنرابع ندنتعلط كنآ یکی لالھلاة غو رونلوا قالطا |

 رونل وا قالطا هن رخاف و هددزک یتعبیرایخ كن هعتما ماتلاة غو ناولو نایاسم ادتا هدقدلحا ۲ زغآ



 را سیو

 ىع كنيغ(ةردغلا )هردغا نعم ارادغ و ةرداغم هرداغ لاقت رد هنسانعم رادعا هدنز و لات (رادغلاز و هدننزو 1 نه 0

 ۱ هلناص*(ةردغلا )و هدنن زو همام( ةرادغلا )ر ولک تاردغ یعجروند هرس نانلوا ااو لر هرز وا یلاح هسکو

  قلوا وکار کو ءاسلا ءام برش اذا عبارلا بابلا نم اردغ لجرلا ردغ لاق ردهنسانعم كمآ یوص ۳

 یک ی ی

 هب هک ندا لاما و رسک ی ق وقح هلی هی لعافیسا( شغل ل لی مو قم ملزاص اذا رغم ماعط لاق روند هادغب
 هکر دیلباقم ءافو هلناصف (ناردغلا لو هدنز و ردق ( ردغلا) اهمطته مو قوقلا مطاح یار لجر لاق روند

 | وه و یناثلاو لّوالا بابلانم رادغ ه ردغو هزدغ لا ردهنسانعم كلا تنایخ و قازساف و بویمروط هدهع
 | كرت ردعوض و مهنسانعم هکرتو "یشلاب لالخالاردغ هر وک هتناس هد راصب كفل وم* هدهع ضقن یا ءافولا اض

 | لوا لیس یرلکددیدغ هنلوک وص الث زد و ل رټ هد رانعم راستلذک ردبعشنم ندنآ یمانعمدهع ضقن و
 ردع و»+یهننا را ردرب دع هحاصنال وا شماز وا هکر هرز وا یلاح و ردهلتسانم یکیدلیا ااو ر یوص هدلح ۱

 | درص ( ردفلاو هدنن زاو زوبص (رودغلا)ردفلءام برش اذا لج زا ردغ لا ر دیسان كیا وص نداوک

 . دهعدب و رادغ عبطلاب یم“ ناوسنردرافص و هلاحر هدرلنو هدننز و درص(ردغل الو هدنز و روبص (رودغلالو

 | هنس لاح رهلباءادن ةصاخ راب عو یدلیا عدقت یتفاص وا ثنوم هدام فالخ فلؤم هلیبسح یراقدلوا راکتنابخ و |

 ایوک هکهدننز و لازم راربد ردفمایو هدننزو دعقم رار د ردفمایو ردلودعم ندرداغ ردهدننز ور هکرارید ردغاب

 رد نهضت یمانشد و بس هلتنایخ و ردغ قر هل وا هفرعم یعومحم رار د ردفم نیاای و ردکمد ردغ اشنم و لحم ةغلابم |
 | (رادغالا )رار ونل وا لامعتسا هلا ادن فرحرانو و ردکعد هم اخ وهراکمایهدنن ز وماطق راربد رادغاب اباطخ هوس و |

 | هلعافم (قرداغلا ز هاقنا و هکر اذا "یشلا ردغ|لاقت رد دن ساتم كلا اشنا وكرت هرز وایلاح یی هنسنرب هب مک كندز

 | یکیدلیااقباو لر لیسهدننز وریما (ردغلا )و هدنن زود رص( ردغلا ل ردهنسانعم هردغ هد ران و هلنیته (ردغلا) و

 ۱ روند هلق ر دغ وهدننز ونارټ ر ولکناردغ وهدنن ز و درص رولکر دغ ج ر دغ رونل وا ریبعتلوک هکر وند هب وص
 ۱ ۱ ضرا لاق روند هنس هعطق تاب هدنن زو هنیفس(ةردغلا ژ رد دا یداورب هدن د الب یسهلسبق رضمو ردد لجرر و |

 رد ر ادغ عج یکه ا ۇذ روند ه وسیکنوز واو هدننز و نارم رولکن اردغ یعجج تاسلانم ةعطقیا ةر دغامف
 | یسودنکر کا روند هب هقان یکیدلیا كلرت هد ورک كنابوچو یک هدیغر روند هماعط یرلکدد یحعالو دوس و

 | هدر ر (رادغتسالا)یه تفلخ اذا رودغ قانو یعارلا اهکرت اذا ةر دغ ةقا لاق راز د ر ودغ هسیا شفا فا
 هردغ هدننزو لاصتفا ( رادتغالا ) ناردغ هنف .تراص اذا ناکلا ردغتسا لاش رد هناا يا

 روغي هلنیتصف (ردغلا) ةردغ ذا اذا لجراردتغا لا ردهنسانعم كليا ذاا رو رم ماعط يراد ]

 لبالانع هقانلا تردغ لاق ردهنسانعم قلاق بوتل وریک ند روس هاب و ظا اذا لیلا ردغ لاق رد هن سانعم

 ات اذا معلا تزدغ لاش ردهنسانعم قعوط ند راچ نمد ادا هدورلت وا یھ یک و نوقو تفلحم اذا ۱

 | یرلشراب روقچ رقاچو هلوا زمهراو هباروا یمسق هناد هک روند هرب برصلوش ردغ و هتبن لّوا یف عنرلاق ق
 | رونل وا قالطا هراشاط و رول وا ردنا ردغ اي وک هنکلاس هکر وند هر نالوا قلشاط و بول وا یراکیلد و یراقتر و

 | رهن اسم تا قوح قلشاط و قتر و قیران نانل وا رکذ راوشدیک ولس هدر ر رول وا ردصم كالذک ردغ و

 لاتقلا ف تبش ناک اذا ردغلا تبث لجر برعلا لوقت و ردغلاام ژک اذا رو زلابابلانم اردغ ضرالاتردغ لاق

 یکیدلیا ترشابم راسو هدلادجو لاتق نالوا راوشد یکهروک ذم ضرا ینعب هیف ذخ ایام میج قولدا و

 | (رادیغلا )رش یا ةردنغ یف عق و لار وند 4 هممرک و "رش هدنز وهره>(ةردنفلا) رد راداب و تبا هدلکشمما

 :*یملا یا رادیغ لج لا هلوا رد اتباصا هدنناک نکل بولوا ناکدب هدنناذ هکر وند همدا لوش هدنز و راطب |

 | ردات كلغ دان زو ار (ءا ردغلا)ل رد نطب رب هدننزو نافع ( ناردغ ل) بیصیف "نظیف نقلا

 هذفق (هردنغ) رد هیحانر هدنم هدننزو رفز (ردغ)) رد ه رقر هدنساضق رابا رهش هدنزو رد (ردغ)

 | باعا هنوک رب هدننز و ردیح < رذیفل الو هدننز و هنیفم هلا هڅه لاذ (ةریذغل رددآ یداو ق ورعمرب هدننزو
 تبلت و ج هلغارب راشاط نیغزق هنجما هرکصندکد لیا جالو بوغاص دوس هنرزوا نوا هکر وند هتماعط
 اذا لج رلارذتغا لاق رد هنسانعم كلنا بیترت یروبنم ماعط یراکدد هریذغ هدننزو لاعتفا (راذتغالا) رردبآ |

 ۱ روند ه هه رک و رشهدننز و هردیح (قرذیغلا)ردر ذایغ یجب رون د هراج هدنن ز و راطیب 6 راذیغل را ةر ذغلا ذا |

 طی ومالکلا ةزكاذك و "رشیفیاةرذیغیف اوعق و لاق روند هنسلوا طلتخم و هدب روش بول اغوچ زوسهدسلجم و ۱



 f ۵۰ رب
 ندروک ذمربغ هدننز و فتک (ربغلا) دقحیاربغ هبلقیف هنمعق ولاق ردلمتسم هنسانعم نیک و دقح هل سمک ك نيغ

 هدننز ورهوج ( رب وغلا) و هدننزودرص (رغلا) دساف یاربغ حرجلاق رون ده هرابشل وا هابت ودساف ردفص و
 | هد هماع هلت كنىغ (تارابعلا) رددآ وص رب هدیدرو سبع و هدنزو هما (ةرابعلا ر ردیدآ قلاب سنج رب

 (نورغلا) ر ولکن رابغ یجب رونا واقالطا هبام رخ یکیا نال واهدفوصق ر هل يعط كانیغ (نارغلا رددآ عض ومر

 لیلهت عب ریبغت هلهللارکذ هکرونل وا قالطا هب هشاطلوش هدننزو هلدح (ةرغم ال رد دآ شوقر هدننزو نون

 نوچ راکدلیا ببغ رت هترخآینعیه راغ سان اهل وار دبا عیجرتو دد رت هلنایهلا وتاجانم و تءارق ینیرا هزاوآ و بودا
 رمو لیلهتو حیستهلبا هب رهج راک ذادا ممردکمید قب وشت هبه رباخ یمانریبغت هلهللارکذ رایدنل وا هیعآ هلعسا و
 هّللا رک ذب نوری یا ةربغم موق لاش ردقج هلوا تعاجج نالوا ردنا تمارقتایهلا و همتعن ٌناضق و نآرق هلبازا وآ
 هدساسا هلغلوا راکنا ی هیفوص ی شم و بهذم كن رشح زا هریغ و ةءارقلاب توصلا نود درب و نوالهد یا ۱

 مهب رطتل و ةر ا نوجه رب و نوصقرف نوب رطیف ناطالاب رعشلا نودشانتب نیذلل لا و طا مسر هل رابعوب ۱
 ريغتلا اذه اوعضو ةقدانزلا یرا یعفسشلانع و راردبا شبنجو صقر یاب رب یکرابغ یییعماس هکاب وکریبغتلا ۱

 | راضعب ىس هصالخ رباغلاف مهبیغرتو ةينال ین مهدیه ةربغم اوعس ليقو نأرقلا 2ءارق و هللارک ذنع اودصبل |
 عونرب هدننزو رم 6ریبغلا ردقج هلوا یسهرعز هدنناوخ هدندنع راضعب و هیفوص ندا راکذا ارهج هدنینچا

 هرس كچ وکی مزو هن وکر هدنز و روفصع ( روریغلا رد دآوص ږ هدندروب یس هلق براحتو ردي امرخ
 هلناصف (هرغ)) و( راغ)) و هدننز وبا غ( رابغر) رک ذیساکر د هنسانعم ر وثغم هلی كی (روبغملا) روند هنشوق

 | طیضالاونهدنز وری ز ربع: راد رد دآهصطب ر لصتم هحاطبطساو هللا هرصب هدننز ورفز ربع ردندیماسا |

 ماشخا هلا رم هکر وند هغلن د نالوا هدنفلا را زدن وک هلبا هک هدننزو ریشابن 6 ریشابغلا) ردعضومرب هدندروب
 هدننزز و ءارعع (ءاژثغلا)ل و هلبصف كن هثلثمیا و كنيغ(ةژغلا)ردكکلنشور نالوا هدنغلا رآ ءاشع هللا بورغو |

 زوت هکرد هنسانعم ءاربغ (ءاژغ)ل و روند هسان لاذراو هلفسهدنز وهردیح «ةرتیعلا و هلیعص كنیغ ( ژغلا) و

 رون د هن الترص یثیدو رد هل راتعا فوصوم یتنأتروند هتیش قتمزوب بیرقاک ا لوق ىلع هثیش نالوا ولکنر
 تعاجج مق ندسان سانجاو فوصلا ةرثكت ناكاذا ءارنغ ءاسک لاق روند 4 هک و هک نالوا قوچ یکو و
 یجدوهدنز و رجا (زغالاو روند هنالترمص یشید دوب قروهلوا هفرعم هدننز و ماطق ( راثغر) روند هب هطلتحت

 هروک هنفصو كحراش » رول وا نوزواینوب هکر ددآ شوق عون و روند هنس هلو ابعو ماک ن الوا قوچ یکوب
 روندهسان "هلفس هرزوا روکذم هجو (ةژیفلا) روند هنالسراژغا و ردشوق یراکدد قات هرق ندنراشوقوص
 قلزوجواهدنن زو هک «ةغلا لهددهت و هدع وا اذا هژیغ لا هنسانعم كالا فی ویدا رب هناسل رول وا ردصمو

 روند هغلزو نال وایسلرق هلرعص كنيغ(ةزغلا ]) ةعسو بصخ یاةّریغ هب لاق ردهنسانعم هعسو بصخ قالو و

 ثمرورمشعو مامه دننز ورم (شفلا) و هلی كم (رونفل ةرج اهصأخ ةشبغىا ةرغ هن ول یف لاقب یکه شبغ
 هدنابن نانل وا رک ذ هل رسک كنهزمه (راثغالا) ردریثاغم یعجج رون د ه هریشندا حث ر یک ل ابندراجشا یراکدد

 نانل وارک ذ هدنز و جرحدت (ژغقل ال روثغملا هنم لاساذا ثمر لاژغا لاق رد هنسانعم كمع نالیسبول وا ادیب هربش |
 هنالسرا ی دو هدنزو لجرفس (زوثغلا ر روثغملا یتنجا ادا لج را غمت لاق رد هنسانعم كمر وشو د ین هريش

 2 تمجتاوص قردیل وا شماص وص هدنزو حرحدن (شنغتلاژ و هدننزو هحرحد هلن ون (ةژنغلااډ روند

 یضاذا هسأر ثنغلاق رد هنسانعم قمل وا قوج یلیق كشاب هرثنغ و شطعالب هب سشاذا ءالاب تنغت ولجرلا رتنغ لا

 همدآ قجاو نوهدنرلن زو ذفنقورفعج (رتنغلا) هنسانعم قرزا بابذ روند هکنیسل وکر ول وا مسا هژنغو هرعش
 عرز لا روند هنیک !نانلوا یقس ها روم هکر دیفدارعو هدننزو ۍژع (ۍژغلا) قجایا نغوهلا روند

 كغلز ور كب سابل هدننزو راربجا (راریثغالا) هنسانعهریئزرون د هن زو رپ كسابل هلزیتعف ( زغلا ) ۍژاعیا ۍژاغ
 هاج هل روهظ تانابننیمز یورهدنتق و راهب هدننز ورصح (ژغلا) هغ رك اذا بوثلا ّراثْغا لا رد هنسانعم

 (ةیژغملا) ه تدامادا ل والا بابلا نمارتغتاسلاب ضرالا تیغ لاق رد هنسانعم كلتا راهظا توا رط وبات بولک

 | وب ( یژرغلا زا ردلعاف مس ندنظفل یژنعو و روند دص را شک های لیس تام هدنزو هیقلسم |

 هج رحد (ةرثغلا) هیلعاروثکم یا ات غم ءالا دج و لاق روند هئیش نلاغوچ ندهرکص ردهلیس هینب لعاف مسا
 ج7 رتدب وانفو نیلاق هدننز و جرحدم < رغما هدسفا اذا هلامرڅغلاقب ردهنسانع» كاا هات یه هن فر هدننزو
 شما اب بونلا و شمال ربع بونلت رآ و انشخ جلا "یدر ناک ادا رفع بوث لاق روند هب و شغ وا

 ) هبادغب )
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 | رابغا یعجبردشلوا بلاغهدنر هی دوس نالقهد هم و كضیح مد نکل دن دل وا یانعم روش د هنس هش كن هنسنر هلی
 قعاص ینس هيد وس نالف هد هم هدنل ز ولعفت ( رغتلا) رون د هنس هيه كئیش ر جد و هدننز و هرکس (ةرتغلا ال ر ولک ۱

 .ادل و ةأر لا نمربغت لاقب ردلمعتس»هنسانعم كليا هدافتسادل و ندنوتاخ و اهتربغ بلتحا اذا ةقانلا رغتلاق رد هتسانعم ۱
 تندرو نهه ودن :کی ابحا هلکلا دا رم ج و زت ین زریپ ما رعاع تف شاق ر هسک مان بیبح نم نا کر دل وقنمهدافتسا اذا

 عض وربغ ین٣ا هلکطناروهظ ولغوا رب ندنشا رفكنهرو نمهدعب ید دادلواهنمریغتا یلعل هدن راکد ر ورځ یتغیدل وا هنسم |

 دیبع ندم وریسنن نطق ندنیثدحمیدل وا بعشنم ندیدنک هلسفر و بولوماع ووشن موق مو هدننزورف ز یدلیا 3

 هکر ئدح یکیدلیا تدل هدننا وذع "مضلاب نو ربغلا كفلم هدهدام لیذ هرز وا ىح كحراش و ردند هل لوا |

 بارح( رابغلا ) ردند هلق لوا رد هصسقن دابع ورش ن را وسو ديل ولان دابع وناهن نب رع و لسبح مش نیداببع | ۱
 دون ۳ رکصتدکدلیا را دا بول اف زوج نادم ك ةف تم روغ وطرب ارپ لسودنک٩ روند بها لوش هدننزو

 هنجاغآ امرخنالوارونل ز ونام ادواهعم نحب یت اول ار زغتام دعب رزغت ت ناک اذا رابغم ق ةقان لاق هیلشابهرا ردا بولا وح |

 ییریظن ولثمهکرونل واقالطا هب هیهاد لوش هلنبتص# (رغلا ةيهاد) رابغلااه ولعر تن اکا ذا رابغم ةلص لاقت روش
 غوجر هکمالکر اکماحنا بودا درو دانع اکم ادتا هکرونلوا قالطا هب هسک لوش لوق یلع هبل وا ن نکم قم وب

 یانعم تالوق ىلا عجرب متلدناعب یذلا وااهلثل یدنهبال ةيها دیه ورتغلا ةيهاد وربكلا یدحال هلا لا هلوآ
 هکر دذوخأم ندنسانعم هه ؛ یا یانعم و رداکد ن كع ادتها هنلثم ه<ونشقا وا هدشن هزوت نالوا عفت اب وکا :

 ةنسانعم قل واهاس توش زآ اب رول وا ردصمربغ و رونل وا قالطا هغاربط هلنیتصف ( ربغلا) روا و یکزر

 ثداح هدنزو ځا كنغ هنت كنم هود هکرددآ تلعرب ربغ و دسفاذا عبارلا بالا نم اربغ ح را ربع ل

 هیش ندار روند هزو هدننزو ب اغ (رابغلا) ردیدآ عض ومر هدالبج مان یلس هدندرو یس هلسق ىا

 زوند هزوت شکوچ ههنسنرب ری روند هزوت جدو هلناصف (ةربغلا) نو ۰

 ردقج هلوا قلزوب هکروند هنکنر زوتو روند هزوت یخدوب هلیعص كنیغ (ةربغلا) یک اربغ رون دهر قلجاغا و |
 | دشا ادا مویلا بغا لاق رد هنسانعم قفل ولزوت كب هنسن ر هدننزورارجا6 راربغالا) رابغلانولیاةربغه ول فلاش
 a یک رپ راصاذا*یفلا بغا لاقت ردهنسانعءقاوازو هدنکنر زوت هنسئ زود وار

 رابلا را اذ لجرثاربغ لاق ردهنسانعم قمت زوت زوت و رابغلاب هخطلاذا * یشلا ربغ لاق ردهنسانعم قمهلوب

 نم ورا راس یشلا ربغا لاق ردهنسانعم قلوا زو هدنکنر زوت سدو لب رسک كنه مه (زابغ

 هلتدشدولب و دج اذا هبلط قربغا لاق رولوا شقلو هزوت 7 هک ای وکر دلهعتسم هنسانعم كل ماقا و دج كيە

 | زوتوام رطم عقو دجاذا ءاهلأآ ت ترا لاقت رول وا یک رد زوتزوت هک اب وک ر دلم عتسم هتسنانعم كلنا لارا و

 روند هثیش زوب واکنر زو ردفص و هدننز و رجا( ربغالا# رابغلا راثا اذا لج رلا مغا لا رد هنسانعم قم

 | رونل وا قالطا ئیش نالوا ندنناشقل وا بهاذو لئاز یکرابغ بویل واراداب ویکبئذرونل واقالطا هدروق

 | ىلع ءاج لاق رونل وا قالطاهضرا ءاربغ و ردیئنوم لرخا (ءاربغلال بهاذ یاربغا هناف ایندلا ع كن غیال لوقت
 ءهدهنککرا نو یب هتنول زونل وا قالطا هنساشدد كنشوق كلکک و الجار ینعب ضرالا رهظ ىلع یا ءارغلا رهظ

 هد هماع و رها ةرثکی ا ءاربغ ضرا لاقت رول وا فص و هرب ناوارف یراخما ءاربغو ردع الم قفل وا قالطاربغا
 و او AE روللوا ق والطا هراتاس نال وا تیانهدرارب , قشمو وزودورددآ عض

 و بولي زو et طلا )ل رک ذیساکرارید یخد ءاریبغ هکر ددآ تایر و رددآ یر

 ءار اط و قی رطلا هذهق لا رونلوا قالطا هزبانال وا هدنسهجردق

 ترا 3 ءارغلا ةثسلا اش لاق نويد وا رغم یضاراو قافآ هژلسیس راطمآ تلق رد رابع ندهنسقا ۱

 ٍ مه لاق رال وا عقدا رمش س احمر دی ی رکیدکی هکرونل وا قالطا هاب غ لوش لوق ىلع هما رتف (ءاربغون ) ق
 رخ واز : هلتهج هقاف و رقف هکاب وک لوا یانعم فراعتالب بارمشل نوغمتخلا ءاب رغلا وا ها رقفلا یا هاو

 تاب هرس هی , رغصم (ءاریبغلا إل رد هیر وصتیغیدل وایمدآ ثض ار هک اب وکی رب ره یناثیانعم وبول وا قصتلم
 ادوات مش ءاریبعو هنیشع كئ ءاربغ لوق ىلع روند یخدءارتغ رد رش ناسا وا اک کا یرددآ| ۱

 الاح رول وا لوم ندنادغب مصم ردنارزش نانلوا ریبعت هزوب هکروند ه هکر کس ءارببغ و زونا وا قالطا نیک
 هک ر لاق هنمو روند ه هنس هجولزوت ردرغصم ندنظفل ءاربغ ءاریبعو راردا لاعا ند راد هدرارایدوب | ۰

 | بلا )ا ا رهظلا ءاريبغ ىلع عجر رف ةجاح بلط سات لا لاق انا عجراذا هنر و رهظلا ءاريبغ ىلع

 )۷( ۷ یی + ا : 1
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Bimسو علا یغلا لصف  

A رس 
 یدنلوا رکذ اب رق انعمود نیعلا ظا لبق یا یرجامو ربع لبق هتلعف نولوش و یدل وا لثم هدهدام نالوا عفنا

 تهذآذا اربع ريع تلکلا و سرفلا راع لاق هنسانعم كقک یکش ہیچ بولی ریص ندهنسنر رول وا ردصم ربع و

 | اد ءاح و بهذاذآ لجرلاراع لا رونل وا ریبعت اچ هطل وا هکردهنسانعم كلک بودیکه توا یر و تلفن تاک

 اهل وش كرتاذا ربعبلا راعلاقم رد هنسانعمقعشآ ۾ فان رخآ ب ودیا كل رتروغ وب ین هقان نال وا هدامآ ب وردلاق ین یتفیروقو
 | قلوا رشتنمو ناور سانلا نمب راعشا و هدیصقو ردعجار ه هقانربعض ردهدننزو مکر لّوش یرخایا قلطنا و

 ردش ومو و هنسانعم هلفاق روند هناب راک هللرمسک كدبع ( ریعلا آل تراس اذا ةديصلا ترام لاق رد هنسانعم
| 
 روند هراه اد نروتوکه ریخذ اقلطم یر یلعو ردقوب ندنظفل یدرفم روند هراهود نروتوکهریخذ لوق ىلع

 (هدحو رر 0ا هد هلو كتاب هدننزو تابنع رولکت اربع یعجج نوسل وا بآود راس هك رووا

 هب هسک نالوا ردنا. ماعط aح زکلاب اعاد لوق ىلع دمدآ نی دوخ ویا و دوخ رونکب ینیأر یدنک افاضموا با

 باتک (رایعلال هدحو لک أب وا هر تب یا هدح و ربیع وه لاق رول وا زغلش وخ ندر هام هکرونل وا قالطا

 هدنزو هراحا (ةراعالا# نود a یکر اقیچ بولي رص ندنسار ردعما ندنسانعم تالفا و تاهذ هدنزو | ۱

 ۱ راعلا) هتلفا اذا هبحاص سرفلا راما لاق زد هیات ی تفت ودیکر وادوخای بو ردناشو ندلا یتسهلوقم اد

 | ردل ومنم ندراضعب یعیدل وا هب انعم و یس هلک راعم عقا و هدنسان 1 تس كمزاح نرمشپ ردل وعفم عسا ندن 1 هل كم

 روند هننلاح یراشتنا سانلا نیب كنهدیصق ردعما ندنسانعم هدیصقرس نانلوا رکد هدننز و هناتک ةرابعلا)

 لاقت ردذ وخام ندر وک ذمیانعمرون د همدآ نالوا ریثک یسهطل وا بون زک هن وا یرباغاد هدننزو رابط (رايعلا)

 روند همدآ یکذو مهفزرت تو تسحنال وا قوجیمالوط بوزکیربره و باهذلا و «یحا رثکن اک اذا رایع لجر

 نا ربعل ال ردیلع لج رر و ردا یسرف هلدیلو ندلاخ وروند هنالسراو فا وطتلا ریثک یکذیارایعلج ر لاق ۱

 هدنسهدامروع (ةرباعلا )و (دارطاناربعر) رون دهرا هود لالاچ و تسج ولطاشن وولشبنج تیاغبهدننزو هنار کن

 لیعفت € ریبعتلال بیعه مزا یش "لکو هو راع هب لاق روند هتیش كج هلک مزال هصیقت و بیع 6 راعلا  یدنل وازکذ

 2م روا و نتجابق كمدآ نالوا رداص ازسان لعفرپ هکردهنسانعم قمردنا رام هلدبیس یلعفرب یهدآر هدننز 7
 هدمت هليفرح ءاب عب الاب لقتالو راعلا یا هبسن و هيلع هصقاذا مالاهریع لاق ردترابع ندکا قحالرام اک
 | ها ریبعت و رد راتح یسهب دعت هسفن تاپ ردخ مضم یژاوح هدحابصم کون رانی هات لا

۱ 
۱ 

 راع لصا هکر د حراش + دحا و دعبادحا واز واذا رنا دلا ربع لاق ردەنسانعم قل رابع بوت راط ررررقونلاو

 ردهنسانعم قمردشقاج هلا رخآر نوچ ا كل یت ییوزارب هدر لاا هدننزو هلعافمهریاعمو هلب رک كنيع ۱

 هبط یددورو ندلیعفت یره زا و دمانخن یاهرابع وه لاق یدنل وا لاهعتسا هدنماظن كلهن رب اقلط م رابع هد

 ریثاندلا و مهاردلا رایع هنمو رول وا یمایقم كن هنسارب نا ردهرز وا لاونمو ید یاب كرغمو یدلبا

 ءالا ربع لاق زد هدسانعم قعوط نوص و یزو كوصو صلامنا تهذلا وا ةصلاذلا ةضفلا نم اف لعجاموهو

 ر امت لا ردهنسانعم قع" ردنلراع هلغمر وا هن راز و یتیرلتحابق كن رب یرب هدننز و لعافت (ریاعتلا) ب بل ادا ۱

 سوآ ةروذحم وا ردندنماسا ربعم و ردیسهنک كنهیهاد هدننژ و رنه  ربعم ةنا) اضعب مهصعب ربع اذا مولا

 راعم سرق لاق روند 4 "[نالوا ررداص ندلوباماد ی نکا هل رسک كم (راعلا و رداع ريعم نة رع” دوخاب

 ميمنب باتکی اندجو + "یره وحا طلغو حامرطلاال ی NE هبکاو قیرطل انع دی ناک اذا ۱

 | لوا و رایدلبا نظ ذوخ ام نده راعو تیاور هلم كيم ینو نو وفل راسو هدبعوبا + املا شکرا لیلناقحا
 و فک ا اناعو ریا ندطلغ یرهوج هلغل وا عقا و ید هدننیب كحام رط ینا رطشال وا هکر د حراش *رداطخ

 لف كنهزمه ( رایعالا) ردع الموب جد هماقم رول وا یوا و هکرایدلیا ریسفت هلبارعض+سرف و تیاوز هلیعض كم
 | یتس هنر وا كن رم هل رمکك ن هزم (رابعالاا) ردرلعقا و هدنمدقیا رح كبکو کمان لیهس هکر دیعما نابات بکو که چھن ر
 ۱ كناب و هل رسک كنیع و ىح كناب ( ناريعلاةقر إل اريع هل لعج اذا لصالا ريعا لاق ردهنسانعم كليا هح مموب

 كم٣ (راعملا) ردغاطرب هدندالب سیق هلرسک كنات (راعت) ر ردب دآ شوقر (ارسلاریع# ردیدآ عضومرب ها رصف

 ۳ علا نبغلا لصف زد روند هیش نالوا هییش هنکشا ناب هدنقلخ (ریعتسلا) ردهنسانعم بیاعم هلیصتق
 اكو ثکماذا ل والا تابلا نم اروبغلج را ربغلاق رد هنسانعم كلا ثکم هدرب رهدننز ودوعف (روبغلا)ل

 ربغا ناک اذا "یشلا ربغ لاق رد هنسانعم قلوا هدنکنر زوت هنسنرب و بهذاذا لج راربغ لا رولوا دض هلغلوا
 2 ک امردلعاف سا ندل وا یانعمیکیا (راغلا )|



 4۷ رح

 ردهنسانعم كمرد زکهلا ندلا و كمر و هلا ندلا ی هنسنر هدننزو لعافت (رواعتلا و هدننز و لعفت (روعتلا) و

 لوقیلع روند هت آش! وا قارب هلیعض كيم (راعلا) هولوادت اذا هورواعتوهورّوعن و "یثلا موقلا روتعا لاق
 نوا بنذلا فوتنملاوا رعصم یا راعم سرف لاقت روند هت ا زوم لواط دوخاب شقلو یرالف كنغر وق

 | لع عشوبو ر نع یتح بول وا یدق رم ناشیذ ریمغیپ شع هدنآ رددآ هدلبرب هدنبرق سلبا هلنیتف (انروع)ل

 ۱ | لاق رد هنسانعم قل وا 4ناکی رکاب هسکر (راوعتسالا و ردل ومنم ددل وا هدن 1 ید یرادق ره مالسلا يلع و ان |

 رىا یالط ا غن د رفم روند یوق و ه هعشا هنار وو ققی هلبعص كنیع (ناروعلا# درفنااذا لحرا روعتسا

 هکیعاریناث* یان متیرب رونلوا قالطا ها رعثرفنشب (سبقناروع)) ةمدهتم یا ناروع ایاکر و ةیکر لاقب
 2 فتك (روعلا) یدارو نیدیچسماخ * رد ورع یعسا هکر چا نا عبار + خان ثلا یدنا دبع یعمآ |

 كا شخاریعتسم) ةررسلا "یدرلا یا روع لجر لاق رول وا فصو ه هک نالوا تږ رس دب و نورد دل
 مط كرايع (ةروهعلاإ) و (روهملا )و هلنيتخقو هب رسک كنیعو هدننزو رهق (رهعلا ) ردیع"ا شوقر هلبعع |
 ارس لا ردهثسانعم ك هنغلروغ وا كنوتاخ ر نوچ ا انز هدزدن وک اب هد هک هدننزو هراسخ (ةراهملا)و ۱ :

 هکر د حراش + اراهن وا روجفل البل اهات اذا ثلا | بابلام ةراهعو ةروهع و اروهعوارهع و ارهع وارهع ةأرما |

 هل رکر دله عتسم هن انعم قم وا عباتهنایهنمو رش هسکرب و یدل وا بلاغ هدان زهرکص بول وا عوضومهاتعم و هدام وب |
 ردهنسانعم كلا قلزسرخ لوق ىلع كالا انزو "مثلا عبتاذ| لج رارهع لاق نوسا وا تهافسو قاض راس كرکواتز

 رد هنسانعم قمراو هنغلروغوا نوجا از كتروعر دو هدننزو لاتق (راهملال قرسس وا ینزاذا نالف رهع لاقا

 هنوتاخ ندا ان ز هرزوا رو رمهج و هدننزو هر واحم (5 رهام )یاهو آرا رهام لاق |

 هکهتن روند 4 ی دکندااز هرز وار ر وک ذمهج ورهاعا ریز ر ردطاغ یس هد رام شاھار د حرا

 دلیا یه عرش هل رللوا ردا بق تاتا ندانز برع شعب رد دا هد دعا رهام شر او | ۱

 ده یا ة مع ی ھ لاق ر روند ه روع یس س ور هرمدط ی اب هدنزو هرطہش 5 رها ردهدنر دقت شارفلا بحاصل |

 یس ور یراقرولواردضم هر معو ردریهابعیعج رونل وا ریبعت زول وف زود یا لوغو ةفعالب ةفیفخ ۱ ۱
 هدننز ونا رقیش(نارهعلا ) رد هنسانعمو رع دنن ز ولعب فن (رهعتلا )5 رمع تراصاذا أ رلا ترهع لاق ەتساتعم یل وا | ۱

 رواح (هاعهوذ#) روند هه ود تاکرا ددشو زواب و ر ردندنتالیخک باعا وب و روند هنککر ا كتاب لوغ |

 بلاغ هد رشح و راچ هدعب یکراچ روند هکشا اقلطم هدننزو ربغ رتعلا# ردسقل كنىرب ندنکولم ریج هدننزو

 اخویشم رول ارويممو هاب هلرنیعرولکءزویع و رویع و هل كك تلر ۈچ زايە و رول زاها ی 8

 دن )وا قالطا هکیک نالوا خاموطو یرمو یسهتروا ربعو هلرسک كنبع رولکت ارابع یا عج یک |

 ]زیرا قلا کک باوص ردرک ذم مظع ار ز ردطلغ یرلهفست اهطسو *یانلا مظعلا و هداروب هکر د حراش

 "فکلاربع هکیک كسم وت نالوا هدنطس و كفک الثمر دم وس رم هللا و نع ءاضعالاطس و "یانلا مظعلاو هدناهمآ راس | ا

 , نذالاربع هنالواهدقالوفو مدقلاربع هنالوا هدنرزوا كغاباو فتکلاربع هنالوا هدنطسو تاکروک هد هقرا و |

 یهتا رونل وا قالطا هرههلا ربع هنر خاموط و یرموب كنابقو لصنلا ربع هبیروب نالوا هدنطس و كنرق و |

 لوق ىلع ھن راک كزوکو رونلوا قالطا هجاموطو +بیرموب عقا و هدهنسن نالوا راومش و زود اقلام ۲

 | نیدفرط تما قۇلۇ نسکو جا كنکلترک قالوف و روند هغهاب هلی ر وق زوک دوخاب هنکب . دوخاب هنغابق ق

 ولت وا تیاغب هدفلس هکر دیدآ عضومر و ردیعما یداور و روند وکار هک رويس نالک هجغاشآ |

 شح و داب ترعلا نیب هافلاق تاتو آیو تارو رغ هلن درک تد اود رکنم نزلوا نادار ا

 ایر ر صوصخح هنسیدنک هکر دنبقل لرفاک مان علیوم ن راج ريعو * ردشلوا لس برض هدنقح |

 | لغ نالوا یخ ندتعفتمواربغب دون یا داب و یر کلا تباتسا نکا وا نما لاسرا بولوا |
 ۱ رک افق ایدی ار او دزناب ز هللا ریعلا فوجنم یلخا بول وا لثم برض هدنتح || ۲

 | کدوق روبرو هعاط و روند هغب زاقو روند ه هبشخ نالوا هدنک وا كن هفتو كد و و

1 

۱ 

۱ 

E 

| 

 | روند هنفرطرب كنك قرارا كعاطرب صوصحت هدهندمو روند ههاشدان و روند هن ھم و دیش

 وا قال وب و سانلا "یا یا وهریعلا ترمط نه "یایردا ام ترعلا لوقو روند ناربع هتفرط کیا |

 | ییز نچ کا هیما ون هکردون قفا كنو +ةرشع ةداب زو ربعإ ربع+ لاشمالا نمو رد هانک ذوخأم

 . فلخ ندفلس لردیک یدبا ردا عض قرا دھن نوا ةنتسهفولع لزکسع هسک نالوا ینیشناح افلا تاو |



a 1 B~ 
 كی یهود كمدا ر هدنیلهاج نامز هکر بد ح راش » هرصب .المت ةريثک یا نینبع ةربع و نینیع ة راع لامانم هیلع |

 هلبا یک لام یتح رایدلیا لامعتسا هدنا وازف لام اقلطم هدعب یدنا رارراقیج یی رازوک تل هحل وا غلاب هراهم

 هب هصیقت و بیع هل الث تاکرح كسع را وعلا رارد للا اشسع هب : رّوعت لاع ءاح هدرب كجهد یدلکا

 توت ر لا رونل وا قالطا هفئرب و هی راب نالوا هداولا و بنع یا ةثلثم دانی تاذ فلس لاق ون وا قالطا

 ءارج (ءاروعلا) روند هرلنوأم یدو یکراوع هدشزو یراکس (یراوعلا) قشو قرخ یا راوع هیف

 یا ءاروع ةلعف وا ةلک هنم تدب لاق رولوا فص و هبدححبق *هلعف دوخاب ه دحق لک و رد وم لروعا هدننزوا
  ۱یراکددءالوح و لوحا همدآ یشاشرابرع هکر دحراش + نس انما جم رونلو|قالطا ه وئاغن ول زوکی شاش و هصبق

 | (ةر وعلا لر ون د هنت راب روس هکرکچنالواهقرف هقرف هل رک ك يع( نا ربع )لو ( را وعلا )رار دیخدءاروعوروعا یک

 انف وخ یاج هکر ونل وا قالطا هکیدک نال وا هد رله راح لحم و هدرادنن رد و هد رادح رس هلي وکس ك واو وی كنیع
 هدزع رلهناخمزب ینعب ةروع تاذیا هالاەچةروغانتوبب ناءا قلا نم ةعاج و امهنع ها یضرسابع نا رقورولوا

 | رونل وا قالطا هر قج هنلوصو هروعو ردرا و راکدکو رال قج هنل وا فوخ ندرلقراس هلغل وا یلاخ نیاید ]

 یرب دوا رد زا و ملا نیبام هدلاحر هکرونل وا قالطا هناضععا نالوا بجاو یرتس هدناسنا و هنسانعمنم ما
 ردبتت و قجهل و هداشک كن رب تروع یرب ره هکرونل وا قالطا هتعاس جوا ندراهن و لیل هروع و رونلوا ریبعت
  | ۱کر , هلغل وا ماكنه كج يليا عزب سابل كل هك بوقلاق ندقات هکردنعاس نالوا هحدقم ندرف ةولص یر

 فصت یر و رول وا راچ ود هروظح ما هلفل وا هروعلا فوشکم یژنک ۱ هسلیا لوخد هزتق و رس هلفغلا ىلع

 هکر د ج راش * ردماکنه قجات بون وص هکر دنق و هرکصندنز ام وسناب یسبرب و ردمتعاس هل ولیق هکردمتق و راهن

 "هروس لیذخام رد یبم هنس هو الع تفورظم و تسفرظ ردد هع رش تاقالطا یالطا تروع ۸ هرول رج بان

 ةولص لبق نم تا م ثالث مکنم للا اوفلب  نیذلا و م کناعاتکلم نذلا مکنذاتسیل اونمآ نیذلا اما 9 هدرون
 ن سسفع صع) و دو و رک لاتا روع N ةولص دعب ن مو ةربهظلانم مکبا نوعضت نیح و رحمت

  RS OSLقوراف یرلتمضح مالسلا زا رک هدننف و راهنلا فصذ نو کرب هکیدلیا |

۱ 

 ج

 .دماکه لوا قوراف ترضح رکم بودنا لاسرا یعالغ مانو رع نب خدم ندراصناءانا نوحما راضحا یمظعا
 هدکد لا نوامش را غیلب وظاقا و لوخدةتغب رو نم مالغ هلغل وا فرط رب بول ندنرب تروع و لوغشم 4 هل و اق

 مالعا و ندا ی هدرلنف وو لاعتم یادخ ترضح یکشاکو مابق قرهل وا لدو ورا ر: اند نم قم تۆو لا

 تولوا :مزام هب ی وبن یایک اخ ل رهداانمت و دیدیاهر وب لا زنا ی وام" ما هد اب قماف والوخد هنتفورسكمدآر ۱

 یهنا وا تاحاا یضاف هند راذک هرس هلغلو شل وا لوز دتفابفرش هموق رص ۹ لوص ولا یدل | ۱

 هنم ےب ما یا لطف نا قیلیالةروع وه لاقن رونل واقالطا هثیش قج هناوا ابعتسا و مرمت اقلطم تروعو

 6 ذی راعلا )ردت رابعندیرفم و قرمشم سش یر وع وردترابعندرافالتج ور رابنال وا هد راغاط لابا تاروعو
 2 دارم هکووند فق نالوا لوادتم سانلا نیب هدنزو راس (ةراعلا) و رولاوا فغ اضعب و هلی دشن كناب |

 هکر دج راش + هلیفیفح وید دش كنار واک "یراوع عجب رد هنسن یرلکد رب و كد هب هجن یتجاح هن رب یرب قر هب 3
 ۱ هلرعف كسع ردهیلعف یزو نود هغنام ندراوتعا نالوا هنسانعم لوادنو یدلیا راصتقا هدنناب كنو فلوم

 ۱ هنغیدل وا رام و بیع هنبلاط قالطا هب رام هکیددثیل و ردعسا نده راما هکر دهن یتبسنكنو هکیدتا یرهزاو
 ۱ ندنسهدامروع فل منکل * ردسک ءابنالوا هدنظفل یس رکر دلکد لاد هب انعماینال وا هدن وب هکیدند راضعب و ردییم |

 رول وایاپ لتعم هسلوا ندنسهدام راع ردشغل وا رب وصت ندنسانعم هلظفاح و مس ارهاظ یدل وا بهاذ هنغیدل وا

 بول وا هلوعاف یسهلک هب راع راضعب و یدل وا ف وذح وا و یدا هرناع بولقم نده رام یلصا كنظفل هراعو یدا

 هلل رسک كن هزمش 6ةراعالا) ردلقخیجد قمل وا دولا ندنسهدام ناعویدلوا تهاذهتسل وا ب ولقم ندهروام

 هدنز و هلع افم (قرواعلا و راما هنعه راعا و "یشلا هراما لا رد هنسانعم ثمر و هلبهح و ثب رام همدآرب یهنسلر ۱

 كما نی و رب دقن یرلکعل وا و هراعا ییعع هاا هروام لاق ردهنسانعم كمر و ثي راه همدآ ز یهنسار دو

 قلرابع بور دشفاج یکچل وا یکیا هریاعمو اهردق اذا ةرباعمو ةر واعم اه راع و لیاکلا رواع لاق ردهتسانعم

 دمدآ ر (راعتسالاو وهدننزو لعفت ( ر وعلا ]ل امنیلام رظن و ام ردقاذا ةرباعم نیلایکلا نيب رباع لاقي ندا
 ا املا هرامتباو ةب زاملا رومن لاق رد هانم كجا ورکی هنن یھ دوو اتوا
 هدننز و لاعتقا 6 راوتعالا) هت اما بال اد اذا هنم "یا راعتسا امن رد هنسانعم قلا یکمرب و دت رام دنس رب

Es) ا 



 سبک 6۵ ریس
 "نتواریصحو قلهغوقو روند هنا قشمو و هزان ناب ادا لوف ىلع روند هنک و ک كشماق هلبص و ىح كفاقو یعص

 | هنسیناب امرخ و ردیسهزات ماد کروا قالطا هدلاح یغیدلوا ضاب لوق ىلع یکی درب روند هتابن یراکدد

 | كنس هڵوقمىجك | وولي وكى نعي كراناقهد و لصالا یا رتنعلاع رک لاق رون د هنبسن وق رع و لصا كمدآرب وروند |
 ۱ فورعمرب رقنع هلی كفاق و ردشغل وا هییشت هنت وا ریصح هک ای وکی تبم هن راتراقح و ترازن رونل واقالطا هنرادالوا
 رددآ نوتاخ رب و روند هنسشید كشوف یرلکدید هجامآ هدننز و هرهح 6و رقنعلا ر ردیعما كنهقان كاب , وص

 لئاز یمهرصاب توف ییعب یسح زوکرب هلنیتح# (روعلا) روند هب هقان ول هثج یربا هدنز و هرضح (نرکنعلا)

 | سحبهذ اذا فاع فال ر اب راع لا و با رلا بابلا نم اروع لجرلا روع لاقب ردقل وا عشچ كددا رم هکل وا

 | رول وا فلان ریسفت كفلۇم × هلفل وام وا ته

 | ردرانیضتم ین هغلابم نکلرد هنسانعم قلوا مشی !هدران وب هدننزوراربجا6رارب وعالا )و هدننز ورارجا(راروعالا) |

 روک وخ یوا ده ینکم شچکب ردفص وندر وغ هد زورچ (روعالا روم نوف زاوعا و لج را روعالاق |
 en رونلوا قالطا ه هغرف روعاو هلیص كنسع رولک ناروعو هل رسک كایع رولک ناربع و هلیعص كنیع |

 كن ول زوکرب ی کی رلکدید ءاضسلاونا ه یشبح و ریصبلا وا هاجعا ردفوص وم للا مصب تدح هغرقاربز رد هبمس |

 "یشلاه رونل وا قالطا ه هنسنزتکو وتوکروغا و رول وا لام هرصب تدح هلغل وا دم یرو : یزوکی یکی وک

 هلو ا هداف وریخ ی دسفن یف هکرونلوا قالطا هصت نار ةو فرعض و ققروق لوشو "یدر یا روعا |
 | لاق رولوا شل وا ندنلببق داجبهکردا تلالد یتیرب هنفرط كنآ هسکرب هنو رول وا لبلد هنتس تعفنموربخ ر 6
 | | روم ] وا قالطاهزوغالوق تل الددنایل وا یتفاذح و هبفریخال و "لدنالو "لد ال دیلب نابج فیعضیا روعا نا

 هدنرزوا وس ردنمیا روعا باتک لاق رو واقالطا هباتک دوس رف و هنهک ك ىو ةلالدلا "ییسیا روعا لیلد لاق

 نواو هس با تا راس اذا روعا لج ر لاق ردکعد زسحالس دا رع هکرونلوا قالطا همدآ نایلوا یسیچماق |
 نکی( اذا روعالجر لا رونل وا قالطا هنال وا ندنهجرب زکلابسب ر ونل وا قالطاهمدآ نایل وا یشادنرفندنتهج |
 ا رهظم هب هدعاسم یتجاح نکل بودا مزع هنتعم یلطمرب هکرونل وا قالطا هب هسک لوش و هوا نم خالا

 ۱ | هلهک نالوا هدشاب و باطام بصر ملو هتجاح ضقت لو رّوعدقراص اذاروعا لج ر لاق هل وا شل واد |ممان وسوم |

 لاقىرونلوا ى ةالطا هلوب نایلوا یتمالع و ناشنقیرطلا روعا و رولکر واعا یعج هنسانعم با ۇص روند هو
 ۱ ا روعهروعب هراع لاق ردهنسانعم قلق روغا یمدار هدننز و روج (روملاهعال یذلایاقیرطلاروعا اوز

 ۱ ه بهذ و هذخااذا اروع" یشلا راعلاش رد هنسانعمكلیا فاتلوف یلعكم روت وکبولآ یی هنسلرپ وروعا هریصاذا |

 روعا هربص اذا انالف روعا لاق ردهنسانعم كما روعا یمدآ رب جدو هل مسک كن هزمش (راوعالا هفلتا وا |

 "لح ەرضكراوس نالوا مصخ هدکنج و نکما ورهظ اذا یشلاروعا لاق ردهنسانعم قلوا رهاظو نکم هنسنر و
 لیعفت( ر وعتلا  ترضل) للخ عض وم هيفادب اذا سرافلا روعا لاق ردهنسانعمكمرولب یر ثالوت و دک ربنال وا

 توبا هدعاسم هنتجاح كنهسک ولتجاح ر و هروعا ی يعم ات الف رّوع لاق رد هنسانعم قلق روعا یدو هدننزو |

 كلغا نيمو ر دقت ىشللوچل واو یکپل واو هتجاح ضقو هدر اذا انالفروع لاقب ردلبتمهنسنعم كل درا

 عالم اعم ۱ فلت دصرع بویت ز ۆك هحصشوخ ییشاوم نابوحو اهرذق اذا لّیاکلا روع لا ردهنسانعم | ۱

 .یکیا و رونلوا قالطا هب هغرف دوب هدننزوریبز (روملا) عایضالاهضع اذا غلا یعارلار وع لاقب ردل تس

 | نشود هزوکو رونلوا قالطا هنسبغآزوکو روند هثيشنال واردالیلعیزوک رب املا لردذآلجررپ وعض وم |
 | شلت [لوش و رول وا ثداعهدنغابق ت لآ كز وک هک دیم هج ویس هن وکر و رونا وا قالطا هنس هلوقم اشا وراخ
 هیمار یردال ناک اذا رباع مهس لاقب هیلوا مولعم مدآ نات آو ر یکیدلکو بولک ناهک ان هکرونل وا قالطا هقوا |
 | یذق یا نھ هنیع ف عقو لاقب رون د هنسهلوقم كلاشاخ و راخن نشود هزوکی د و هدننز ونام ر( را وعلا ]) |

 ۱ هلوا رولیراقیچ هلغغل وارا بولیک ایت واز وک هکر وند هزکحن لوشنال وا ثداح هدز وکو روندهنشوق ج رقوا
 فیعضو ققروقو هلواز زا ینلاوحا لو ینعبهیل وا یتیادهالصا هدنص وصخ قیرط هکر ونل وا قالطاه:دالوش و

 .رلنوب امو زککدارم هکروند هصاضتا نالوا هدنراربد یراتجاحو رواکر واوع یعجرونل وا قالطا همدآ بلقلا |
 ب نوو الا ییعب مهرابدا یف مهناحاح نیذلا یا راموھو را ّوع مه لاقب ردیعج رام هدن و ردقجهلوا |

 | قالطا هلام لوش عن باس رعلاو (راعلا راردا داختادنند رک ندن آهکم ناوسن هکرددآ ره هنوکر | |

 لاقبرردل وط قا ربط جوآرب ییز وک كمدآ ینبهجرک هل وا رردلوط ییز وک لرظان هلاتهج ترفوو ترک هکرونل وا



 تک 4 رب

Ê .هدشارت یس هبصقیآرنم رس هدننزو رصقرکس (رصنرعا) ردعضومرپ هدننرق طساو هدننزو رک ( رغ  

 لاوعون (ریعربر) ردیدآ یسرف ككرایس ن, ةلظنحو ردعضومرب بی رق ه هکم هدننز وریبز (ریملا) ردعض ومر
 قلح (هربع دلح ردیس هبنک كلمات 4 (یعوا) رددآی وقر هد هعفت ر ضرارب صوصح هنتعاج

 حابص نب ةهربا هدننزو باه (یراملآ ) رونلوا قالطا هنس هنآ لا هریع هکر د ح راش + رد هبانک ندانقسا و

 رارتر وا یني راشاب هلکنآ ناوسن نالوا رارحا هکر ون دهدنبلد و هلیدنم لوش هلنیتصف ( رعلا )ر دیمسا یعافكنریچ |

 یراکی كن راکلم وک بص رون.د هنکي یرلکلاموک یراکد رو بوتر وا یتیراشاب هلغمال وایراح و یقعشی لوق یلع
 رد نعصنم یب هام هتداع یلع یترابع راج اهل نوکیالنا واكفلّوم × رارونل هدرب هد هلکن آ هلغمل وا عساوو كوب

 هدن راج واكب اقلطم هرکص هکر د حراش+ ردشطا رامتعا هرزوا قلوا لعافیمایردصم نال وا لوم هلباناینعب

 رعوداهقفلا هرس ايف نینکلا افرظ امه ه رع ىف لجزلا یلصبنآ سأبالو ةيابللا ىف لاقاک» یدنلوا لامعتسا

 ول هفت و قیص هدنن زوریما < رل الر ول وا "بصنم هنلیس كن هکم ییوص رومغب ندانایرج ندن آ هکر دیدآ كغاط رب
 ( رولا تیبلا ری رب ریثک لاق رول وا عابنا هنس هلک ریثکر یع و قیفص یاریع بوث لاق روند هو شغل وا چدن

 ردطوسبم هدش داحا وریسافتبتک یی اوحا ر دیم | كفش تد مقاو هدنربارب وءازا تسار كن هم رکم مک هدناعآ الاح |

 مالفلا وه و اردیعتیأر لوقتروند هنالغ وانال وا لزا و هزان ورت یک لک كرب ید هدننز و لجر فس ( ردیملا)

 قشمد هدنماکنه یتفالخ نیمادم ند هي سابع هدننز و لحرفس (رطیملا) روند همدآقوج یلام و ندبلا عانا

 كنه رهن ادرب یس هدام كن وب ردیما فورعم بیط هدننز ورق (رڼعلا) ردیعما ینایفس درم ندنا ج ورخ هدماش

 بوقیچ هن رز واك وص هلدبیسیتینهد عد راقیچ بو انيق ېکت فز ندراکی ر ن اکہ دای رد دوخاب ردیسهلضفو ثور
 فالتخا نیرخأتم ونیمدقتم هدنسهدامربنعوبشا هکر د جرم »ر ونل و هدای ردلحاس بور وس جوم هدقدل وا دمصم

 هن رایدنک بودو راقلاب یب هنسن نالوا دمج لوا هجهاک هکر رد یتح رد هر وک هنمدفتم یتابب كفلؤم + رلیدلیا
 دن رأس و شما رار زاقبچ ب ورابیی رلنراق هرکصندقدلوب هدلحاس هلجاوما برض بولوا كاله هلغل وا رتضم

 نا راب ترثک هکر دلسع یکیدلیا لصاح هللا یعر ندنآنابنوبشوخ یرابرآ لاب نالوا هدنلابج دنهرا زج ضعب هروک
 هدقدلاق قاب یسهیععش یازجا بول وا وح یس هیلسع یا زجا هدکدروتک هناي رد یب وص لیس یتی رانا وق ك راب را هلسیس
 هدهاشم یغیرب وق و یغابآ و یدانق یرآ هدراربنعضمب ارز ردعالم هعبط لوقو و رونلوب هدنآ بوت آ هلحاس جوم

 یخ د ٹن قمردرکذ م یمهلکربنع و *یهتنا ردنال وا بلاغ هنغل هراق یغلقآ هکردیعونیهشا یدوجا كلربنع و رونلوا
 كم عو رربنع و ردندنآ یرلکدد رینعلب هلفیفخت ورینعلا ون ردیعما یردب كتعاجرب ندنس هلمبقرممتربنع و رول وا

 مالسلا وقولصل ا هبل مرکآ لوسر ترضحندنن بولوا هثح  عظع تیاغب قلاب رو زم هکر د جزم *ر دیعما یرح

 نانل وارک ذورار د ځد سرو هکر وندهنارفعز نع و روند هنارفعزربنع و رد روطسم هدربس بتک ی رلکدلیا لکا

 یی كنلصف شيق (ءاتشلاةربنع) رددآ ه رقر هدنع هاه (مرینع )روند هن اقلقنالب ز ود ندنسب رد كغلاب مأت ربنع

 | قالطا هنافوص  ردقل اةربنع ال هت دش یا ءاتشلاة ربنع یف هتنا ل ومن نوح غلدل وا تک ر مزاتسمرونلوا قالطا هنتدشو

 رووا قالطا هنال وا فاص و صلاخ یبسن هدم وق ةنایم (موقلاتربنعا) رد هدنس هام یربتع كباعارودق رونلوا
 هل رال وا تیاده باصصا هله اب ربنعلاونم نانل وا رکذ ارز رد رتاسلثم هدنصوصخ تیادهو دشر (دلبلا "یربنع)
 رددآلجررب هلیس هين رغصم (مربنع)) ةيادهلایف لثموه و دلبلا یربنع وهلاش رونل وا تبسن هرانآ تیادهلها

 هج رحد (ةَرنعلا و هنسانعم باید اید هک تنم هدننزو بدنج ( رنعلا و هدنز و رفعح هلا هیق وف یا (زتنعلا )

 لوقت روند ه یدرزو رولوا مسا هدانعم وب و تاصاذا رتنعلارنع لاقب ردهنسانعم قمادرزو كنسس هدننزو
 قلرداهم هدکنج و كلما ماصقاو كول هلاعفا و لاوحا نالوا ته و ددشو هتوص یا بابذلا ةع یناذآ
 ردهنسانعم قاس قارزمو برا یف هتعاحش و دادشلایف هکولس یا هتزنع یبا لوقت ردهنسانعم كما
 ندارعشو ندهیلهاح هکرد هسک فورعمر ندنس هلبق سېع ه واعم ن ةّتنع و هنعط اذا عراب هرتنع لاقت
 (هروحعإل ةثيرج یا ةرحع ةأرما لا روند هنوتاخ رلد ولمادقا و تأرج هدشزو هرهح (ةرځ علال ىدا

 هروهع دوخاب هرهع هنسیدنک مک ره یدا شخ وخ ندکعد هروجع و رجع هکی دنا هسکر هلی كیع
 هلیصف و یم هلداص و یعض كنبع ( رصنعلال یدنلوا رک ذ هدنس هدام رګ هروصع و یدنا رولوا شنآرپ هسید

 یمهلک رصنع وبشا و تحاح و ةه یا رصنع هيف هلام لاق ردهنسانعم تجاح و همه و روند ه هیهادو تفآ
 كنبع( رقنعلا )یدنل وا نایب هدهروب نم لح یمانعم لرصنع نالواهدنازینو نعي یدنل وا رک ذ هدنس هدام مصع

 ار
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 ساو یدجروسد هعالع وا هدننز و روفعب ( روم ا )ر دشا دطاحا ندنزو جافا ر نالوا .دزافو

 كن راک یکیا كاوا رد همش هکهدننز و نارمت (نارمل) ردربماعی عج ردیعما رجش عون ر هلاه (هرومبا)
 .هدنسهدام درک و لصلا هرا" وکو ردیعما كن ردن نطب رب هدننز و هتف س (هربع) نوساد هنج از یی ا |

 ءا دد ون (رج) رک ذیساک رایدلیا قالطا اب رک وا هاو راض عد ردموس ره هرز وا فالتخا

| 

 | قرف یتنب هلا رع رونل وا میسر هدننروص ورع هللا واو وب هکرید جیم * رواکر وغو رولکر عا یعچ ردندلاجر
 وق مسر وا و هدنس هک رع و نودا وا قراف بصن فلا رول وا لر وا و هدیصت تلاح و نوجا

 ورعو ردففخ هلمتهج قلوا فرصنمو نک اس یطسوو ح وتف ی ّوا یس هلک ورم ارز قمل وا موسم هدن هلک
 یعب رونل وا ےہ” د هلىبق هلکنآ هکرولوا هاکو ردندلاح ر ءاعسا ( رعاع) ردا یناطیش اس مات قدزرف

 | هلکن ایش دکر هدننزو رز( رع ]روند دنکیا نالترص ساع و رداهسم a5 آلہ بق لوا هلغل وا یم كن ردب هلدبقرب

 ءدننزو رب زعلروتلوا هدا را ماع هکرون درمل ا هسلوا ل ودعم هدنتلاح تفص | رب ز ردلودعم ند ماع ةدنلاحا ریس

 كسع 6 نار ملا ردندیماسا هدنزو می( بلوک کیم اروا و

 یکيا شفراص هرزوالد كچ وک هدزاغوب نارعو رول وا دارعرد ن ورم هلبار اج ن ور هلیس هين همت و یصق

 ا وی ص كنيع (نارملا) رد را هسک مات ليفطلا نب ماع هلا ثالام نب مام (ناماعلا) روند ہک تا

 یا ها ق وراغلارچ لوق ی وبا ول مدارا مرات چ اک لا یضر قورافلا رع و قیدصلارکب وا هلی

| 

 ردنا چ ہا هلا هنک اسیای وهحوتفم واو وین وکس كيم و ی كنیع (هب ورگ )رول وادا رمزپ ملا دبع یر وما ۰

 از رولوا روسکم ماه م دنع وهج یکه وطفل و ه وبیس ردشفلق ه دنیکح دحاو ظفل ظعل ردظفل یکیاو کرد حراش ق

 هدم س هضاب ا د رم ماما نسردا نونه كسرایقەرکن رک او یک قاغ ردهببش دهلس ش هبا وصا هل وا غا یررغآ رانو | 8

 لوقت ردیس هبنک تاکلسلف هدنزو هرجون (هرعوا) یهتآ یدید روند نوې ورع و نام ورګ ه
 عوطا یا ةرعوا هذخا لاق ردیس هبنک ید كغلجآو سالفالا ةنک وهو هرهقا مولا ةرعوا یی قلعتدق |

 كنج هسلا هدار وا باا لوز ۵ : هژربق وم وه یمن و هلغل وا مدو موس تباخب هکیدبا یمهدنکی جد كنيشکر و

 رددآ ن نصح رب هدس راف ضرا هدننز و همام (یراع نان صح) یدا ردا روهظ ر ا اسو لاتقو |

 رد شل وا هئطخ نکل ردیل اور ۍوغللا برطقو و ردیدآ رش رب دوخایعض ومر (ریماعیلا )رد دآ وص ر (دبرما) ا
 ةولص هدننز ودادش ( رام ) رونلوا قالطاممام هنکینا ردیس هشک كن الترص یشید (رماع مالو (ورع مال

 | ee و تباث هدننب دما تولوا یوفیداقتعا و ناعاو نوچکیدلبا ن دراعازوند دابسمنال وا رشک یمایص و | ۱ ۱

 یاد و ءا الا طلا یا راعوه لاق روند همدا ءانثلا بیط لا یال ندا دای لاری اب رکذ یکرهو رود ۱

 ناطاسو مزال هاچ ناد بول امام هنر وترد ه هک لوش ورود دمدآندبا لامعتسا دبی ةعار

 | تم 2و مادقا هدنس هراداوتب ۇر هرز والادتعا هج وكان خاصمو هدن رار وما مزال یتیشمنو هرادا كنب رافرطیلا وو

 مالا متا ىاراعوھ لاق رعذ را ی ناک نالوا نچ ا ےک انعموب هروک هنناب كح راش » هلواردبا ۱

 اروند همدآ نالوا ی حاص نیک و راق و هدننار واو مالک بول وا سفنلا ملح و ناطلسال بدلا ةعامحللمزاللا 1

 نومد همدا نالوا ردبا داشرا یرمج هر زوا یوه صب تنشق وچ یا ىنباعص او موف و یتلابع و دالوا اٌءادو

 لج رلاقب ردند هیعرمش تاقالطاران و و نوید همد نالوا موادمو معاق هرز وا رکنم یبنو فو رع را ۃافولایلآو :

 ءاریلا تیطلا یا راع لجرو ہما ف تداثلا نام الا "یوعلا یا راع لجرو مایصلاو ةالصل!ریشک .ناک اذا زاع | ۱

| 

 مسو هيلع هللا یلص هللا لوسر بدا ىلع هباععا و هتیب لها عمک ناکاذا راع لجرو همالک یف روق و ملح یا |
 ره هد هداپ ر هدنس هکل وامور هادیدشت كی" ویصفكنیع(ه رّوع)توعنایلایبلا ورمالاب الا یاراعلجرو |
 رونل وادعمور یلوطانا هدفاس ودم و سم هرزوا قل وا هدلب یراکدید یروکنا هدیل وطابا الاح هدابفا رفج بک ۱ ۱

 4 رامعلا )ردیعما ین وقرب هدانمو ردیدا ا كىوص رب هد هیلهاح هدننز و هب ابح (ءرامعلا) رد ر A ”روعارھاظ ىذا 1

 وض ر هدنسهکل وادحت هدننز و هرم هل رملا)ردذآ هعلقرب هدنسیف مث لص وم 6ةینارملا لرددآ هر رق و هد همام ۱ ۳

 ۲ لحما قرع تاذنال وا یتاقىم كنجاچدج ( مام نبا ناتسبزا رد لعرب هددادغب هدنزو 4 رفز a) را رد دآ

 ۱ ردعفا و هد هرب زج رد دآ عض ومر هلص كبع (نارفعزا رع)ل ر ددا عض ومر هلناصف (نارع )ر دفاضم هب هع ار ۱

 | : 1 : ها ا ۰ ی

 ك زب رک نت ماع ن لا دبع ارز ردلکد "ب راج كعد رنا نات سب رد هدعص وم مات ۳ نالوا هدنناب هم گی کم لا



 e EY رب
 قالطا ف ندنآو نامند ا دراج هدمبهلدبق هدعب بعش و سأر هکیدیشف وا ناب هدنسهدام بعش ورازداربعت
 هن رایدنک كمدآ نالوا لبق و موق درکار هکراوند هن هعقز ن نمو عص د لوس ترعلا نا هر راع و رونل وا

 تیح هراع ورولاوا هدنل نم ا ر زو هیج دهم هکا وک رول وا عیقرت نوجا تسایرتمالع هنزاناباس صوصخح
 لاهعتسا ,ریلست و تح قلطم هدعب تول وا هنسانعم ءاعد ود نوسل وانوز وا رع لصالاین ردهنسانعم ملست و

 كطنا تدابع هنهاکرد یلاعتقحیک ةولص و موص هراعو هدننزو رج ر عو زساه ردهنانعم و ید راع 74

 هدننزو لیعفت( ریمل ) ماص و یلصو هدبعاذا ةراعو ارع هتر ر لا ردکلیا نتد راعا هکردلهعتسم هنر

 د ودحم رادقم نوچلا یسفن یا یدنکمدآ رب و هاقنا یا یلاعت هللا هر لاقب لاقب ردهتسانعم كما ۳ # زعم
 رام و چ یلاعت هلوق حراشلا لاق + اد ودحم ار دق اهل ردق اذا هسفن نالف رعلاق ردهنسانعم كأ ر دقت نیعم و

 كل زنم هللا رع لوقت ردهنسانعم كلبا نادابآ لحرب و نیهج و ىلع رف دک باتک یف لا هر نه صقن ال ورم نم

 داحا اذا بولا رع لاق ردهنسانعم كلعا زان و لزوک یهو لزغ كنسهلوقم شاقوزب و الهآ هلعجیا |
 ۱ الامت هنتابح كنهسک لوا دوخاب كنتسیدننک هب ..دسک رب كامو , مدآرب هدننز و یرنشب (یرمعلا هلو همه ۱

  ةافولادعب ردکنس هناخوب هگدلوا لرد وخای هقدلوا مرع الثم ردعسا هکر وند هکلیا اطعا و كل و ضیوفت
 | یرعلاایندلاام مهلوق هنمو هرم وا یرعةدماهنکسب هلاهتلعجیا یرمملا رادل ا هتر عا لوقت یک لا كيلمت و د رد
 یدنل وار کاوش ةد اف تقر هکدن یدا نددیلهاح تالماعم یقرو یرج هکر د حراش + یرخالاقالا اواو

 | هبقراوا ايش رعا نم نا مهلعا و كلذ لطباف ةيلهاحا ىف نولعف اوناک اذکو “لا تداعتاماذاف 2يابنلا ین لاقو

 | تيدا زهاب )لب نممهنف نوفلتاهیف ءاهتفلا و لذ ىلع تایاورلا تدضاعتدقو هدعبنم هتئرول وهف هنابح یف
 | نانلوارکذ همدآرب یهنسفرب هل رسک كن همش 6 رامعالا  ثیدطا لّوأتو ةيراعل اک اهلعصن نممهنم و Kg اهل |

 ew كلغ دابآ یرب رب و یر وا هرعهل هتلعج یا ه با هترعا لوقت رد هنسانعم كمر و هلهج و یر

 a لاش ردهنسانعم قاق ردادابآو كمردتا دابآو روم همدآرب یربر والهآ هلعح ادا ال رم هللا رعا

 نیکنزیمدآ ر و ةرماع اهدج واذا ضرالا رعا لا ردهنسانعم قلتو نادایآ و روم یر رب ۋە ر ەگ: هلعج

 | افرا لاق رد هنسانعم كلا تناما نت رک لاک ع هدج همدآ رب و هانغا اذا هیلع رعا لاقت ردهئسانعم

 ۱ كركه کل وکی وک را هکر د هنسانعم كلا ؛لدرکهدندروب یمابرقا ولها هنس هح وکنم شكو رملا ءادا ىلع هناعااذا

 دارم هکردکم د بوسنم هرج هدننز و یدرک ( ئر لا اهلها یناهیلع یباذا هلأ رما یلعنالفرعالاس ردقج هلوا

 ا ردسنال وا تبان هرزوا امنا رخل ا" یرع لوقىلعو هعدقىارجشلا ىرچ لاقت ەن دم و ردهنسن شلاق ندلبوطنامز

 e راع كلم كهللا رع لوقت رد هنسانعم كلتا دابآ و روم هدننز و هناتك رامعلا) رونل وا قالطا هنحاغآ
 ۱ | ر هدلحم مان هلیلسهد 4 داب هراع و رون د هتیشیغج هل وادابآو رومم كناکمرب هلسیدنکهراع والها هلعحاذا ل والا

 ۱ هلعجاذا هيفا الف معتسآ لاقت ردهنسانعم قلق ردنا نادابآو كمردت | نادابآ ةمدار یرب رب( رام ی هو

 اهم مکموق جارا و اهتراعیف مکل نذایا هک اهیف کر هعتسا و ضرالا نمک اشنا زد 9 لات ی
  (یراملا ) ردندیماسا ره و روند هل رنم نال وانا وارفییج و راج و ی وص هدننز و نکس ھا ر ل ا)اهراع

 ۱ | ت وسکش اب هدنن ز و هرغ(ةرملا) ردندیماسا هرامع و روند ترا ناو نوا ترا نر رب هد و ما

  هلتتسانمو روال وا لصف یرلقلارآ كنسي زبد هنن راس و حبس و وا هلکذآ هکروندهنسهلوقمقحن و لوش ورود

 | دوهعم لعف نالوا ندنلاعفا ج ردم ا هنسانعم ترایز هلیعص كنع (ة را ا ردشش وا هیعست ناوشت ضعب هاکنآ

  یدنک کهترول وا تاوکی وک چا هکروند دلا فافز هدنناب ید واشیوخ و نا یتسهجوزمدآرب هرگ و ردندنوب

 | لجرلارقعا لاق رد هنسانعم كغیک توسکیتعیهرع هشاب هدنزو لاعتفا6 راقعالاال روند سرع هکمر وتکهنسهاخ
 | ردهنسانععر راز هلیس هی لعاف مسا (رقعلا هراز اذا هرقعا لاقت رد هنسانعم كلتا ترابزو ةرملا هسآر ىف سبل اذا

 تیګ یکه راغ ,E اشملوا هد هنسانعم كنهآ ودصق راقعاس ردهنسانعم "یشللدصاق و

 هدنز و هره وج (5 وعلا ر ونل وا نیر زن ترمشع سلحم هلکن کروند هکچچ وبشوخلوشو رد هنسانعم ملتو

 هم وعو ةبلجو حایص و طالتخافىا ةرموعیف موقلا تکر لوقت روند دنس هطاع و اغوغو و ض كا

 ۱ ميسباحو مھعماج یا یناب یلع سانلاب اروعم تالاملوقت هنسانعم قموقیلآ بوردکیر هدر ریسان زول وا ردصم

 | (ناتریهمملا و هلیسهینب ریغصت(نانریمعلا) و هلیصف كن ەد د شم عمو كنیع(ناترملالو هلي هين رفص(ناریما)
 ۱ هکردرا و یراهبعش یکیا ا و زولنواهدنک و رک كناسل روند کیک چبوک نا د یکیالوش هلیس هی رغصم یخ دون

 (هدزاغو ) ۳



< ۱ = 

 | وبشا راضعب عب رحم ویرممل هنمو لیق رول وا لیحتسم هنسانعم تلمونیدهلبعق ك نبع( رمل رر روند شناتو
 | هدارا یتسانعمءاق و تایح ءالع رنک | نکل یدید رد هنسانعم ت تلمو نرد رع هدنمالک ی رم نانلوا دا ربا هدنض رعم عسق

 اراپ عو رول وا كم مرجما دنآ 1 هکتابح نالوافشا و "عا هدمدنع و هکناح و هکشابكنس یل وق رحل سپ راردا

 نانل وا عضو هنعضوم رداصم بوصنم هل راعضا لعف نال وا ل ورتم یراهظا ردهلیصن هکزاربد اذکت لعفام لا رع
 یادخ ردشلاق هرزوا لعف لصا بونل وا فذح راهدایز هک دبا ارت هللا كت رع یصاارز ردندنسهلج ءاعسا

 یجدهدنسیکیا و ردهلیصت دو رار د اذکت لعفام هللا رع تالذک ردکع د مردبا زا اف ورع نوپکنس ندلاعتم

 بر نوجا بطاح و بور و نیم هبطاخم هک ایوک ىدا لعفتنا هللا لرعا یصا كنوب رد وصنم هلالج ٌهظفل

 | یکدلیا هلی ن وچ اقب ورع لوا نوسلیاناسحا لیوط رم اکس یلاعتقح یلصاح ردا اعدتسا اه ورع ندلازبال |
 هب سقا امد وخای یم د ارحل ینع رد هنسانعم هللا ءان وهکی دنا لا مه یصا دوخاب رول وا كمد هلا هلو دوځاب |

 ضعبلادنع ردشفلفب وصنم یکی صن رداصم هلغلواطفاس مال زد عنق هنما ود و ءاقب تالاعتم یادخ هکر دهدن ر دقت |
 کر ,دح راش» ردع ه رارقاهنما ودوماش كنالاعتقح یلصاح هکر دکعد اریک ذت ہللا رک دا هک دا هللا رع یبصا ۱

 فیک هللا رع + الیهسایٌلا کلا اما # وبشا هکهثن رونل وا لامعتسا نوح ااعد نامه یرهیفلوا هدارا نیم مچهاک
 | نوچ غيدلوا عاق هلفماقمردصم زدنع یا س کیدا ارت قلا كت رع ىلصاردهدنكبس كر هللا تلأ اسو رنا

 ردصم یدعا یدل وا بوصنم جد ارع یک یی اریمعت یدنل وا فذح ید دنا وز هدعب تونل وا فذح لعف |

 ټک کو کی اب رن یا تی یانعم س ردن وصنم هل | لعف تصان یردصم د وخاب ها ردصم هل الج هظفل و ردفاضمهنل وعفم | ۲

 نک ٤ یناقالم هکر رول وا قالم هنر یرب هنوک هنرلن ا نوسر و رعاکس یلاعتقحمدآنال وا هدندیق كلنا حاکت هلیهس ۱ ١
 یغیدل وب تراجع هلح ور كندهرز وا ح ورشم هجو رع ارب ز هللا رم لوق نع یهنلا ثیدلا یف ءاج و یهتآ رد [
 ردا زمان یس هفاضا هتیهولا ناشهلغل وا نود ندءاقب رع بول وا قرف هدر هلا ما ود ومات هل وا ترابع ندم

 كراشيد تعب هثللا م لوق یلع روند هرلتا نالوا هدنراقلارا لراشید ینعب نانسالا نیبام م هلع كنسعرعو

 | مقلاص هکر دهنسانعم فنشرع و ردتغل هد هيم كنيش هدنو رونل واریبعت یتا شید هکر وند هتانالوا هدن راشنه |

 | خد لجو هدسوماقروند هنانالوا لیطتسم و لئاس هدنفلا را كشيدیکیا ره و رارونفاط هغال وق روند هه وک |

 | < یروع ىلع تیشخیتح لا وسلاب لیربج یناص وا ثیدلا ینو ردموس رم هلهج وو هده امن ردرظن حرطم ق
 . نیبام مط كفل وم هکیدلاق ینس نیب لیطتسم لک لیق ورع دحاولا اهسراغم نیب یذلا محلا و نانس الا تبانم روما ۱

 انار هدن راند دام كرتا نالوا هد راشم كل راشید هکر دنانسالا سراغم نیبام ےل دا رم ندنریسفت هلا نانسالا 1 ۲

 | یاره دا رم رد رشم هم رابه نیت نب لیطتسم لکو ا هکردقجهلوا | 3
 او اینا شیدهصالخ رول وا نوزواك كناويح و نانا ضعب رولوا زکحا هع وز وا ناق راص هدنغلا را كشید 1 4

 ارد راک دید یتا ثددهکرول واهدننلآ اوهدنتسوا ل راشیدیر و+رولواهدن راکوکو هدنراتبنمل راشیدیسیرب+رولوا ه وک 1

 هدننا ونع نیتنسنید لاا هد راهه میچ هکیدلاقو *رونل واقالطارع هن و رول وا هدنراتلا را كل رشید یروا :

 ءا هکرول وا راع یلوخ دات هدندحا و هلْغلوانوجما ما یع هلالد شىنأتال وا ردشوم هسا ىم هک نر 1

 هراجاغآنوز وارعو *یهتا ردلقح یورک دن هلب راہتعا س رضایا ردغئاس ځد هح رو خر هیدن ربقح هلو تد زا ۱

 هلیص كع هدنو روند هن راجاغآ كنامرخ دیج و ذیذل یراکدبد رکس و رده رع ید زام هنشانعملا وط ره روند ١

 | كنیع( رمل الو هدننزو رج ( رمل و هلنیتف( رمل ا )ر ديما ام رخ عون هقشبر ها هددشمیای( ۍرملا )ر دالعآ
 لجرا رع لاق ر ونلوا ریبعت قمل وا رم هکر د هنسانعم قلاق بواشب نامزقوچ هدنزو هراما(ة راما و هلک |

 اد ردهنسانعم كلبا رهعم و الیوط یاانامز قباذا یناثلا و لوالا و عبارلا بابلان نمةراعوارعوارعوارع رعو
 .اطعا و شخ هلق لعت هننابح تدمكمدآ لواد وخاب يسا ی عد هلیهحو یرعی هننسارب همدآ ر وهاسایا هللاهرگ / ۱

 هنس هناخ و هنلام مدآ رب هلبعص كع هروع و هراعو ك رعوا هر هتلعج اذا هاب | هترع لوقت رد ك
 | بوکوا یلام كمدآ رب و هراع و همزلاذا ةروعو ا دتیب و هلام لجرلا رع لاقب ردهنانعم كلا تم
 راص اذا عبارلا وسسالنا و لوالا بابلانم ةراعرعو رعو هسفن لالا رع لاقب ردهنسانع«قلوا نا وارف ا

 | دارم هکروند هکج وک ندهلبق هراعو یک هوسنلق و هیقت روند نون ہک شاب ہرا و ااو ارتا ا

 : ندهلسق ى هب مظع "ی لوق لع ردزناح هد هل رسک كنيع ردقجهل وا هلربق كجوک نالوا بعشنم ندهلسق

 یو 2 ردتعاج قلقوح نالوا نیک و رک زا نما یک رای لوب ندنطب و نجوا

 أ

۹ 

 اطم



 تا ره

 یزآ روند هبم ودتاکز لوش هدننزورجحا (رقعالا )رد داوصر هدننز و یرکس (یرقع)لروند هغلم و نالوا

 ا هرقع ینوتاخ هل رسک كنهزمش (راقعالا]) هانا تعضهت اذا رقعا لج لاقت هلوا شعافوا بولی برق یراشید

 رد هنسانعم كم رد هم ینعی هرقع همدآرب وةرععاهلعح یا ىل 7 هللا اهرقعا لاق رد هنسانعم طا لیلع ییجر نعل

 هنن دالب هرهم هد رعلا ةرب زج هلع كانبع و كند نيغ (راقعلا بغرپ ةمعط یا ةرقع همطا اذا انالف رقعا لات

 هآ رکتسا ندتولتهلغلواردی لک اد كي کروشد ه "هباد لوش هلیس هين رغصم و هل م#*داص (ریصیقمل ا ]لر دعض وم رب بیرق رق

 لوشو روند هب رقع وروندهروع هطیلس و یراشح ورون د 4 هیهادوتفآ هد زو لغز( ییفقنعلال هلوارونل وا | ۱

 غلابهنس هجرد قفقوط بوک د نم رازومای ءافق ندنکلکوس هکهب وش هل وا میس هثج بونلزوع"تیاغب کرونده هود

 رد هنسانعم كلتا اله بولاچ هر تفآو هیهادیمدآرب هدنزو كاکن هما (ںافنقعالا) و هدننز وهجرحد(ةرفمل )هلو

 هتنکله اف هتعرص یا رفععتف هن رفنععا و هبلع ترفقع ویها ودلا هن رفتع لار دعواطمندن اهدنزوحرحدت(فتعلا)

 اروکعوا رکع*یشلایلعر ء لار د هنسانعم كلبا موج وهاج هنود هنودهدننز ودوعق (روکعلا )لوهدنن زو رکم ( را

 | ادعا هن ود هن ودهدننوز راطع( راکعلا)لج و رکا ذا جم رااب رکع مت هن رقنمرف لاق و فرمصنا و رک اذا یناثلا بابلا نم | ۱

 ۱ نح هللا لوس رابانلق چ ثید | هن م وحراشل !لاق+فاطعرا رکی ا راکع وه لاق ر وند همدآ ن دنا مو وهلج هرزوا |

 ۱ | ورکتعالاشر رد هنسانعمقعتراقهن ر یرب رکسع هدکنج هدنن ز ولاعتف |( اکتعالا )وچ نوراکعلاتن زا لپ لاتفنورا رفا | ۱

 رکسعل ارکتعا لاقرد هنسانعمقل وا نکعان یهلناص هل رال ا طالتخا وعوجرهن رب یرب رکسع وا وطلتخا اذا ب رطایف

 ۱ ود دتشا اذا لیلا رکتعا لاق رد هند نانعمقل وادتش اه تلف ر یتیلظكنهرجک هدع ىلع ردقف ضعب ىلع هضعب عج راذآ

 | كمروتکز وت لی وذتشا اذا رطلا رکتعالاق رد هنسان ءمقلو ترف و وتژکر وب! و ضعپ ف هضعب طلتخا یا سبتلا و
 ۱ تیثو ماد اذا بابشلارکتع| لاق رد هنمانعمقل وا رارقرب قلن وا جا عزای اجناس ۱
 ۱ دتشا اذا للا رکعا لاق رد هنسانعم قعص اب كن توش ریک هم رب یرب یلظ كن هک, دو هل رمسک ڭ نەز( راكعالا) ۱

 ۱  هصوب ووطروط ه هنسنو وارکع هلعجاذا "یشلارکعا لاق رم ام ىل ل وطول یهنسنروسبتلا و هداوس

 | هیفراص ادا مانسلا رکعا لاق رد هنسانعم قمل وا ی کر واكنه ود و رکعلا هبف لعحاذاه رکعا لاقت رد هنسانعمقمتق ۱

 | ورجاشناذا ش نرحا رک امت لاق رد هنسانعم كعش رک هلن رب یر i YARE و ها (یکاسا)م ۵ |

Digs۱ هج را وهزوب ندیللاد وخاب شل لوق لعرون د هنسیروسءودنال وا هداب زندز ومشب هلنیتصف ر  

 | رکعو رونید هنس وطروط كن هنسن ره و روند هنساب كحق ور دید آل جر رب رکع وردزراحهد هلی و کام كفاکر وند هر ود ۱

 | راصاذا عبارلا بابلانم | رکع ذیبنلا و ءالا ركع لاقت هنسانعم قلوا یلهصو و یلوطروط هنسنرب رول وا ردصم

 | لا ردهنسانعم قموق وطروط هب ,هنسن رپ و قلق یل هص وب و یلوطروط یهنسنرب هدننزو لیعفت (ریکعتلا ارکع
e(ترکعلا) روند هیش یلهصو و یلوطروط هدنن 5و يک (رکسا) زکملا دیف لعح و ارکع هلعحاذا ار  | 

 | ل سدکنيع (رکملا) رد رم نر چب زوج دنکو ک كناسل هدزغآ و روند هکولب 7 و اقا

 |( اع) رونید هدوس یی وق كی هدننزو لج ر ر ک لاقب ردهنسانعم دان و لصا

Gsندعو رددآ ن نصح رب هدنم هدننز و عنمت ر کعت) ردندلاح ر ءاعسآ هدننز و ربنم (رکعمال وهدنزو ریز  | 

 ۱ ماتسلار کک لاق ردهنسانع قل وا ولغاب یک روا كنه ود هدنزو هج رحد ( رکتفلا ردیدآ لبجرب ندنلابج ۱

 | سفشقاینوغو قلصتیمادنا وهینبهدننزو هذفنق ریکعلا و رددآ نطبرب هدننز و داذش ( راکع)) مه هیف راصاذا

 ۱ | هدقا ع داوس هلبارصق و دم و یصق كناب و ىع كنع (ء ارکع) اهقلخ یف ةیفاحیا ةرکعیه لاش روند هئروع

 ۱ | ردیتسا یرد كثدح مان هللا دبع هدننز ورفعح (کع)) روند "یربکعو هل وا و رونیدیوایکع هدنتبسن رد هبصق رب ۱

 | عض ور یخی لابهرجماج و کب ورتو کب ول اهدن وزاب ومدن لب وایسیرآلابهکرد هنسن ر هدننز وجب رز( رکعلا )ا
 وراد هدیسراف هکراردنا ناب هلیموم لاب ج وزم هللا لسع یئزج رونلو هدننا وق یسیرآ لاب راضعب ی هنسنو 39 |

 ضعب ویو هرب هدیکر و مومر هدیسرافهکر ارد اریسفت هل را وکلا محو هدنادرفءذک او رونا وا ریبعتلا ود هدیکر تا
 هلنیتعض ویعص و یصقكنیع 6 رمعلا ) رون د هن راککر ا كن اش وط هطآ هل يغ ثانیع ( ر اکعل ال راربدیمومریک |هدرایذ ۱
 هروک هتناب هدر اضب كفل وه × كنابح یا رع هلا لاطا لوقت رد راعا یعج رد هنسانعم یکهدنزو تایح كالبر د |

 یناعم راس ردیعاكنتدم یتراع هلا تایح كند هکر دذوخ ام ندنارم ردیلباقم بارخ هکر دهراع یبصا كنەداموب

 !هاسیاکو هعب دیبا یف یارعلا ندنأر لوفت رون دهد هلرعض كنیع ( رملا )ر دبعشنمندنآ هلتبسانمررپ ځد

 (زتسانمو])

 دنلب هدشنز و ءارج (مارقعلا) رددآ رصشرب هلی كنهزمه (راقعالا) لاطاذا تاسلا رقمت لاق ردهتساتهن]

 - کالا



 و ۳۵ رب
 | لراوظ هدننز و لاعتفا (راقتعالا ) ننآ زا رر یا 2رتع لاق لوا فو ر یا

 بودیکرواندرب یتیدل وا یئ رس شوق ور داذا جرسلا و ا نم رهظلارقتعا لاش ردهتسانعم قل وا ضا ی رمص

 ربطلات رقنعا لوقترذبکش دم وقبلا بويل ریکسهدنرب کای وک ردلهعتسم مانع قم رد روط هرز وا یلاحبویمزدلاق
 ۱ رفعنا لاق ردهنسانعم قلوا وادج و شاد یسهقرا را وط جدو هد زو لاعفنا (نامتنالار اهر قا

 اد E هزم (ةرةعلارا و هدنن زو نسحم (رقعلا) و هدننزو ربثم (رقعمل ال و (راقعلا) رداذا دن ادلا رهظ

 راقعم حرس لاقيةلوا ردنا غاب یتترص كن هباد هکر ونید هرم“ و هرکا لوش (روقاعلا) و هدننزو درص (رقعلا لو |

 ۱ رتعمو هدشزودرص رقعو هدشننزو هزم هرقعو رهظلا رفع قا وربغ یا روقاعو رقعو ةرقعو رتعم و رتعمو |
 | رقعمورةعو ةرتع لجر لاق هلوا رد اغایییترص هلغل واررا و كن هنن رز وا كنه ود هکر وند هم دآ لوشهدننز و ریتم"

 ربثک یا رتعم لجر لا روند همدآ قوچ یکالما و راقع هدننزو نسح رقعمو اهل هناعتانم لبالا رقع ناکاذا |
 | روقع باک لا رد ارقع بوب رواق یکیدروکره هکر ول وا فص و هروناحیحنر هدننز و روبص (روتعلا) راقعلا
 هناداج هدننزو هزمه هرقعوهنالوا ح وریذروقع هدندنع راضعب هلیعط كنیع رولکر قع یعج روتعرغ و دهفاذکو |

 .نایلت وا هکر ون د هغلت وا لوش هدنن ز ونامتر (راقعلا )ل و هدننز و باح < راقعلا )یک اغا ولنکیو یلاچ ردص وصخ |

 | روند هاوآمو لازم هدننز و باصراقعو ةيشالا رقعي ناک اذا راّتعو راقع لک لاق هلوا رد لاله ییشاوم
 صوصح هنتعاج هبض ون و رددآ قلموقرب هدنن رقءانهد و روندهکلم یسهلومم ناتسسب و غابو الرت و الت و

 ردیدآ عضومر هدنرایدریشقون و رددآهعلقرب هدنم و رددآكضرارب هدندرو یسهلسق هلهاب و رد كضرار

۱ 

 هکر ون دهنعاتمو ارخافلوش ورونا وا ریبعت تیبلا ثالثا هکر ون د هنابسا وا و روند هغلامرخ و روند هب هو یزعرق و |
 بودا فتسا هدلح ظوفحرب هدهرناس مایا بونلوا لامعتسا و شرف هدهصوص مایا یک یران وک دیع نامه |
 وو یز یر لا هنس انعم سیان رون ده هنسن شع روق و راردا م ومص ین ریع هدن و اضعب و راردنا ظفح |

 :اهموق رفعت دوخاب اهقلح و هللا اهرقع ررد جد اقلح و ارقع هلن ون و ردعقا و هدنمالک قلح یرتع وبشا 1

 صاح انا لبق ال ةيفص ثیدح هنم و ردروطسم هلهج و ون هد هان هکر د حراش » ردهنسانعم اهم وشب مهتلص و

 هرز وا تبع تداع ن ° رداعددب یرهاظ كنو اهدسج ی رقعب اماصاو هللااهرتع یا + قلح یرتعا لاقف

 ۱ | هکیدند هب ویپس و و آرت وا افلحارقع هلن ونت نالوا تاوص هکیدتا دبع وا ردلکد د وصقم یسانعم

 ردهدنر دقت قلح و یرقع یههلغل وا یرلتفص كن هم وشم ارم رانو هکیدد یرمشخز و ردناپ ایعر وایقم تو

 ردلقح یرللوا ردصم یک یرکش و یوعدو ردکعد ردیا لاصیتسا و قلحو رقع ینموق هلسیس ینلزسروغوا |

 روند هشوق لوشهدیشزو تیک ( شل ) اح ا یرقع ةا ما لاق روند هنوتاح ضاح یرتعو+یهتناا "

 تباصادق راص اذا روع وال لا هل وا ش *مامعمج 7 هدنرب یجدرب بولیک و د هزکلیا تباصا تفارب هنکلب كندانق

 كریاچهدنزو بارغ (رافملا) روند هب هال واز اوص هقدغل وا فوك باه هرقع و تب فة هشدرق

 | نوچ"یدلیا رقع ندکع رو یب راش دوخای نوچغیدل وا مزالم هب وکر وند 4 هدابو رو روند هننتمو هدیزک |
 | رتعتسا لاق رد هنسمانعم كم ول هللوص بی رطت و دیدرت یعسقروناح (راقعتسالا) رددآ لز یزمرف ع ور راقع و ۱

 | هعیضیکر اقع روند هب هعر مو هکلتفج یخ دوب هدنن ز وی وط (ىرقعلا ]ءا وعلا ف بی رطتلاب هتوص عف راذا بئذلا

 | هرزوا ینای كحراش +رون د هنکو کل وق یلع هتاب نالوا رونل وای وا دن هلیس ودنکه دنن زو دادش « راّقعلا) هنسانعم

 .عبطلا ع رکی اریقاقعلا دیج دیدح لاق هنم و ر واکر قاقعیعجب نوچکیدلیارقع یض رم رون د کو کن الوا ند هب ودا ]|
 | همدآرپ هلنیتعف ( فعلا زوند ءرصش یخ دوبهدننز و تیکس (ںیقعلا )ر دیم كبلکر و رونل واقالطا هرصتراتعو

 | لو ىلع ىلا را تن وا رداق هک و ریک ورايا هوطخ ر ندلح یغیدل وا هلغلوا ضراع فوخرب یتاهک ان
 | هلش رعت فرح ( اراقعلاإلو هلی كنيع (ء اراقع) عبا رلا بابلا نم ارقع لج رلا رقع لا ردهنسانعمقل وا شوهدم

 هلن رع لحاسهدنسهکل وارجه هدننزوریبز (ریقع)لرددآ عضومررب (رفاوملا) و هلبمط كنیع(روقعلا)لو
 . رددا قلامرخرب صوصخح هام و هدوماع كلذکر ددا قلامرخر ص وصخ هنتعاج لهذون هدهمام وردیدآ |

 | "یرقعلا رفعج نیدجا یه كن هجرلا هيلع اسم حج هک ناتک بحاص ردیعمآ یداورپ هدنم هدننزو دعقم (رقعمل

 | یاسا هدشزو نام (نارقعا) و هدنزو داذش ( راقع)ل رد عاش رب هدنزو ثدحم «نیقرابلا رقعم) ردندا روا ۱

 | فاییمهبوک كراوطو ماد اذا ثیغل ارععز 5 لاق ردهنسانعم قمل وا یمادرونغی هدننزو لعفت (رقعتلا زا ردندلاحر |

 |قمازو اتابن و امت اهنم عضوم لک زنک اذان ڪش رقم تلا رد ةن ساتم ى وفل ور توام |



 سگ ۳۸ جی

 هلیعص كنبع (ةرقعلا)شهدوا رخأت وا مدقت نارده فحورا هغ دف راصاذا اریقعنالف راصدق لاق ردذ ا

 ینسەقرا راوطورارروټ وک هدنرب روتچوا نوچا قمال وا لماح تبع نآ وسذ هکروند دفع ون لوش هدننز و هزم

 قوج هن رزوا كنءهود هکروند دمدآلوشو رهظلا رقعب قاوریغیاةرفع جرسلاش روید هنالا و هب یتلکت ندنآغای

 رک ذیساک ی کج اغ اولنکی روند هناداج نالوا حراج هرقع هد دنع راضمب و هل وا ردنا خاب هلکلنا تاعتا تورا وا

 رفع لاق رد)یعتسم هنسانعمقل وا مر و هجان تعصب هلیعض كنبع (رقعل اروند هن وتاح نالوا تلع هدنچروا

 ثیدح هنموح راشلا لاق+روند هتدنالیر و لد كن وصغم جرفرقع و ةبقاع جت ماذا سماحناتابلانمارقغ مالا ۱

 ةمشلا اط و ىلع ةأرملا هاطعتام رقعلا ربثالا نا لاقوة رحل رهلاک ءامالا نم ةبضصتغلل وهو رقع نازىلع سیل یعشلا

 ذنب رهمكن هحوکنم رةعو بدثلل و اهل اماعراص ۴. رهم تنه هاطعتام یعصفاهضتفا اذا اهرقعب رکبلا "یطاو نا هلصا و ۱

 هکر ون د هنس وریک كض وح رقع و رد راج هد هل يک كنیعهدنوب رول واهدرارېش هکر ون ده هلحتو هنسانعم قادص روند ا

 كشت | رانلا رقع و روند هر یتیدروط كنها وص ندضوح لوق ىلع رروط هداروا هدقدرا و هدا ويص هود |

 طس و ولصا رادلارقع و هلنیتعط ردهانعمو ځد رانلارفع رد رب نالوا عج ىراروقەكرونىد هنهاگتعجو مظمم ۱

 حراشلا لاق ۷ ردتفل ەد هلق هدنو نوسل وا هلح و رهش و یامم دلرک دا رع ندراد رونل وا قالطا هراد

 امم انما ذثموب ماشلانوکی یتعی نتفلا تق و ىلا هبراشا هن اک هلصا یا هکماشلامالسالا رادرقع ل ثیدح سیف هو
 نال وا نسحا و هتسحرا كنهدبصف تایاو روند هنسهدزک راچو روند هب هع رفع و اما هب مالسا لها و ۱

۱ 

 | روند هکلنا اربتسایغیدل وا بول وا رکبكنوتاخ و اناا نسحا وه ةديصقلا هذهرقع فطلاام لا روند هنتب

 ۱ راتوط زو هفع روق جاغآ هرکصندنآ هکروند هفمراقیج بوکج ینسین و بوریص یتیرافیل كنجع!ابرخوا
 | یقیدروغوط ادا كنم قواط لوق یلعرونل واه رج وراتخا تراکب هلکن هکر ون ده هطروع لوشرقعلا ةن و
 ۱ ۲ رزوغول ار نور د وجا وند ههط روم یییدروع وط هرکص لا دوخای

fهدننز و رعف (قعلا روند همدارتبا نابلوا تب رذ و دل و رقعلا هضب و رول وا ینالوطو كحوب  

 كسك یتشاب كنجاخا امرخو فیسلاب اسهماوق دصح ادا ةقانلا رقع لاق و راك هّئاوق عطق اذا لبالاو
 ۱ ینایحهدام هلببسح كلسک را رب هلغل واهدنشاب سی رب ز رر وق بولاق ندامن یکن ا ویح هدکد اسکی شاب هکر د هنسانعم
 هب عق و اذا دیصلاب رقع لاقب ردهنسانعم قهروا راکشو تسپیف اسآر عطف اذا ةللا رقع لا رول وا عطقنم
 روند هنغلا را نالوا هداشک كن هنسن یکیارقعو هلکا اذا الکلا رامطارقعلاش ردهنسانعم قمالت وارباچ راوط و
 تیآ ر لیلا لاقح راشلا لاق × رون د هنغلا را تن راقابآ كنسیسدن ماعط یلقابآ ص وصخ هراب عو یک یسارا هجا
 روند هکشوکو روند هبا وأمو لزم رقعو رقع امهتیبام لاقف یدغت نحو املا یتماق یلع هد عضو ایا رعا

 |دوخاب هضبا باصم و روند هکشوک نالوا مّدتمو هنارخ لوف یلع ردراج هد هلم كنیم هدنوب هنسانعم رصقا
 أ هليا هطاحا و رس تاو نوا از ظاو ییمرح كشنوک بود تلف ند كشنوک کروند ها هايس لوش ۱
 هل وا عوعسم ندقاربایدعر نکل بئاغ ندرظنیرج هچرک بولیکج هناجر هلغل وا اد هدنفرطر كناوه دوخاب

 ردیدآه رف ر هدننارت ليجد و ردیدآ عضومرپ هدنرق هف وکر قع و ر وند ه هنسنقآ اقلطم ورون دهان عفت مو دنلبو
 هلق و رده رق ر هدند د نب رج-لبج و ردنداروا لول ن مرکلایان ۇل ۇل ردلاووا رد هر قر هدنسهیحا روکسد و

 ندن رظانمو ءاهتف رددآ هعلقرب هدنساضق لص ومو رددآ عض ومر هدندالب هلیح وردیعسا كضرارب هدندالب سی
 لاق ردهنسانعم كل زيك یراوط دو هدننزو لیعفت (رقعتلا) ردنداروا یودعلا نولضف ندا

 ثكلثا هرخافم و هلداحم هلبا هسکرب هدنناب كلریکس یراوط هدننزو هلعافم (ةرفاعلا ) هرتع یتعع لبالا رقع
 هب هنسلو و هاش و ءرفان اذاهرقاعلاش رد هتسانعم هعاشم و هرفانم و لب الا رقع یف رخاف اذا االف رقاع لاقت ردهنسانعم |
 كلربکس راوط هسک یکیاهدنز و لعافت (رقاعنلا) همزال اذا "یا رقاع لاقت ردهنسانعم قلق تمزالم و نامدا |
 اما یربلامهلبا ارقع اذا ارقاعت لاق ردهنسانعم كلریکس ینیرلءهود یربره نوجما رابهظا ینیرلتراهم هدننا

 یرقع یعج ردل وعفم یتعع لیعف روند هراسو هراکش نانلوا حرجو رقع هدننزو هنیفس (ةریتعلا) اهل رقغا
 لوتتم و روند هن زا وا كرل هسک ندا تئارق وندمااکب ور ون د هنسهزا وآییفم و هدنناوخ و یک ی رج و رج رواک

 یمهبن و هنسانعم هعوطقم قاس روند هردلاب شغل وا مطق هصاخ و رونل وا قالطا همدآ نیعتم و فیرمش نالوا

 ۲ ی ز

۱ 
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 سرفلارقع لاق رد هنسانعم كلریکس یتغانآلرا وط وهح رج اداینالا تابلانم ارفع هرقع لاقت ردهنسانعم 0
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F>دیگ ۳۷  
  ARهرم( رفعلا) و هدننز ودج ر ز (ةب رفعلا) یبثنایدلیا سفت هور ډک رداد رچ زود هوا هو ۳

 هدنسافف كناسنا و راقلاق بورابق ن کا رۈشكود هل رب یرب هکر وند هرایوت نوز وا نالوا هدننوی كنم سورخ

۱ 
 |(تا رفعل اروند هج رب نالو ر طس و كناسنا و رونی د هج نال واهدنسهیصات كن ه اد ور وند هرالیق نالوا

 | لب رمسک كنيع (رفعلاال روند هجر تباث هوا طس و هد ران وب هدننزو هلع ذق (فینرفعلاال و هب رسک كنيع

 | نحو تقو هلن رتعط فعلا )ر وند هن دل ود وخایهرب نخ قلطملوق ىلع رد احهد هلیعط كنيعرون دهر نخ كکرا

 روفاع ف عقو لا ددا تدس یه هدننزو روفاک < روفاعلا ) هنسانعم رهش روند ها لوق یلع رد هنسانعم

 ردعما هکر د هنسانعم للا جلت قمالیشآ ییامرخ یشید هدننزو باح (رافعلا ) هندش عی هروئاع یف یارش

 یدنل وانای هدن را هدام دح و خر هکهن را ردباذاختا قامتچ راب ص ندنآ هلغل وا هلانشت | هکر دی دآ رش هل وکر رافعو |

 | هکر د ح راش + رول وا یعون یناب ارهاظ هلغلوا مسفم هلیجاغا یشع هجوق رافع هدنس هجرت هفح رده رافع یدرفم |

 یغیدل وا رافع و خرم نانلوارکذ دام نده رش هدنس هع ر Sa ارش اء نورو یتا رانا متیآر فا

 روند هوس نالوا بت هچهداس زمسقتاقو ردیدآ عض ومرب هدا فّئاط ا کرانع و دی رل و اا ا 8

 | نالید روق هرزوا موق هدشنوک هدننز وریما (ریفعلا)) مادا الب | ربخ یا ا رافع تاک لوقت روند هکما زمسقتاقو

 كغ وغوصهدننز و هلتع(ة فعلا )و هدننز و هف غ (ة رفعلا )ر وند هک ا زمسقتاق و هشوسزسقناق و و روند« همردص |
 شاب وا عقم ندهفلتحم سانحا هلن ادن دشته رفع و هل وا یا هت رفعودربلاة رفع قم وعلا لحن رالاش روند هنماکنهلئا وا :

 رول وا فص و ه ولمانرتم ودیج هدننز و "ییا غ( ۍرافعلا)) طالخ الایا سانلا نمد رفع تعمڪ لاق روند هسات |

 ران و ه" اننا ردهرز وا یسهغیص عجب نالوا فرصنمریغار زردف ر صنم رغ هدنلاح یکل هف ر عمو لا رکا ا 3 0 | ردیعما یرد كتعاجرب ندنسهلمق نادمه و رددآ هدلبرر هلیصف كيم ( رفاعم)ل دیج یا یرافع لصن لاق ر 9

 | هو او نر هرب ر زکلایهکرون د همدآ ل وش هدننز و بحاصم( رفاعل الرد راج ريغ یس هع كی رد وسم هن رب | 3

 یشع ناک اذا رفاعم لجر لاش نوجا كلا لک | ندنتالضف ك رنآ یشان ندنتسخ هلوا ردیک هلا ۳ 2:
 هلجرفس (ةرفرفعلا روند هغلاوب یغیدلراوب كنکجو قوب هدننزو هنیفس (ةریفعلا]) مهلضفنم لانب فرا عم | 1

 یتدوهدننز و ر زه (نرفعلا روند هنالسرا و ثیبخیا ةرف رفع لج رلاق روند ه هسک راکد وتیبخ هدننز و 1
 یر روند راغی موق هنر 3 حا ول هنن دم قیتع هلیصف كنار و یم كنیع(تایرافعلا روند هنالسرا | 3

 ٠ (فروفعلا)ردیعما كس رف رب هدنس هل ب هنیهج وردیدآلجرر مدننزورییز(ییفع)لرد.دآءدلب هد شنا ۱

 | بار ا )روا نوتاخرب هدننزو هباصم(یرافع)ةدساکیاةروفعم قوس لاق روند هرازاب شمرا وهداسک |

 | ندهیلهاح ء و هدیهج(یریفع ر دندلاح ر “یاسا هدننز و ءارج(ءا رفع لو هدننزوریبز(یفعلوهدننزو

 |€ ان رفعلا و لا قلم مت یا رافع وه لا روند همدآ ی الا امرخ هدننز و ناتک  راغملا) رد دآ نوتاخرب ا

 تب ءافب هدننزو رفعج هلا هګ* یاز(رزفعلا روند هب یناباسلوغ و یدنل وا رکد هکر ون د هنالسرا یشید هلق | 1

 رم ىس هطاعش و هدیرع لطابو هد وېب و روند هناویحو ناسنا ندا شراذکو قبس اماد یرارناس هلغلوا كاج

 لها رزفعو لطابلا ف ةبلطا ریثکلا اذکو عبرس قباس یا رزفع وه لا روند هلوضف یناشکیز نان 1

 ن ملاسو ردشلبا بیبشت هلکن آ ؟هدنرراعشا ضعب سیقلا ءرعایدبا را و یزریقریلد و یکنجنر هکیدبا هسکرب ندهربح |

 ۳ رول واریبعت قلریسق هک ق لمر وغوط ردعما لینوکس كفاق و ىع و ىح كنيع(ترقعلا) ردیعما یسرفلرماع
 . قلوا ربسف نا ویح راس و نوناخ هلبعص كمع (یراقعلا و و هدننز و ه رایت اتا ة رقع دعب تلچت |

 |هدننزو رق( رةعلا]لارقا ت راضاذا ل وهل اما ىلع نالا بابلانم ةراقع و ةرافع ةأرملا ت رقم لاش رده |
 اراقعو ارقعوارقع ةقانلارقع لاقت رد هنسانعم قمل واريسقهد ران و هدنن زو با غ( راق هلا )و هلیعص كنيع(رقعلا لو

 رواکر ةع یعجج رونل وا ریبعتریسق هکر ون د هلا ويح و هن وتاځ نالوا نم ر وغ وط( رقاعل ا الا ر فاع ت زراضاذ ا یتاقلا بابل | نم

 یغج وچ ینع نايل وا دل وتم دل وند دنک الصار ونلفص و لاج ر هلاریقع و رقاع و رار دن وز سن هدیس راف هدننز ورکه |
 هلام وق نال وا زا تابلا هنسنر الصا رقاع ودل و هلدلو ال ناکا ذاریقع و رقاع لج ر لاق روند ه یشک نالوا زلوا |

 هبیشت هلغل وا زوم" ناویحریسق رونلوا قالطا هغلموق نالوا ےظع و تبن الناکادارقاعلمر لاق رونل وا قالطا
 هن وتاخ نایل وا یدننامو لثم هدلاج و نسح و رددآ قلموق فورعمرب رقاع و عظع یا رقاع لمر لاق ردشغل وا ۱

 یدنلوا رکذ هکروند هلجر نایلوا یغج وچ هدننز وریما (ربقعل ال اهللثمال یا رقاع ةأرما لاقت روئلوا قالطا |
 | همدا لوشو یکی رج و حرج رواکی رقع یعج هنسانعم ر وقعم روند هنا ويح و ناسنا شرب کسو شهرایو |



 هک ۳ زح 2
 تروع و رفعتف بارلا ىف هرفع لاق ردع واطم ندریفعت هدو هدشزو لعفت ( رفعتلا ز رةعذاف بازل ای هرفع لا

۱ 
| 

 ردهنسانعم كمروع ناویح یتحوو ر ک ذیساک ات ر هع تراص اذا 1 را ترفعت ز لا رد هنسانعم قوا تب رفع

 هب برض اذا هرفتعا لاق ردهنسانعم قمروا هرب ی هنسذرب هدننزو لاعتفا (را افتعالا) نم اذاش لح ولا رفعت لا

 هدننز ورجا (رفعالا) هر واس اذا هرفتعا لا رد هنسانعم قم هر واق بولتن آ هن رز وا هکر یک نالسرا وضرالا

 لوق یلع رول وا لزق قتم زو هکه لوا ضراع ترج هنضای هکروند ه وهآ لوش ردفص و ندرفع نانلوا رکذ
 زو لا هکهلوا قآ قرهیلوا ضاسبلا ددش دوخاب هلوا ضایردق هن راق ندنراروکوب بول وا قللزق هدنرهاظ

 ضاببلا ددشلاب سیل ضب الا وا ضی هبارقا و ةرج هارسفیذلا وا ةرج هضاب ولمیاموه و رفعایض لاقرول وا

 رد هل رابتعا ف فيات هنسانعم ءاضب رونلوا قالطا هراهنبذ نالوا قآ ءارفع و روند ا هد ما

 ءا رفع و اطوت ۸ ءاضب یا ءارفع ضرا لاق لوا شمالوا لاعاب الصا هکرولوا فص و هضرا ضای لوشو

 ردعضوم رب هدماش ءارفع رصق و ردا و رب و رددآ عاق ر هدنساضق نیطسلف و ردیعما كضرار ربا

 ةرفع و رول واریبعت قللرف قتمزو هکروند ls قمل وا رفعا وهآ ردیسا هدننژ و هرج (ةرفعلا ر ردهدن رف یو ۱

 5 راخآ دیر هدنز ولعافن (یفاعتلا ) هل وا یا دربلا ةرفع ف ا ءاج لوقت روند هنماکنه ادا كغ ووص درا |
 | هوند هن رل هک یجنزوقط ویجنزکسو یج د كنا ره هلیعص كنیع (رفعلا ل ضیا اذا دژلارفاعت لاق ردهنسانعم
 هده داب رفع و هل رمسک كسع ر ولکر افع و رافعا عج روند همدا ددش و ظ.اع و روند همدا ردا ودلح و تسح و

 نابل وا شر وشلآ و ردرفعایدرفم روند هران وق ولکنر زورول و مجرفعو رددآ لاسموق هنر هدن دال سبق ۱

 قا ربط یو هکروند هب وهآ لوش هل صف كن هت یاب (روغعبلا# داف هدساک قوس زوسد هرازا و ا وسراح ۱

 فژدح رونی دهنسی ر وای وهآ ورد اج هد هلیعض كناب روډ ae لوق ىلع رول وا زو هک وا هم در |

 | هازج ام نم وزج یا لالا نم روفع یضمدق و ءاح لا ی ک سد و سجخ روسد هوزجر ندنساز زجم| كنهصکو یک |

 سزسد و 9 ندا ود هحل الضفا هبلع a وس هلیلح "هل وط روفعیو

 ۳۰ت ید رد رخاآ كراچ ن رال وا یوا کاره چ رو یه همت و یدبتقل ول

 لوق ىلع یهتناانملع هللا ةجر یدل وا توف هدنآ و قلاب ین وقرب ییسیدنک ندنهودنا و نزح هدنماکنه یوفطصم

 1 ۹ فعلا و هل رسک كنیع فعلا لرد هنسانعم تنطیشو ثبخ هدننز و هراسخ (قراغعل اهدننز وریپ ز ردریفع یم كنا

 | هلع دق( هیر فعلا و هلا هدد دم یاب( ۍرفعلا لو هدننز و رم فعلا لو هدننز و تیریک (تیرفعل الو هدنز و همذ رش

 تیرفع و ةيرفع و رفع لج رلاشر ون د هر اک سو رب رش و تیبخهد هجردتیاهنهدننز و هطب الع(فیراغعلا و هدننز و ۱

 جد نی رفع اضعب و هدشنز و تی رفع هلو نیرفعو تیرفعو رکنم ثیبخ یا ةي رافعو ةينرفع و یرفعو رفعوا
 راذک راکو ذفان هدعاصمو روما بول وا ندناهدهکروند همدآ لوش هللدددشن كنار و یرسک كنافو كنیع درد
 ن رفع و تب رفع لجر لا رونلوا ریبعت روما د الج هب هلوقلوا هلوا یبحاص مادقا و دج یک ناولهب رو البو
 یتلعف یترفع و ه رافع و تب رفع و 4 رفع و رفع وروند هت رفع هدننٌّوم ءاهدعم هيف غلابم یمالا ی ذفان یا نیّرفعوا

 هي رفع و رفع دسا لاش هنسانعم هدنردرش رولوا فص و هنالسرا دد شو دنت رد قح* هنسهاک لح رفس ه6ءدنز وا

 هعوبل هوم ی یا فشن رد اش و رونل وا ریبعت نالسر ا ناف کم ددش ی ي ووا

 ۳و لو روند ا نالسرا و دد بشت كنارو یرمسک كنافو كنه (نیزضلا )ر ونډه لاا را یفید |
 سزا لرارب هشيمو كوب ار ز یک نی رعلا ٹنل ردکعد نالسراددش یراکدد ن رفع ثل راب ص یک

 راود هکر ديما كج و رب ن رفع ثيل و» نب رفع ثيل نم عج ا× لثلا هنمو رول وا ددش ندنران الس را نابای

 ض رعت هراب را وس ضعب هکر درون اجر هیبش هن راک ايق لوق یلع رول وا نکا س هدنرارب قاشهوب یغاریط كن راد |

 نب رفع ثیلەرز وا یناب :كظحاج هکر د ح راش *رونلو قالطا همدآ یوق وطباضو لماکو ردنا برض هل وق بودا
 ارظن هننس بتارم كمدآ هکهل وام ولعمو رول وا كیاچتیاغب هدندیص بابذ ردرا و یزوک یتلا هکردکح روا عونرب

 ه یمرکیو زدکع دیعات وا قموچ كيلچ رب د ین بام همالخنالو هدنشاب نوا الثم ردشفل وا قالطایسا رپ

 شطپا هدنشاب قرف و رربد نیعاسلایعسا هل وا غلاب هزوت واو ردکعد ناوست بلاط رار د نیس یعاب داوا غلاب

 مکحا هدنشاب شع رار د نیسیلخا سنوم هدنشاب شو راربد ن رفع ٿب هحل وا | خلاب هنْشاب ی الا رارب د نیشطابلا

 e زو هکیدد ینادیمو رار د نیلذرالادحا هدنشاب ناسفط راربد نیبساحا عرسا هدنشاب ناک رار د نیک اا

 هن ويقف هن راع و یدند ردکعد* یسمه و نسج هن EE OF هن و لجر ه رار د ءاسال و ءاحال
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 تالذک رک دیس اک یک. هراطع هل وابوغ مو چار تویعكیا اعطق هدقدرا و هرازاب نوح قمل تاص هکرونل واقالطا | | 1

 . ی در راطعم رسا و روند ه وناخ ندالامعتسا بیطاع | د هل رسک كم (ة راطعملا) روند ه هقان نال واع رکو ی وص |

 6 طعتل | ۋو ەدنىز و هنسح a) رطعلا )ب رکی اةراطعموةرطعةقان لاقى روده هقان نالوا ع رکو یو ص هراط عمو رون د |

 ان راب عو یدا لطعت یلصا هکردهلدبم ندمالیسار كنس هلک رطعت وبشا للا نم ملطعت یا لاج راب

 ۱ هه رک اذآ عبا رلا بابلانم ارظع "یشلا لجرارظع لاق رد هتسانعم كمن رکیاند هنسنرب هلک كن همی اظ وكنیع | ۱

 هنس را هنسز یکیدجما كمدآرب سکه( رانا رلم ادا ءاقسلا رظع لاق ردهنسانعم یئنرال ولو

  یسیرجاهدنز وروبص (روظعلال هفوجیف لو هظک اذا بارمشلاهرظعالاش رد هنساتعم كمر وتجزو تل
  هب رک كنیع (ةراظعلا) هلنیتعم رولکر ظعیمجج نوسل وا هسرول وا بورمشم هن وکه ن روند همدا شلوطهلبارمث ||

 | رونید هرل هکر کچ كاکر ا هلیصف كنيع (یراظعلا) روند هغلوط لب ورشم یکیدلیا برش یسهدعم كمدآ ر ردع#ا |

 یدوج ؤیک س وماج وهنسانعمریصق زون ده ئشکر ود وب ردزناح هلفبفګ و هدننز و بدرا هید دشت كنا ر(نیتسلا) | ۱

 0 هبک هدننز و هحرف رظعلا ]ر ونده هسک ی وخد و روند همدآ جاب وط ات سم دو و ری همدا ظیلغ و" یوق | .

 هد هقان هکر ول واهاکو لئاحیا ةرظع ةقانلاق و حثالیا ةرظع هان لارول وا "دض هلک عده . هقان ریسق و روت دهن هقان | ۱

 كنافروند هنزو كغاربط هلیصفكناف و كنىع 6 رفعلا) رول وا هک ایک یکی هاش زا زمط ی رکدبد رظهلاقرع ال

 هرچ ی را رد جد ناطیشلا طاح اکآ رابع رول و لیتهددرظن هلیپس اوه فناکتهدنوکی ما كب ۱

 عب ارلا بابلانم ارفع ىظلا رفع لاق هنسانعم قلو ا رفعا ىع وهآ روا وا ردصم رفعو رونل وارببعت هیسح ق

 | هرفع لا نا كع وک هغاربط لوق ىلع كمل هغاربط ی هنسنرب هدننز و رفج (رفعلا) رفعا ناکآذآ |

 ضدالاه برضاداهرفعلاقب رد هنسانعم قمر وا هرب ی هنسفرب و هد واهیف هغ "مهاذایناثلا بابلا نما رفع بارلا ی | ۱

 رو ۳۵ زی

 0 کرو هنایق یر | لوشو روند همدآنالوامظع و یربا ی هد وک هدننزو رب ونص (یوضملا) رددنمانعمعدارو

 رون دهنشاط نمرکد هل رسک بیع (ةرابضعلا) روند هر وضع هنسشید روند هدر وق اکر او رارارقابق هاکنآ

 رریدلاصبونلزوای یمسق كيوک هدننز و هجر جد (ةربطعلا) رول رچ باوثا هدنرزوا کروند هنشاط یحرچ و
 | رون ده هسکریخ ی و سکا ولیخت تیاغب هدنز و سلم ( رعضعلا) دس اتسا اذابلکلا رضع لاق ردهنسانعمقل وا

 | كنيع(رطعلا ) ردلکد نڪ ر ومص و و رون ده الوط هدننزوروعصم (روعضعا) قیضلیخ یارعضع وه لاق
 تیطلایا رطعلا شنی الع و تئاح لاق رواکر وطع یعج هنسانعم بیط روند ه هنسن ول هار شوخ هلنرسک

 | رطع (راطعلا) هلنیتعص رولکر طع یعج رطعلا بح یا رطاع لجر لا روند همدآ نوس یرطع ( رطاعلا)
 هنتفرح قل راطع هل رسک كاذیع (ة راطعل ا ردیعم ار ا اور لاسو هنسانعشورف وپ روند همدآ ناتص ا

 | ه هقان ن لوش هرطعو زون د هرطع هدنشؤم روند همدا ا نالوا رون روس رطع اعاد هدننز و فک( رطعلا) روند |

 نان روسرطعام اد هدرلن و (راطعلا) وهدننزوربثکم ( ریطعلا) روند هنوتاخنالوارون روسرطعام اد هدران و |

 تول وانیتمراطعم و هل وا بیط یسهح ار كنسهد وکه کرو د ه هقان ولی وت ی عرف لوشریطعم و روند هنوتاخوهلجر

 نالوا نتم و یوق رظنع“ وخ جدو هدننز و نسخ (رطعمل اإ روند هب هقان نالوافیطل و شوخ یرظنم و مادنا و | ۱

 هب هقان نالوا ب وغ موج. از شان ندنغلب وخ یدو (ةراطعلا روت ده هقان نالوایوص هی اه هرطععوروئده هقا | ۱

 | قمروتوا لطعم ندنشیارآ ثانیلک دنن هناخ یردب بوپمزا و هرا یعسق نوتاخ هدننز و لعفت ( رطعتلا) روند |

 "نهمشن و ءایسلا رطعتهرکیس و هيلع للا یلص ناکو ج وز موا وادنع تماق ا5 لا ترطعت لاق رد هتسانعم |

 | (یضع اقردندلاح ر یاسا هدننز ونامل ( نارطع إل و هدننز ورز (ر طع یدنل وا رک ذ هدنسهدام رأس لثمیرطع |

 . لاق روند هغمراوص لوا لا یتیکا و ردرافعا یعجج بارلا هج و یا رفعلایلع هقزاا لاق ردزاج هد هلنوکتس |

 | کروند هب هنس لیطتسم و موهوم هدنلکش ىغا كحروا لوش و عرزلااهمتس ةيقسلوا وه و رفعلاب عررزا اذه خشک |

 ۱ : هغاریط یشان ندنفلناسآ ل رون نم مالکه کر دذ وخ مند "وایانعمو و دیفصد وع الیا هبف رفع ال مالک برعلا لوقتو | ۳

 . لا ردفدا رم هدل "وا یانعم هلا رفع هدنن ز و لیعف (ږفعتلا )ردکعد رداکد و هریقس و ث هن وای رب یکر ای | ۱

 طلخا دا نالف رفع لاقم ردمنسانعم قمرانش راق تبونق + هرنویفزو ینیران ویق هايس مدآرب و هرفع ینعمب ب بارلا ق هرفع |

 ؛ بویجآ هدمب تب اویمر رها | نوک هصنر هلسهدارا ریس نددوس یتسب روان یدک جی بو یشحو و رفع رذغ دوم ۱

 3 " عاض رلا هنع تعطقاذااهدلو ةیشح ولا ترفع لا رد هنسانعم كمك ن وش نوت + رکصندکدر نما ځدتدمر |

 هست م كلم وک هعارط UR هلي هغ اربط ردع واطم ندرفع هدننز و لافعنا (راعفنالا) ماطفل ا ۴ ا



Beهی ۳۵  

 لعفت ( سصعتلا ) هنم ذخا اذا "یشلا نم مصتعا لا ردهنسانعم كلبا ذخا *یث هجرادقمرب ندهنسشر و آمل اذآ
 الا اذا ه رصعت لاق ردهنتسانعم قفغص و رصعتف بنعلا صع ۷ رخ هزار قلص ین دو هدننزو

 3 ع (ناصملا) و الا ينفر ضم لاق ردهنسانعم قلقبص جدو هدننزو لاعفنا ( راصعتالا ) |

 هل داص و كو٣ 6 ةرمصع)۱) هنم بلح ام یا هریصع و هراصع و "یشلا ةراصع لاق روند هنسیدنقص كن هنسنرب هلی |

 ضوح و لاصو هنکت لوش هدنز وربنم( رصعلا) رون د هر قج هقص یراهنسذ یسهلوقم مص وص و مزوا هلیحف
 هتل | قح هقص هنس یسهلوقم صوص و مزوا ( راصعلا) رولیقص هنس قحقص هدنآ هکروند ه هنسذ یمهلوقم

 (تارضعلا)رونل وا عض وهن رزوا كن هنن قعلقیص کروند هشام چ وا لوش6صا وعلا لر ونلواریبعت هنکنم روند
 هرابغ نالوا دیدش هدنن ز وباتک( راصعلا)) ردهرصعمیدرفع رونل وا قالطا هرادولب یل ر ومع هلیس هی لعاف مینا

 رهدلا نم راصع ىلع ءاح لا روند هنامز و تقو راصع و رددآ هیحان رب هدنع : و رونل وا قالطا ه هطرضو روند

 (ةراصعلا لو روند هرب قحا قص هنسذ هکرد ران اکمعما هد ز ورصتخم ( رصتعل) و هدنز ودعقم (سصعل۱))نبح یا

 لا رارونل وا لاہعتسا هدنسانعم بسن و قرع و لصا هلتبسانموب یدنلوا رکد هکر وند هب یدنقص هدننزو هما

 (سصعب ردلمعتسم هنسانع رع و مره رصتعم و ةلانلادنع داوح یا ةراصعلا و مصتعلا و رصعلا حرا ک لحر

 هلهاب نالوا یسهدلا و زم مات هلهاب هکردیعسا كن ردب هلسقر هدننزو رمصنا مصعا لوق ىلع هدننزو رص

 هدن زو ردیح ( رصیع )و هدننزو رهوج ( رصوع) رددآ لجرر هدننزو هلصوح ( ةرصوعلا  ردندرلنآ

 رد دا كغاط رب هدننبب عرفلایدا و هل هنن دم هلب رسک ك ذيع 6رصع)) ردن رلعما عضوم رر هدنز ورفعج (یصنع) و

 ةاص*رون دهر قج هل وا صالخ بولبت روقهدن زو هف غ( ةرصعلا ]لرد دآ ر هش وب ع ولر هدنز وهرمتترصعل)

 لبقنذوینآ الالب مما تيدا هنمو رونل وا قالطا همدآ ندا یعبط عفد هلیس هی لعاق ےس ۱6 رصتعملا ]ا هنسانعم

 بعشنمندنس لبق سیا دبع هلذیتحف (رصع ون ]لر صتعم اب هنع کاو و سمیرا |

 | ردتغل هلک ؛لداص و هلع كداصو كنع (رصنعلا و ردندرانا یرصعلا م وج رم ند ع فارشا ردتعاجر | ۱

 کد رصنع یلاءام لکم جر ثیدطا هنموحراشلا لاق بسط او لص الا یا رص نعلا عر کلاس رد هنسانعم بسحولصا ۱
۱ 
۱ 

 ردا رهم یظیلخ م هکر ددآ تامر هدننزو ذفنق 6 رفصعلا  ردیدآ كغاط ر هدنن زو رفنضغ(رصنصع) هلصا یا

 اعر رس هسذل وا هفاضا ههل هدصط نیح رد رکدند یم رویصا هنمګ و رویصا هلف رڪ هدي رمل رق هنمڪ و

 ۱ ( رفصعتلا )ا رد هنس انعمقمایوت هنسڏ هلارویصا هدننز و هج رحد 6 رفصعلا ) رونایو یراص هلکنآو ردنا | ٌرهم

 ۱ ردهنس انعم قلرو ن نوي رفصعت و غیصناف ر فصعل اب هعیص اذا رفصعتف هب و رفصع لاق ردع واطم ندهرفصع ۱

 یعج روند هروفصع هدننوم روند هنشوق هجرس هدننزو روبنز (روفصعلا) توتلا اذا قنعلا ترفصعت لاق |

 هب هکرکچ تکرا روفصع و راربد هنطب یفاصع تقن هدر كج ه د یدقج ینراق كنالف راب ص هکردندانعمو ردربفاصع

 | تن دف هکرول وا راوتسا دن رزوا كن [یرج وا كیاشخا راس هکر وند ه هبشخ لوش هد هفحمو هدجدوه و روند
 ۱ دن اکا هلارریکسیراج وا كنم هناخ لر هکر ونمدهراج اغا لوشنال وا هدنرع ود وردقح هل وا یمهدامكجدوهو |

 | نالواهدنرس هود هن ورول وا هبشخ یکیا هدنشاق لرعهرهرول وا هدنشاق كنجافارم هکردهبشخ ترد لوا ورونلوا
 | روفصع و رولوا دودشم هدنربهرآ كنشات ك وا كرم هکرونل وان یراجوا راق کا هکر وند هثسهراب جاغا لوش

 | رولوا هنادیکیاو و رول وا هدننل | كنم تآ هکر وند هکیک هک رمو لوشو روند هنتبنم لصا کا هد ههبح ۱

 زکح رد كر هم اا8 رانا تز لزا رولصفنم ندغامدلصاهکر وند هنس هعطق هاضاند و ر دنا و هتک

 هثسانعم هنیفسل | راع“ ر ون د هنحش*ی یک رو 96 تکو روت دهیهرف شل وال ردق ترکی دنور مدل12 آورول وا

 | ردش هن وکرب ربفاصع و یدنل وا رکد هکردیعج كروفصع(یفاصعلا رون ده هدرکرسو دیس و یا و و ههاشداو |

 | رثتلارفاصعو ردربثکهدنسهکل وا سراف رولوایرلتروص هچرس قلخهدن [ رار د ید یلثم یآرنمرلب ع هکر دید
 ردفاضم هن ردب كنامع ندع یا رما رونا وا قالطا هرلد ود العا و یوص و هد رک هدب رادنع برع یاماو كولم

 یدبا ندنل س سرف مان نوّرح هکر دیمما سوف كفسو ند نال وا یردارب كحاح هدننز و "یذغنق "یرفصعلا ]ل

 ریبعت ی وبش یراص هلیس هی رغصم (ةرفیصعلا ) روند هه ود ثاکرا ول وا یکیا هاب د دشت ( "یروفصعلا ) |
 داض ویصفكنع(مضعل )روند هنسهغوقدوخای روند هال ودهدنن زوروفصع 6 روعص#ل اروند هکچچ نانل وا |
 لاق ردهنسانعم كلتوس زوس هجراکش  رولوا ردصم رضعو ردیدآ هلق ثج وکرب هدنع هلی و کس كن ھم

 منام ( سضاعل از ار خیا ةرمّطع تععسل ون ردهنسانعم مای ورخ هدشنز و هرع (ةرضعلا ]اهب حاب اذا هم ؛ مصع 5

 ( عدارو )

 ات ا

a 



a یس 
 یعجردیلع كنالتمص یشید 6(هرشاع) ردعضومر هدهماع (تریشعلا) یدل وا عقاو یوبن ترنضح وزة
 روند همدا نالوا راشعیراهود و روند همدآ نالوا شمروغوط یرلهود هدننزو ثدح ( رشعلا)) ردتارشاع

 | كناییص هکر د هنسانعم هلق هلبا دم و ریغصت ز هی (ءارشب وعلا ]ل روند همذآ قجا و زوغاواددنن و رجآ (رشعالا)
 رامرات و هدنک ارپ دندان دو تاب راسع هلبعص كنبع ( تاب راشعلا  ردبعل تل یرلکدد قموچ كيلج

 ۱ | نانل وا عضو نوجا ناشن هنن رارب رشع كفن رش فعص* (ةرشاعلا ل تاب راسع ییعع تایراشع اویهذلاش ردخمد

  قنوم روند ئیش نالوا دیدش و مظع یت ناز اس مت را هلا هع یاز ( رزشعلا) روند هدقلح

 | یعجب ردهنسانعمنام ز و رهد هلنیتعص (رصعلا) و هاب ی هلداص و یال تاکرح كنع (رصعلا) ردهرنشع

 | هدنتف واما یدلکیعب ر یا نیح *ی £ میا رصعل یی ل نکل نالفءاج نول وقي هنهورواکرصعءاوروصعو راصءا |

 ¥ ( صع و) aR یدو وا ییعی مونلا نیح ےہ ب مل یا رصعل مانام و نالف مان لا و یدلک

 ا شن وکر وند هنتف و یهنکیاو دز کو ی رونل وا قالطا ه هک تالذکه زدن وک ہک او

 الا | لاقي ردهنسانعم سلح قموع 1 رمصعع و ی ک ةادع یونلوا قالطا هننف و حابص و ردزیاح هد هلزرتصف هدنوب ردق | ۱ 1

 ۱ ناغاپنداصسنال وا تارصعمو زونید هنرشع و ۳ كمدارب iS هسلح اذا ىاثلا بابلانم ارصع مي |

 ۱ رد هنسانعم ثمر و وکر و هعنم اذاارصع دنع یش )ا صع لا ردهنس انعم كا عنم یی هنسذرب و روند هرومغب |

 | بنعلا رسهع لاق رد هنسانعم ق“ * ° ییەنسذ یلت وطر نوا قمبچ یکهدنگا و ةيطعلا هاطعا اذا ه سصع لاق

 | هنسانعم دز و ام روند هرب كجهروتکهانب هلنیتص# ( رصعلا ) هیفام ج رضا ادا هوم و لوسعلا بوثلا وا ۱
 ,هدنن ز و مظع ذعم ( صعلا ر روند و ڭكجەدا هان . یدو هلرعص كنم ( رصعلا ژ N رابع روند هزوتو

 | لجرلا Hk لام رد هنس انعم كي فو یدنکیا هل رم هک لدار ( راصعالا) رد هنا وع :

 ۱ aA ٹا یرکن دوخاب كير ا هغلاب یکی لوق ىلع قل وا ثالنبلک بوش ی ممق رف و مصعلا یف لخد اذا |

 تم لاق رد هن سانعم قلا اب + ا هدنتف و صبح دوخاب قمروغع وط نوناخ دوخاب قمراو یرغوط ۲

 ۱ هر ط ةعاس تیل اف تسح وا تدل ووا نبرتعلا تقهاروا ضیطایف تلخد وا تشازداو اهب اش تغلب اذا ةأرملا ۱

 | هکر وشدهبلوش راصعا و اورطما |ذا ل رھا ءان ىلع اورصعا مولا نا لاق ردهنسانعمقما غوا هرومیراصعاو | :

 | هکدقلاق ها وه یک ر د ندر دوخاب هل وا یسهنعاص ینعب یشت آ لوقیلع هلوا رروت وک ب و دز وت باج ندا

1 

۱ 

 لیعفش(یصعتلا ل روند 4هرو ؟ ذم مر یراکدد راصعا د و لاھ (هرصعلا ردرکذم راصعا و ردنآرصع ۱

 |كنيكاو ترصعا ی a رلا ترصع لام ردفدا رم روكذملا ry EE ىلع هدا یانعم هلا راصعا هدنز و | 1

 نالوا PE ر هل ہنس مکا تّس ادا عرزلاز صع لاق ردهنسانعم كع یعو مگ كن رل هلېفس |

 هدننزوریما (ریصعلا) و ( روصعلا) ر واک ر ص اعم یعجج روند هیت نالوا راصعا تاذ ردل وعفم مسا ندر

 ا تست دیفص تی هتل شا یکهراصع ریصع و روند هب هنسف شاهیص نوجا ق ولآ ییهد دوخاب یسهریش ۱

 ۱ هح رک ییبم هنس هلماعم و مرکو عضو راردا قالطاریصعلا ع رک همدآ قرعلا داف و بیر بم

 لاعتفا ( راصتعالا) ردقل واریصعلا ییوصت كحراش نکل بول وا موسم دون رضا را ٤
 | راصتعاو قميص هسقت ییشر مدآرب رسصع لوق ىلع رد هنس انهم قنیص ی هنس ولت وطر یک. رصع هدننزو |

 او ةف . تالذیل و اذا هرصع وا هیفاق ج رضا اذا بوثلا صتعا لاق . رد هنسانعم قمل تص نوچ یسیدنک |

 | ةبطع االف یلمعا لا رونلوا لامعتسا هنسانعم كل دادزتسا یی هیطع یکیدرب و همدآرب راصتعا و هلرصع اذا
 بوشا دنس یی حراش نکل تولوا موسم ها ونع ةيطعلا عاجتا ر اصتعالا هد را هنآ اهعیت را یا اهیصتعاف

 عرب وا هلغل وا هنس انعم قلق هد افتسا ناسحا و فطل ندمدآ رب عاصنا و ردشلنا بیوصت نس هضم عاجیترا را

 ایم الاف * ردشلنا لالدتسا بر هرابع كنه اهنوكساسا هعشب ندلشع هللا روک ذم لاثم حراش و ردع الم هدام |

 دعا الت های ولالعدلاورصتی "یعشلا ثیدحین و هعج را یا ءرصتعا من اشیشهاطعا لاق | 0

 | لاق ردهنسانعم كهګ ا وص هج زآ هجز نوچ ا مضه هلغمناقط ماعط هم ز اتو كمدآرب و هيلع عج ر تعم یف هلالی لعب |

 ll هل وقم هبطع دوخاب هع رج و مض ند هکراو هعیسال البلق البلق هب رش اذا ماعط] | نم هب صغام ءالاب صتعا |

 رد هنسانعم كلا ل و هریغوا م رغل الامدنم ج رضا اذا هنم صتعا لا ردلمتسم هنسانعم قم راقیج لام رادقمرب

 نالف صصتعا لاق رد هنسانعم قو دعنم ادا ه سصتعا لاق رد هتسانعم كما و لح اذا هرلع سصتعا لا

 )6) * ی +



 طب نفاق رس
 ۱ مالا كلت ن نج NE رابه يلو یا اذهل وری دن دّنلاف عساثلاوا | سشاملا قفا عساتلاوا زشاعلا ملا

 | اوج م اضیا عساتلا لاقحا و لبالادورول هما مت وا نب رشع لوهحا ةغيصب لقب ممل 2 ةع

 نام اولعج ءازا سكب عملا ةغيصب نب رشعاولاقو ءارلا #ب نب مشع اولوقب إف هی ةفیسپ دوهملا ددعلا

  ةینامم لصف نیدرو اوعمغ مالا ةعست لک ىن ءال لبالا دورو اوربتعا ییعبءارلا حب نت شف امو مش

 | ةعساتلا | ولعح یا تالد هوعج ن رشعاولاتف ث ثلاثلا درولا ن نم ةفناط نب مشعلا و مشع ةعساتلا و امو ۳

E oلات لات اک لکلا سا *یشلا ضعب یعس؛ دق ذا اسشع اترا اھ وعسف هوربتعا ی عل  | 

 ۳۰ را لافان ماب | ةرسشع و ةدععلاید و لا وشرهش نمز نا عم هب الا تام ولعم رهشا دن

 و شمب هداروب محلا ةغينصب نم سشع اولاقف ثلاثلا سذعلا نم نامو و نالماک نارشع راشعا |

 | عوض وم هددع یمرکی ند رما یادتا نیرمشع هروک هنناب كلام بحاص هکر د حراشو + ردعقاو هلی رابع

 تالاقم یرلکدلیا دارا ضعب ود ردعج ندرشع وردلکد یراح هرزوا رشع هشت رد واسم ین ومو رک ذمردعم|

 هدنوکز وقط دوخایهدنوکن وا هرز وا روک ذم فص و ردیمجب كنهرمشاع (سشاوملا) یہننا ردلکد توبلا یخ

 ۱ هکهل وا ما تا نوا هلا رایدنکه کر ونل وا قالطا هب هع رکت یا لوش نآرقلارشاوع و روښټد هر ود نالک ه وص ر

 ر ر تع( کرو لیک كنیم (راشع) ردهرشام یدرفم زول وا یسیحن وا

 ۱ .ةرشع ةرشع یا رشعم رشعم و راشع راشع مولا ءاح لاق ردكم د رج وا ك تلم تا ردکعد روا

 ءاسلا درو هکرونبد هنگ یآ زکس لوق ىلع روند هب هقان هړک نک یآ نوا ندنرزوا هدشزو ءابح (ءارشعلا)

 | یعجج رد هدنل ریم ءاسف ندناوتسمن ءارشع ند هقات یر ىلع ورول وا ندروکحذم رشع نالوا هنسانعم

 یرلهلک ءاسفن و ءارشع هکرید ح راش # هل رسسک ك نیع رولکراشع و هلی و 7 كنشو یفط كنار وک تاوازقع.

 ازف هارشمان و ردندارعش ار نب ر آيس نإ نابز ردندلاح ر ءاعسا ءارمشع و رد راد رفم درا و هدنتر وص عج

 لنابیص کرد هدتسنانعم هلق هاشم و زنگ "یمرادلا ةماسا ندنیعبات ءارشعلاوا و ردتعاجر ندنسس هلبق

 و رف نسر تن وتو قموچو كيلچ
 | ءارىشع هقان هل سنک كن زم (راشعالا) ردیدآ عض ومر و ردع"ا رونلوا قالطا هن سروس هقان نالوا رظتنم

 | هک ردیعج هلرشع هلق كن هزمه (راغشعالا )ءارشع تراص اذا ةفانلا ترشعا لاق ردهنسانعم قلوا

 | دام ارودق و راشعاردق و راشعا بلق لاق رولوا فصو هئیش نالوا هچراب نارا تو یه یو کز

  بورپدلاق مدآ نواقحن آ هلغلوا مظع كب هکر ول وا فصو هناغرق لوش ضعبلادنع و عطق رشم ىلع ةرسکم یا

 رول وا هل راشعا ءازجایتیعجج هروک هل وا هکر د ح راش + ةرمشع لا اهلمگ ال ةيظع یا راشعاردق لاق هل وارروتوک
 ءابصنالایا روزا راشعا منا وعسلکا لاق رونل وا قالطا هرلهصح ندنتا كنود نانلوا خذ روزطا راشعاو

 هکایوکر ون هبهچ اب نالوا 0 ود هنسنر اسو ندهرحنتهدننز و هصالخ (ةراشعلا لو نربمکكنيع« رشعلا )

 لاق زدهنسانعم ت تفلاو تطلخ ردقا ندنآ ترشاعم هل رسک كبع (ةرشعلاز رد هچراب رب ندهچراب نوا ۱

 ۱۳۰۰ هی اات در تروا ےتادلا) للغ یوم
 وطلاخا ذا ورشاعت و ةرشاعم شا لاق رد هنسانعم كمن دش وخ

 وام ج تاق وا نوندالا هاون یا هن ریشع ےھلاقب روند هنسهلدبق لوق یلع روند هن دادجاون نال وا

 قالطاهنه ورکس ناو هنه ورک نج و روند هنبدالوا و لایع و لها كمدآر ورون د هتعاجج هدننز و دعقم (سشعلا )ا

 عو و "نجعون و یاقلعتم و لها كمدآرب سپ روند هتعاج نالوا ناشلادصرشعم لصا هکرید جراش » روئلوا

 ءاهقف و مشعم هیدن و مشعم نج و ردرشعمسنا القم ردلحخا دو نام تان[ [تعاج نالوا دحاو یرلناشریاسو سنا

 | هدندادع ص وصخ یانعم نیر ره كفل وم سپ * زدهبناس نانا ةع چ سنز زار "نا رشعما چ را

 نالیزود ندنآ هلغلوا كانشتآ یک اضغ رجش هکردر مش ع ور هننزو درمص (سشع) بتنا ردهاسم یرکذ

 راردا وشح هراقدصب ندنرلخاش و كر و رولوا تم و دوجا ندنراقامتچ > راجافا ر راس یک رافع و خرم قامتچ | ۶

 دنهرو مرج رد را و ترا رع اعون هدنمعط هکر دار وهظ هنس ف ورغم یراکددرشعلا رکسندنرالاد وندن راکچچ و ۱

 هلی هدیکر ترول واهیبش هن راه راب زوط هکهت وط ر نال وادقعنم هدنآرلربد لآ اک ارلیدنهرولوا تبانهدزاجو نم و

 ا ضوم هم 42 هیجان عیب وراول واشعر ج نانلوا رک هدنآ هکر دیدآ عضومربهدنارت ن امص دم هیت ۱

 ( ءدنآ ) ۱

 ۱ رفصم ريشا وذ دن دا عض ور برى نا رام و هل كنيم ءار وشعر رد هتسر ءاودلارشکرار د

۰ 

 اس.



e ۳۱ رقیس 
 ردشفلق حوتفم هتفاوم هن راداحآ هدنراهلک نونا و نوعبسو نوسج و نومب راو و نوثلت دو ردشفلف روسکما

 یذغأم رونلوا قالطا هیج رکی و هنعومت لددع یمرکی نورمشع و ردشفلف روسکمهدن هلک نوعدتو نوتسو

 رد هنسانعمقلق یم رکی یددع رب هدنن زو هج رح د (فن مشعل ال ردط وسم بیازنه ین وان ذو وز و
 | ن رشع هلعج اذا هن مشع "یشلا نرشع لاق ردشمل وا فرصت و ذخا ندن رشع ردندردا و فی رصت و و

 ءابصناو بیروت ءا رشعا یعجرونل وا ریبعت رب هدن وا هکر وتادهژوزمن رب او مر رم (رشعلا)
 | یل وا یعجل ریشع راشعا و روشعهرابع قایسیاضتقما رب زرد راو طاقساد وخای شب وشت هدا رو هکر د ح راش +یک

 | ناسا هنقدضو بیرق كمدآ رب ریشع و* ینا ردءارشعا یعج ؛لربشع رد راع ج هلرمشع هسا ران و رد یضتقم

 ۳ هنج وز كن هج وز و هشدص و هب رفیا هریشع وهلاقبهدننزو ءامرکر واکهءا مشع یعج ر دذوخام ندنمثعرونل وا |

 | زاس ىإ دنیضومقاقسر ۇب د کنار ین مهو مدمه ك مدآرب و اهجوزیا اهریشعوه لاب رونلواقالطا |
 لوط نوشرا شقلا هکر وجه الت مت ودرب ریفق روند هنک و لب رب هدن وا ق هدنناسح ضرا ةحاس یشعو |

 | یانعم هلباریشع (راشعلا روند هنب زا وآ هل روناج یراکدید نالتصرشع و رول وا لغشم ی نوشرآشقلا وا

 ۱ | هلا عابر هدر و سکه کرد حراش + مشعل ا نم وزج وهو راش ارشاعلاذخإ لاق ردکم درب هدنوا یرشدارسلوا |
۱ 

 راشعم هروک هکو ب رد رشعلا رشع ریشع و روند هربشع رشع راشعم ضعبلادنع و ردقو لاعف» یربغ ندر
 (یشعلا) اهنبل رزغب ناک اذا راشعم ةقان لاقب روند ه هقاننالوانا وارف یدوس راشعمو +یبتنا رول وا ر هدکب |
 | دوشم يج ةرمشع نم زج وهو هلا وما رشع یشاعلا ذخا لاق روند هنر هدنوا لددع دو هلک كاب |

 هدنوب رهلوا زرد را ردا هجزآ هجرني زمسکمک رب چ وخر دوس هدنراەغ کروند قانلوش رشع وز واکراشعا و ق 1
 | هدنزو رشت (رشملا) مم نا ریغ نم ةللتلا ةردلا ل ]ازت تراصاذا مشع قون لاق ردیعج تنهرشاعک ایوک |
 ذخااذا ىتاثلا بابلانم اروشع وارمشع موقلامشع لاق ردهنسانعم قلا لاوما مشع هدنز و روهظ رر )0
 ج ذخا اذا موقلا رمشع لاقن رد هنسانعم قلآ ینیرمشغ ثالام خد وہ هدننزو لیعفت (ریشعتلا مهلاوما مشع |

 عپاتاذا رام ارمشع لاق ردلهعتسم هنسانعم قمزیک آ هللا دند تو يغ توا ہدقل وصرب یعق كشاو مهلاوما
 |ترشع لاق زد هنسانعم قلوا ءارشع هقان و تا لاوتم تاعقن مشع یا تالذک قعن تارفلا وا رمشع قیا |

 | رونلوا قالطا هبهدو و ندنا ضبقیسات لاومارشع هدننز وراطع 6 راشعلا) رک دیسک ءارشع تزاصاذا قاتلا

 نوک جت وا ا نوک یا ویا هود هر رسک نیع (سشعل۱) ےھلا وما رمشع ضباق یا م وارق ۱

  ندوص هکر زوفط نوکزکس یهودهکروشد هنسلک یتوکی جنزوقط دوخاب روډ یکن نوچ ا كا وص

 وجاي ج وا مشع ورول وا یسیجت وا هن هلبادح ندن وکی کیدچ ما سپ رار روٹک هب وص ین وکی ءزوتط بو وقیلآ
 قالطا نر شع هژیس هين هان هددع نازک عن عد هد وهعم ددع نوح *)رنل وا قالطا هکلک هب وص ین وکی جنز وقط ۱

 | ید ته ی ج وا وراتعانارمشع هز نوا نال وا لصاح ندزوفطیکیا نب ریدقتلا الکی لع هکلب بول |

 رشع ردقج هل وایراضعب كر وک ذم ددع هکینیمرکی هو یزومطنواندن | ردقح هل وا یتیم رک هلن هلناعص 4 یجکیا |

 ٤ تامولعمرهشا ےس اچ کت رای دلباقالطا ن رمشع هلبس هغیص عج هتع وج بودنادع ر شع چ وا لب راشعا مات

 هروک 4 یناث لوق i hh NL هکد نن وکر ادقمرب هلرهش هدنس هغر تیآ ۱

 نالوا یعسا كنسلک ه وص ر هدنوکز وقط كنه ود هکلب بویلوا درفمیشفل نیرمشع نالوا عوض ون یرکی ۱
 | یلعو كسوماف رول وا ندنلسف لامتسا هدقلطم یدیقمو عرف ندنآ رو رم ددع هلفل وا ذوخأم ندنظفل مشع |

 ( لیلج بلطم ) و یمه ودراب عا هکه وا مولع+# یدنل وا طسب یخد ادم هلغل و | ندراماقم نال وا راظفا حرطم د ودعم یو

 هدقالتوا رکاوررذ اع اهاننعس هسرارروتکیروشآ آنوکرک اوز رب داف راهانیقس هسرارراوص ابوروتک نوک رش |

 ار رد باسح د ینوکیکیا ییدجنارخ ومو مدتمر رب داعبر اهانرتن م روزو نک و یکی ی واو هماقا نوک کیا 0 ۱

 راردنا قالطا عب را یج هب هقس ناتو ط ینوک یجچ وا بویلشو نوکیکیا بوتوط نوکر ب یتح رازع د الث ن وچکنآ

 رول وا یسیجت وا كل وا برش هکی نوک ی جن زوقط ر ول وا نوکز کس ابلاغ یعامت كتدم یل زس وص كنعسق هود هکیدلا |
 رشع دعب اف اهانتسردق هزکس نوا و رول وا نو کز وقط ماد رشع سپ زار د اشع اهانیقس هسرار روتک هوص |

 ندنوکرب یکیدجما مدقمو نوک کسیکیدلک هب وص یدا رم ندنل وق رشاعلا م ویلا لبالادرورمشعلا كفلّوم سپ *رارید |

 نوا هلا رامتعارب وزوقط هل رامتعا رب ن وکی جنو اور ولوا یسلک ین وکی جوا بولوا نوک ز وقط یعو مچ هلغلوا ترابع |
 هب رشتل ءاملا اه دورو یا + لبالا در ورشعلاو * هلو قر دلو ه ربحت یس هلکوا یکه دناوق عساتلاوا هداروبنوچکن آرولوا

1 



 اظ

r 
 1 نیش ( ةربشعل | یذ ةوزغ ) هع غ ىلع طعقم یارسعم لجر لاق روند همدآ نال وا ردااضاقت وقییضت هب ولج روب

 ( ن وبسعلا ]ل رون دهرپسع هدنن ؤم یکم رون د هل البقهدننز وذفنق هلا هدحوم یاب( ربسعل ازار د رهشا وف عا هلا هم

 رپسع و روند هکسا نال وادل وتم هدنرنب هدک دشاتفح ها دروق كب وک ثاکرا هلاه (ةروبسعلا ا و هدننزو روبنز

 تسجو رون ډه هقان ناقنایطو بلصهدشنز ونو زیح( روج »لار وند ه هقان دنور و تسجو ی وص هروبسعو
 دج رح د( ره ) رونل واریبعتزولحمن وق ةنسانعمةالعس روند هنثیبخ ك كنس هشاط نج و زوندهننال وا هدنورو|

 بورو 4هزود رب رلهودو اد دش | رظن هيلا رظن اذا هيلا رجع لاق رد هنسانعم قاب هلتدش هکید هکید هدننزو

 دوم اذا ملا رجع لاق ردهنسانعم قلزوط یتاو اه ریس یف تّرقسا اذا لبالا ترجع لاقب ردهنسانعم كمك
 روندهزوظ هدننزو رفعج (رصس#) داسف و ثبخیا ةرصمع هتیهیف لاق رول وا مسا هنسانعم داسف و ثبخ و

 تباث ولتدالح نابلوا لزاّعم یتاش و ربص یان ندهثداحره هدنزو جرح دت هلفاق (رتسعتلا) رددآ عضومر و

 نالوا عج هکر د هنسانعم عج هدنن زو رفعج (رکسعلا) روبص دلج یا رقسعتم لجر لاق روند همدآ رویصو

 كن هصک لیللارکسعو ردیس رافرو نم ظفل ورون د هثیش نال وارشک اقلطمو رونل واریبعت ی رج هدیکر ر وند همدا یب

 (ةرکسعلا ) رونل وا قالطا هانم هلناتافرع (نارکسعلا ]ل هنلط ىا لیللارکسع راهنلا مزه لاقي ر ونل واقالطا هنتلظ ۱

 هنمانعمكکو ج بوصابتل كب ههآ رول وا ردصمهرکسع و زوند هب هقناضم و طح ر تدا دتا هحرحد

 لاق ردهنسانعمقماضوا هتدشو طق لوق نلع كمکیرب ب ولکن دفا رطا سان و هتل تک ارت اذا لیلا رکسع لاقت

 رفعج( رکسع )رد هنسانعم هاکر کشل ردناکممسا هدننز وج رح دم( رکعملا]) دش یف اوعقو وا | وعمج اذاموقلا رکسع

 ردندا روا نا ر کس علا قیشر نب نسح و "لع نب د ندنیئدحم رد هلګر هدرصمو ردي دآ هلګ ر هدر واسو هدنزو

۱ 

 ردندار وا هللا دبعن نسح و هللا دبع نت نیسح ندابدا ردهدلب ر هدنت الو ناتسزوخ ورد هلحرر هدهرصب و هدهلمر و

 ردیعما كن رهشیًآرنم رس و رده رقر هدرصم و ردندآنصح ر هداضقمان نیت رق و ردیدآ عض وم ر هدن ارت سلبا و

 قداصلا رفعج نب یموم نی یلءنب دم نب "لع نسخا و ایدلیاان نوجا كلتا اوبا رکسعینآهفیلخ مصتعمارز
 | رکسعو یدهلا رکسع و رایدنل وا تبسن هاروا هلیرلطا تافو هداروا نا رکسعلا نامامالا نسح یرادحا دلو و

 كنل وا دا دعاد ومع هلیحمف كنيش و كنيم (ةرشعلا و ردندیماسا رک اسع و رکسع و ردعض و مر ر هددادغب روصتلا

 دافتسمندلوصا ۳7 ندحابصم هکر د جزم * روش دەدەدىس راق رونل وا رییعت نوا هکر ديما او هت رل وا عيا

 ۱ رونل واقاحءاههس رول وارکذمرک | والاقثتسا رونل واد رګ ددع مسا هسیا رول واثنۇم د ودعم رکاهرز وا یغیدل وا

 1 قاطاءاه دا رک ذم یدرفم لد ودعم ردق ه واند هنااثو یکة وسن رشع وة وسل ثلث و لاحر ةرشع و لاح رذثلث

 ۱ زساه و هل صف ك نيش روندرشعانثا و رع دحا هدنرک ذم ردو ه مع ةثلث ندهرشع و رونل وافذح هاشم و ۱

 ندهرمشعهدرک ذم ردقهرشع دعست نده ردع ثلث وهل ف نبش و هلاه روند:شع انشا و هرمشع یدحا د وموا

 ندردصیاههدن وم ورول وادحا و سا قرهل وا یتبمهرزوا حة یتیم ما وحوتفم نیش والا ھن ردص وفذحییاه ۱

 مشع ةعبس ماع باتکلا  الثم ردزماح حد قلوا روسکم رول وا نک اس ینبشو قالا هنظفل مشع و فذح
 مسا لوط رثردبا ناکسا اقلطم یتنیكظفل رمشع ہد رص تغل ضعب و رونل وا سر هدنناونع ةرشع عسل ةنس یف و

 [ ثنم هدا روب ردمایالا عم لایل مشع دارم ندنرالوق امشعان رسالثم ك راب عو نوجما فیفخت بم هناکرح تژکو
 | هعب را نهسفناب نصب نی 9۶ یلاعت هلوف هنمو یتبم هننارود تژک هدهنسلا لددع یدنل وا بیلغت هرزوا رکذم

 قلا رمشع هکر دهنسانعم قلا ینب ر ندددع نوا هليل کس نیش و یھ كن (رشلا) یهئا < ارمشع و رهشا

 بابلانم ارمشع هرشع لاق ردهنسانعم كلنا نوا بودا هدابز ددعر هزوقط دوخاب رونل وا ریبعت قلآ كیهدو

 ۱ موقلا شع لاشه رد هنسانعمقل وا یسیصت وا كتءاج و هعسل یعادحا و دازوا هرشع نم دحا و دحا اذا یتاثلا

 ۱ هدیس راف ردکعد یضنکنو یحن زوفط نماث و عسا NE روند هنسحت وا لددعر (( رشاعلا مهرشاع راص اذا

 هیس نالوا عارذنوا لوط هدنز و یا (یراشعلا ) یک مهدو مه و مکی راردا هدایز ےم هنن رارخا لددع ١

 (روشاعلار) و هل صف ویدم ك رافلا(ءا روشعل )و ءا روشاعل ا )ع رذا ةرمشع هلوط ناکاذا یراشعبوثلاش روند

 هءل وا ذوخ ام ندربمب در و موی ا یرک دروند دنناوک یر وف لوق ىلع یحنوا كامارطام رحم هدنز و روفاک

 هعسات وام رحم ا رشاع یاروشاعلا و مصعلا و "دلاب ءاروشعلاو ءاروشاعلا ماص لاق رولوا یحن وا 4 هداسح ر

 کا ى رونل وا ریبعت یجرکب هکر دیم هلدرع نوا هرک یکیا عل ودا نایمشع هل رسک كايع (نورشعلا را

 (روسکم )



f raj 
 | هبکریسعو روند ههود ثلکرا ناب شابز وفا یکی نیم یی هل مارا کذب ىلا ىا ا

 ریسع ةا لاق روند هت هقان نالوا رربدلاق ی یتغی ر وق نک نک ردرکسو روند ه هقان شلاقریصیقهدنسهنس قج هلوا |

 | تفص و هو نسروف وا دوخاب ددشو ته ید و هدننزو رجا (سعالا)لاهودعیف اهنذ عفرت اذا |

 . ناک اذاسمعا لجر لاق روند همدآ قالوص ممعا و مّوشوا دیدش یا سیا وریسع و ع موب لاقب زول وا |
 | روند همدآ ناسیلشبا هلبلوص و هلیغاص هلیصف كنيس و كناب سی ممعاو اروند هارسع هدنشوم هلامشب لیمی| ۱
 زو لعافت ( یساعتلا إل و هدنزو لعفت ( سسعتلا و اعیج هب ل ناک: ادا سبب سا لجر لا |

 ۱: كش هربج مالک رب سسعت و یوتلا و "دتشااذارساعت والا "لع رعت لوقت ود هتسانعم كلج وک بوللی رص شا |

 7/۳۹ زرابج ش شیدا 7 یجد و ((راسعتسالا) ستا اذا لوقلا صسعت د لا ر دل ۵ :هنسانعم قل وا هبنشم و

 ۱ دارا اف كم هتسدا ییسل وا راحود هت رع كئیشرب ویوتلاو شا اذا رمالارتیعتا لا زدهنسانعم كلچ وک |

 دنا یاس لر د هب ولج رو هلیعص كنیع ( رسعلا ]ا ونو س )وا اا لاق

 | ةرىىع ىلع ەن مباط اذاینالا و لوألا بابلانم ارسسع وارسع م رغلاسسع لاق رد هنسانعم كليا هذخا وم و اضام

 ردلیعبتسم دنسانعم قلوا ضبق و میس قا نامزلا سسع لاس ردلړعتسم دنسانعم قلوا راوشد و تفت نامزوآ

 # اذا هيلع مسع لاقت ردلیعتسم هنسانعم كلا تفلاخحم همدآر و جرم اذا نطبلا قام هبلح رسع لاق |

 ۱ قا هلناعف نارسع و رع و یراسد نع ءاح یا نالف ینرسع لوقت رد هنسانعم كلک ندنناح لوص كمدار و

 هند تعفر اذا ىناثلا بابلا نم انارسبع و ارسع ةقاذلا ترسع لاش ردهنسانعم قمردلاق یتفیربوق نک زشت

 ۳ رفتفا اذا لجرلا مسعا لاق ردهنسانعم قلوا او یو ریقف دوب هل یک كن هزه (راسعالا) اهودع ف
aعم مع رغلا رسعا لا ردها طاق و هذخا قمه دنقو یکلتس دکب تیاغب ه ولجر وب و  E 

7 | 
 وین دوش وب اهدال و الع سعاذا أ رلا ترسعا لاق رد هنسانعم قل وارا وشد بونا رص لاج

 همدآ رب هدنز و هلعافم (ةرساعلا  ل امحت رف اهماعیف تطاتعا اذا ةقانلا ترممع لاق رد هنسانعمقلاق ريصبق

 | هدننزو لیعفت (ریسعتلا ]ل ةرسعلاب هلماع اذا همماص لا رد هنسانعم قلف هلماعم هلقل زرابچ و كليا تانيتچ

 ردهنسانعم كلك ندنفرط لوص كمدآر و هفلاخ اذا هيلع مسع لاق ردهنسانعم كلا تفلاخم همدار جدو ]
 .قلوا قالوص مدآربو ردهنسسانعم هساکش قلبوخ دب لنت (سسعلا) كراسي نع ءاج اذا نالف یترسع لوقت ||
 | قالوص هدننزو هارجم (ءارمسعلا سسعا ناکاذا عبارا بابلانم ارم ةأرلاو لجرلا سسع لاق رد هنا |

 .ندنغاص یراکلی كنبدانف لوص و روند هنشوق لجنس وط نالوا یرلکلپ ق ا هدنراج وا یرادانق و روند هنوتاخ |
 ۱ | فیعض ءارسع و APY ءاضب ةهدافروند هرلکلب ضا نالوا هدنمدقم لداسق و روند هلصشوط نالوا قوچ

 ادمن رک واشابزونه هد زو لاعتفا (راستعالا ردیعسا یسهدلا و كند مات طابنا یسیع ندم ن ىلع هاو رلا

 ؟ وا ون ین اذا هقاسنلا سنعا لاق رد هنسانعم ك بوقاط رالو و قلهدن ور هن هقان روط |

 اه رک هنمذخا اذاهدل و لام نم نالفرسلعا لاق ا قلآندنلام ص وص كنلغ وا هلا رج و هرک مدآربو

 : .ةنارمسیعونامسوع فان لا رونی دب دان نانآ یار کر ندم رکوا شاپ هل ك رانيع(ةنارسيعلا )و( ةنارتس وعلا ])

 | نارسیع ورون د هه ود اکر ا نالن ندم رکو ا شاب هلا هد دشم یاب( "ینا رسیعلا )و هل كنيس( نا رسیعل الری سع یا
 ارس تالش ده ها نالوا رر دلاق نغير وق نکر د رکی( نماعل )ور دید[ |

 کس (یرسعلا)) رد رلکلب یآ نالافا هاب مدقم اک ناو هتلی اتفه ءاضب ةمداق دو هلناصف € ةرمسعلالا

 | ردکعد یرکسع كلج وک (:رسعلا شیج)) رددآ تابن لوک ام عونرب رد دونابز هدننزو یرشبو هدزو
 ترار ب لاک ك ناوه ارز ) مالسلا و ةولصلا هيلع ردشفل وا قالطا هبایتن الا ناطلس رکسع نالوا مزام هنسه وزغ
 .ندنسهشاط ن ج هلل سک كنبع (رسعلا ]ل یدنا شاوا اوتو تالف رود نم رفس هل رالتا تع نع هدنماکنه

 ۱( تا راسعلا) رارداحوتف یبع اضهب و رارول وا نکاس یسهشاط نج هدنآ هکرد دآ كض رارب دوخاب كن لقب
 مولا ءاج لاق روند هتعاج ندیک بورو هدنبفع ر یر هدشزو زام 6 یواییشسا )و هلیعص كنیع

 | ماعرف کرد ما ی وقربهدننز وریفا هرزوا ییوصت كحراش (ریسعلا زل ضعب رثایف ممضعبیا یراسعوتاراسع ق

  قمردلاق ینغیرب وق نک ردزکس لق كسع (دینارسوملا) راب دلی | ریش هرب اک | یرلتضح سو هبلع ہلا یلص |

 ااو هعف رو تدع اذا امنذ ریسعت اپأد نم تناک اذا ةيئارسوع هان لاق روند ه هقان نالوا اا

 | هدن زورم( سنعمل ا ا هج و "لک ق نيف رفتم یا تاب راسع اوبهذ لاق روند ەتعاجج رامرات و ناغط راط هلیعص كنىع ۱

۰ 



 ته ۲۸ روح

 0 و سراف نیا اذه عم ردشلنآ ذخا ندن اتک مان لحم كسزاف نبا ارهاظ
 ۰ ۱ هدلپ رب هدنش بلح هلا اج هلناص* (ه زعم ردشلنا ےسر لبا ار یکی رھ وج یجدروصنموا هکر د حراش » ردعلیا

 ۱ هرعم و ردهلح ر هدن | ءایلع ةّرعمو ردروک ذم.هدنسهدام من رد رهشم هلا نامهعنلا ةرعم هلتفاصا هنظف نام رددا

 ۱ 0 هیمافا وردیدآه رق رب هدن رق باط رفکو ردف راعتم هلا ن رصد ةرعمالاح هکر دیعم| قاحصس رب هدادفاسم هلح رعر هبل

 1 نیبیصذ هلا هادا یار سک ( ن ٌرعم) ردنعما 4 رف رب نوا هدنشهکل وا ماش زساه عمو ردندآ هنرقرب هد رق

 ردرا و دهشعرب هدعاط نالوا هدنآ هکر ده ر قرب هدنساضق اجو ردەن 3 هدنساضق راریشو ردهدلبرب هدنسلحا و ۱

 كلا شنزرس و مول هل وکس كن هع یا زو ی كنبع رزعلا) رددآ هبرقرپ هدنسیلاعت زازعا و رونلواترابزآ
 كما چو هن اما اذا االف رع لاق ردهنسانعم كجا مدرابو دم ال ادا یاثلا تابلانم ارنع هرع لاق ردهنسانعم ۱

 ۱ رج هرزواشیارب همدار و اهعماح اذا هت راح رنع لاشه زدهنسانعم كجا عاجو هعتم ادا ه رنع لاق رد هنسانعم
" ۰ ِ ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۱ 

 | هیعرمش ماکحا راسو ضئارفو تّلم و ند باب یمدآ رب و هربجا اذا رمالا ىلع ءزع لاق ردهتسانعم كل هارکآ و

 | شیک ارزعو ماکحالاو ضتارفلا و ندا بابیلع دفف و اذا ان الف ر رع لاقت ريدا كانم و تکه و هرزواا

 | (رزعتلار رون د هنساه و نم نال وا دقعنمهدق دناص نوجما قمران وا راوطیتس هوم راجو رک یاب هدالرت نالي ۱ من تب سه مو دات فا ۱ ۳ هد |

 ا ذدح هکر دهن انعم كما فایر همالاذا ات رلف رع لانش رددنتانعم كلبا وو مول دو هدنز و لیعفت

 | مظعتوریقوت قلولوا ییهسکر و ردذوخأم ندنسانعم عنه دوخای ترصل و و برضلا دشا وه وا دلا نود

 | لا مدراب هدصوصخ رب همدآ رب و رولوا نددادضا هدنروص وب همظع و همضف اذا االف رزع لاق ردهنسانعم
 | زد هنسانعم كلا ترصن ه ولغم رب وها وق اذا هرزع لاقت رد هنسانعم كلا تیوقت و هناما اداهرنعلاس رد هنسانعم |

 | نالق هدنر هرکصتدکدلحم نیکا دوب هدننز وریما (ربزعلا)ل ردصخا ندتناما ترصن هرصن اذا هززع لاقت
 مامن و مش ع و ندن رلجاغا هشيم یر ا وللثم نالیغم هلي رلذیع (رزابعلا ) و (ریازغلا و روند هنساهب قلت وا شاتاص

 | هرکصندقدیوق و بولیسک و روند هرجاغا شلسک یروق ثلهتسارک و روند هراخشا نال وازیبک ن دنس هلو

۱ 
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 1 | عون رب( را ریعلاو | ) رار د ځد هنار ریعاکا ر ون د هح دق هچ رص هل وکر ورون د همالغ حور لا فیفخو تسجوروند

 | كشاهدنز ورهوج < رزوملا 9 روند هنشوقان روطلوق یلعرزک هدراوص رول وانوزوا ینویب هکر دیس هدنک شوق
 (رارزع)ل وهدنز وهم (هرزع)لو هلاه(هرا زبعال و هدننز وراطب (راریع )لر دعوت یلبج كنوایرلکددیرکنک

 تودو رون د همدا یوخد هدننز ورفعج 6 روزغلا ردندلاح ر “یاسا هدننز ونابص* (نارزعوژ) هدننز ولاسلس

 | كعضوم مان هفج هتوا ندهندم رورعو تو دلا اذکو قللنا *یملا یار وزع وهلاقب روند هل هسک قاسمروق و
 ] ءروزعو هتسانعمهک | روند ه هیت هدنز و هردبح «ةروزعلال روثل وا تع نع ه هکم ندنرز وا هکر ديما یسهبقع

  هدننز و رجاه (رزاع)ل ردیعما كنهبقع رب هدنرللوب كلاس هب هکم ءاعطعب كنهن دم لها دوخای عضوم رب هدف هکم
 ۱ ردیمجآ مسا هکهدننز ورییز رنعر) رددآ ثالجر یراکدلیا ایخا كن رتمضح مالسلا هيلع و انس ىلع ین یسیع
 1 مسا رب نع هکر د ح راش × ردهدنن زویرغصمل رزعا رز رول واندنلبقح ولوو طول نعي رول وافرصنمنوجما یتفخ

 اردد یبسهدلا و لرعاش مان سیف هلبصف كنبع (ةراربعلا ردندلیاسما یب ءایدنا ردیعما كلربهغییرب ردیناربع
 | قل وا راوش دوج وکش یا رب هدننز و لوقعم(روسعلا) و هلنیتهف (رمسعلا )و هلنیتعض (سسعلا و هلي كنيع( معلا )
 ۱ مالارسع لاق و سی "دض عبارا تابلانماروسعمو ارمنع و ارممع و ارممع مالا سسع لاقت ردهنسانعم

 ] (نرسعلا) و هلق كيسو كيم 6(ةرسعلا) و هلیعص كنیع (ةرمسعلا) سمانا بابلانم ةراسع و ارسسغ
 | ةرسسع الا اذه لاقت ردهنسانعم قلزرابح و ثالح وک رد رلعسا هدننز و یرمشب (یرشعلا و و هلبعص كنيس

 | هنانغو تورا یرالباقم هه رونلوا قالطا هنتلاح جاسنحاو رقفو ةرسيملا فالخ یریسع و ةرسعمو ةرسعمو
 | 6ریسعل ال و ندعبار بابهدنزو فتک <رسعلا) رول وا یینّوم ی د رسيا یرسب هکر د حراش + رونل وا قالطا
 | نالوا دی دش و تم ورپسیدض ریسع و رسسع صا لاق روند هشیا نال وا را وشد رد رلتفص ندسماخ بابهدننز وریما

 رونل وا قالطا هشبا نالوا كشهربج و رک ذیس اک یک رسعا رونل وا قالطا هنق و نالوا سو و موش لوق ىلع

 لجر لا رونل وا قالطا همدآ جامد زرابچ یتعیبط هدننزو فتکر نع وةرمسعتم یاریسع و رسع ةجاح لاق
 ۱ نوچا معلعت لكمال شاب زونههکر ونلوا قالطا + هقا یمت لوش هدننزوربما ریسع و سکش سسعلانیب یا ریتم

 (یقلهدنور ) نزن

 حادا نالا رزع لاق ردهتسانعم كلتا ت رض هلا ترض دشا لوق یلع ردن رابع ندک ا ب رض صقا ندیع رش

 2 هئیشنال واد دش و بلص هدننزوراطب (راریعلا ردنکد عوع*یرادرفم كران و و روند هنن راهی حافا نال |

 ی و اا



 ی ۷ و
 بویمو وا وا همک هدننزز و لعافت لصال لصالا ین( ناعتلا) تشکع اذ اذا ةر اعم ناکلایف تب رزاق لوف ا قلا

 شارفلا یلع بلقت و رهسپ یا امت وه لاق .رد هنیسانعم كلا بلقت لر هنلپ وس هن بیدنک ی دنک هرچا شارف

 ساسالایف لاق» ردمو سرم هنسانعم یقمقلاق بونا وا هلمالک ندوش وا "راعت هد هان و هدساسا نکل مالک مالبل
 وهو نیلس رمل ا هلا و نییبنلا "بر نا“ لاق لیلا نم راعتاذا نایلس ناک و یلاعت هل ترکذ ترراعتالک خ ثیدلا ین و

 هدننایا ندع هدنع هلی كنيع ( ملا ردذ وخ ام ندیلظر اع نالوا هنسانعم حایص وب و مالکر عمه مونلانم "سهم نا |

 ه رقه زات هاه (مرعلال رون د هنسمرقچ وهن غغاص كنعسق شوقو روند هنالغوا هزات وزد دآ ر وهشم لبچ عقاو

 مرج و روند هغما غوا 4 هک و مش ,و روند هنغاب كنک روا هود و روند هنس ناسناو هنسر شوقو روښد |
 هموق ةع وه لاقب هل وا ی هل نع یھ و نیش كننربشع و موف هکرونل وا قالطا هب هیک لوشو روند هتانچ و

 لح یا عو را م دلو لاش روند هدلو شل سک نددوس مدقم ندنتقو یک ع ہدننز و باص(رارعل ال هنیش یا |
 یونعم د وځاب یمح هکروند هثیش لوش و رد هنسانعم صاصق و دوق را عو روند هرعو ہرا هدنن و ماطفلا نع
 ندلناق* هلسق هک مد كل وتقم رب ,دوخاب هلوالباقم و ی واسم هنمدكل وتعم هکی کی هد كللتاق رلثم هلک لب اقم هرخآ یش

 راهبرد راک د یزو رقیه دانا هکر دیم لا را و ردیعا یدا و ر رارع و هاکی واسم هنمد رخ لوترپ ۱
 نالغوااماد و ردهنهانعم ت عو دد وس و تعف رورد هنسانعم تدشقلینافءهرا ع و هباه ردهرارع یدرفمرار د کد أ

 هدننز و "رطضم ( عملا قلا ءوس یا ةرا ع هيف لا ردهنسانعم قلیوخ د و روند هرلنوتاخ نالوا رروغ وط

 نال وا ض زنم 4 هیطع و ناسحا لاوسریغنم هلسیس یباتحا و رقفو ربقف یا زعم لجر لاق رون د هبادک و ریق#

 هلا عناقو و هلوا ضرتسم هللاح ناسل نکل بویل وا عواطم یسفن هلاّوس ندنسایح دوخاب ندنانج e همدا ق

 هدننزو لاعتفا (رارعالا) لأب نا ريغ نم فورعلل اضرتعم یا اعم هءاح لاق ردریتف نال وا هدننب لاا

 هدنن زو ريم | ( ورعلا )ل لأسي ناريغ نم فورعلل شیزعا اذا راتعا ه و ا لا ردربصم ندروکذم قم[

 روند همدآ 0 (رورعملارا موقلاق بيغ یا ر ع وه لاق روند همدآنال وا بیرغ هرچا تریشع و موقرب | 1

 لاق هلوا شلوا راچ ود هبهداحرب نایلوا رارقرب هدنرز وا هکروند همدآ لوش و ر ورقم یا ر ورعم لجر لا |
 رظ هن دوس Rt د وسن رورعمو هبلع رقت الام هاصا دق ناک دا رورعم لجر | 1

 هرهف كسع (ة علا نبع اهل ف تیاصا دق ترا اذا ةر ورعم ةأرما لاش رونی هوتاخ شما تباصا | |

Oروند هب هح# تلصخ و اتدش یا برملا ةع ممذخا لاق روند هنلاح تو قه” نالوا  

 | ءار (ما علل ةرع تاذتراصاذا رادلا تّرعا لاقي رد هنسانعمقل وا ولهرب وک حر هلن میک نم زم )را ی )ق
 روند هری Peg نال وا لئاب وای نتقا یی نام هل ندنظفل عا نانلوا رکذ هدننزو | ۱

 | هنسهد رکر س كم وقرب و هلبصت كع رواک ا رع یجب روند همدا ن راشلالم لج و فیرشهدننز و طالع (یصارعلا) |
 (ةعرم )ولو بجز وند رد شوم رو روت وزوج و هد او یوهلاشروند |

 رهظعم و همأر یا «یشلکو مانسا او لبا ةع ع لاقب روند هن رب نالوا مظعمو هنس هپ كئیش ره هلیمض رانی |

 ثالنس د وخ نعپ هقلخ ءاس اذاهرع رعنالف بکر برعل| ل وقت و روند هنج رف كنوتاخ ور ون د هننیبام ك رکيل دنور و |

 كل شكر س بوب لا تقفاوم هل.نهج عفرت و ربک هکردذ وخأم ندل وا یانعم ردکید یدلیا قلیار دوخ و |
 اهعلتقا اذا هنیع عع لار د هنسانعمقم راقیچ ب ووا یز وک ك مدار هدنز و هلزا ز(ةرعرعلا) رد هب انکن دنکی دليا |

 كن هشیش رول وا مسا هع عو هج رضا اذا ةروراقلا مامص صرع لا ردهنسسانعم قم راقيچ یتسایط كنهشیش و |

 و

 ردهنسانعم قمالغرا هع عو روند هنسب رد كشاب و رد اج هد هلی لراتیع هدانعمو روند هن ایط نالواهدنزخآ |

 ورس رګ مش هدننزو دفدف 6 صارعلا إل ردیعما بعل عو رب صوصحت هب رع نابیص و هکر ح ادا * للا مص لاق | ۱

 6 راعرعر) رونل واریبعت جدارا ولنکیت هکر دقج هل وا یسی ورس غاط یرومشم نکل ردلصالا یسراف کردیم |

 لز وکو ارپ هدنن ز و ماطق ( رارعر) ردیعما لر وک ذم بعل یرلکدد هرعرع هلیسان هرز وارسک ك ن رخآ ویک ك
 هدن راکدشسوسهل ز یرب نوکر هکرددآ لزوکو ا رب هقشپ هدننز و لف لک » لکی رارع تمای» لثلاهننو ردو 1

 زسروغا هدننزوهروراق (ةروراعلال رونل وا بر هدقدل وا رب ارب لب رب یر هنسن یکیا رایدل وا كاله هدیسیگیا ۱
 هلې لای تسا ترک اب ت تل زنا ره اط وند مب هود ناب ول نک ر واچ موقت یاهو راع وه لاق روند همدا موتشم |
 كرف ره را ع وهدنسهدامه رارعكنیر هوج و روند وتاخنالواب ااغى وز هلبعص كنسع £ ىر علا ردشل وا لئاز ق

 ردن ڪت ج د هد یکیدلیا داهشتسا تالذک هللاد رد هدا یعسا كسب رف لوا ارز ردو ڪت یسد ردیجما ۱



 ی ۷۹
 هک یاد رس هنا و رذعمدآرب هدننز و لاعتفا ( راذتعالا) هيل وا نکم هسکر هیسالبتساو تل هکر ون دهدیدش تام و

 رد هنسانعم قمل وا عضو وحم یر و سر ٹال رب و هر دعم لوق بلطاذا هنعر رذتعا لاق رد هنسانعم كاد یب روض |

 | نددسکا هغراص شلراص هدشاب و اکشاذا هنعرذتعا لاس ردهنسانعم ءاکتشا راذتعا و سرداذا مسرلا رذتعالاق

 ۱ | ردهنسانع نلسک وصو فلخ نم نیت ذع اهل یخ را اذا ةمامعا رذتعا لاقت ردهنسانعم كمرویلاص جواکیا
 ردبعسا یدح كن رلپانج عملا ی ویا هکر دلثا و نیاهدننز و نسح (رذع) تعطقنااذاهايلاترذتعا لاق ۱

 هی لا 9 ن وردا ا ن وبشآ هکهدننز و ثدح (رذعلا )لر دندنس هلق نادهه هکرددعسنا هدننزو رز (رتع)

 | مهل نیذلا نورذتعلا یعلاف ردشغل وا لقن هنلبفامیسهضق و ماغدا و بلق هلاذ ءات ردند راذتعا هکی دبا رذتعم یلصا

 اذکهل هّللاو لوقت ناکورذعآن ها فیفا سابعنا ًأرفورذعرغب نورصقلا یعلاف قحربغ ردعلانوکیدق و رذع

 ندر ذعت هدب واضرب ریش رذع هل نم ف فتح اب و "قحاربغ وه اما هدنع زدملا ناک نب رذعلا هللا نعل لوق ناک و تلزنا

 | طب الع لاق 6 رفاذعلا ) هلرذعال وارذع هل نا ام وم هیفرصق اذا مالا یف رّدع لاق رد و مقل وا لعاف ےس اجد

E۱ 6رف وذعلا ر ردیعما لجرر رفاذع ور وند هرفاذع هدننّوم روند ه هود هثخامظع وز وابو روند  

 ۱ لاق ردهنسانعمكلناادب قانغرادكهدننز و حرحدن (رفذعتلا  ردفدا رم هدیناتیانعم هلا رفا ذعهدنززو رفنضخغ

 | عسا و بحر یا رهبذعدلب لاقت روند هرب یلنادیم و شیکک هدننز و لج رفس (رهمذعلا ) بضغتاذآ لج لار فذعت

 | لوق یلعەنسانعم برج روند هنناءزو وا هلی ك رانبع (ة علا إلو 6 علا)و هل د دشت كنار ویحصق كسع €“ لالا

 | تاع عونر ور ولوا ضراع هدنرلنویب كنب راکش وکه ود هکر ون ده هح رق هل وکر هلعضو روند هغلزو وا هلیخف كنیع ۱
 نوجا كمالیا تدارس هر مار ولکوذ بولت ی زیوتیک زو وا را ا یم هنعسق هود هکر دنمسا

 | قمارغوا 4 هروک ذم تلع تالذک قل وازوب وا یم“ روزا زار ردصم هل کف كنع "عو رارروا غاد هراهودلوا

 ۳۹ لوهحلایلع لبالات ع لاق و تبرج اذا یناثلاو لوالا بابلا نم | رع لبالا ترع لاقب هن رلانعم
 كالام وغم ور وضح: یمدآرب و ةرورعمیه و لبالارب وهنم طعع ءاد یهو ملا ءاد هاصااذات عو لب الات ع

 لاق ردلمعتس هنشانعم قلق هدولآ هلداتسا هپ رکو  سثرب همدآرب و هءاساذا انالف "رع لاقت ردلمعتسم هتسانعم
 | تم هات ادا ای الف ع لاق ردهنسانعم كل هنسهما ناسحا لاّوسریغ نم ندمدآ ر و هب ما اذا “ سد 6 ا

 د واب زیغص یک زاوا كنه ود وم ورکع هماصا اذا الفرع لاق رد هنساتعم كا راچ وده هه ورکم و هط زور یتدآر و

 رغص اذا عبارلا بابلا نم |"رعریعبلا مانس "رع لاقي ردهثسانغم قلوا لئاز ندنضررع رب اب ندلع تک دوخاب لیلق

 (ةرورعلا)رولوا فص و هدنو رک ذی اکر ون دهدلو شاسک نددوس مدقم ندنتق و یکرارع عوبهذوا لقوا

 یهو رورعوهف لبالا ترعوریعبلا علاق رون د هرله ود شما غوا هنتلع هع نانلوارک ذ تالذک هنتلعبرج
 تع رعت لاق رد هنسانعم قمارغ وا هت راتلع هرع نانل وا رکذ یس هود ځد وب هدننز و لزلرت(عرعتلال ةرورعم
 .(ررعلا ) ممفاشف اذا برملا مه رعتسا لاقت ر زد هنسانعم قلیاب هرلهود یتلع زو وا (رارعتسالا ر ت عییعم لالا

 هل والا ز دوش لنابرغض یک روا كند وروتندهقمارضوا هنتلعزو وا هدننز وروهظ (رورملا و هلنیتحصف

 یوی و یمکو کو برجایتعیر ورعلاوررعلا نیبیا "عا ریعب لاقیر ون ده هو دروب واردفصوهدننز و معا(رعالاژلروشد
 هلم هضراعرب دوخاب لیلقاب ربغص یکروا و قنعلاو ردصلانیعس یا عا راج لاقت روند هکشا نالوا زومس

 هکر ونلوا قالطا هنجاغآ امرخ لوشهدننز ورابعم ( رارعلا ]ار رعلا نیب یا عا لج لا زون ده هود تاکر ا شل وا لئاز

 | كنیع و كيم (ةرعملا) ءابرج یا رارعم ةلخ لاش هلوا رولیکو د یرابو كرب ندنفلقچلا یکهودشماضوا هزوبوا
 یذدا و رونل واقالطا ههانک هلتبسانمو برج یا ٌةرعم هیف لاق روند هغلزو وا رادو خخ ندنسهلک "رع هلق ا

 هن رلانعم تیانج و تیدو تما غو یذا وا ملایا  ٌّرعم هنم كبصتال اذه لعفتال لوقت ردلهتسم هنسانعم ږیکشاو

 د تهجهدکلف هرعم هروک هنناب كساسا رول وا هد رق ناشکهک هکر ددآ بکو کر ب تیز اات

 اعا لثس هنم و رار د ءایر > هکلف ینبم کا ردشفلوا هشت هودا زو و ردکبتم وز فک نیکو کردہ لب |

 قرهیلوا یتزاحا و ارام رو دملا یو عک نش نیا واش لا نب تلرت لاقف هلرنمن نعا
 لانقوهو هک شیلا ةرعمنم كالا ارا ین ها چ رغ ثیدح هنم و حراشلا لاق رود هنسلتا لانق و كنج لرکسع

 كء وایشوفهود هدننز وباتک رارعلا) رون دهکعودینول كتهرهجی ڈان ندبضغ هرعمورمالانذا نود شيا ۱

 (رارعلالو هدننزو هلعاف لصالا ف (تراعلا ل حاص اذا یناثلا بابلا نم ارارع علظلا رع لاقي ردهنسانعم
 بونلکا هدر ر هلءاغدا كف هرراعم و حاص اذا ارا عو ةراعملظلا راع لاقت رده انعملوا یخ دوب هدننز و لاتق

 ( قلق )

 اه ات سم



 ایل رظن وه و هه وقام "رک لامل وف ذنم و دود همدآ ندنالوبق ین هناپو نه کر هو ۱

 . روثل وا قالطا هغاکی هدهرهج و هب رفش یا لصنلایراذع ذع لاق روند ناراذع هننزغآ یکیا رونل وا قالعا

 هنر راذع كنه 71 یک اذعءنز و فرخ رنا روت دام ایی واش یک را و رم ب

۱ 
8 

 نالوا هدنانز حرف و رون دهرايوت نالو اهدننس وا ی <

  ثداحهدن ازاغو ا راقج وچ هدنعولط روک ذمپکو کی راکدید هرذع هدم راح مضاوم تلع و :

 هنج ر ءاز وج لوق یلع هنج رب هلبنس وب وقم ريغ یا ءار ذعة رد لاقى رول وا فص وه وجا لدغلد و اط وت ملت راصاذا | 2

 عصوم ر هد هفاسم كراو هماش قشمد و ردیعماكنهر ونم هل ءارذع و نوجغیدل وا یتر روص رفرونلوا قالطا | ۱ 2

 ندا لوبق هاو ردع (رذاعلا) رک رق یفورععر م دمای لوقیبع یدنل وا لتقف زر ن نو د واعم هدنآ هکر دیدآ ۱ ۱ ۱

 ۳ رذعب نم تاه یا بصنلاب نالفنم لر .ذع لاقبو دا رم نم كليلخ نم لریذع+ یلق دیر و ناب دیر من

 رول وا یراذتعاثعاب هکروند هتلاح یی دلیا ثبشت و بلط نوجما قل وا روذعمهدک دلشیا ینهنسن ر مدآ ررذعو ۱

 ندناب وا كتا هدنن زو باسنک ( راذعلا ) یربصنیا نالف نم یرب ذع نم لوقت رونل وا قالطا هربصذ و نبعم رذدع و

 ol دی دج * یش 1" و جم ناتخو ملی لج یان 14 yt یدلیا ا تام نا 9 نالوا ۲

 , ناتنا و دی دا ءابیلا ماعط وه و نالف از ینانک لوقت روډ هتفاضنانل وا بات ر و هنيه نوچ ا بابحا هدکدلیا

 هدر ضعءب دوخاب هدنسهن روا كنار ص زاومش و عساو ر هکر وند هر ظبلغ لوشو ددا *"یشلاب ةدافتسالا و ۷

 کنراذعو ردع كضرا نالوا عدت وتم بولیچآ ندلح مات فط هدنس هیحات هفوک قارعلا راذع و هل وا ضر عم |

 .راذع و رددا رم قد رط یکیادوخان قلموف یداز وا نوز وا یکیا ردشل وا عفا وهدنرعش هل رعاشماب هم رلا وذ ردهشلت ۱

 ۱ هکردکع :دءایح و مرش راذعل| عیلخ هکر دندان عم ون زلیا بیسم هکردذوخ مند نا دراذعرونت وا یالطا هاو مرمت ۱

 كرا وط هکر دیم" | اعع هل وکر راذع وردشل وا هلاص و بیسم هلقلریص یراسفا هک وکرونل واریبعت قدربص هدزغابا | |

 | هن زغآ كن رع و كنولمان لصنلا راذع و رولیروا یدازوا نوزو هر نالک یسیتلاص قلشاب هکر ولیصاب هر اذع ||

 ۱6رذعا) روسد هبا قج هنل وادن هنغلشاب یفلهدنرو كنه ود اوکو ANE یا راذعلا فرطل مالغ لاق |

 | كعجوحور ونلوا قالطا هحاص كولبر و هتسانعمهیصان رون د هجر نالوا هددرج ورددآاغتهن وکر رولیصاب

 | هغلريق و هناتخ یا "یصلا ةرذعتق و یندلاه رد هنسانعم ناتخو رظبلا یاةرذعلا تنتخ لاق روند هشاز مل
 شدن هک نا عارنخا هنسن قوبسم یخ ر مالکو ناهضتفیااهر ردعوب اوه لا هنم و هنسانعمتراکب روند | 1

 | هرز وایناس كح راش +رول وا هدنرخا وا كناشکهکه کر ددا بکو کش ب هدکلف ةهرذعورددزنابزیجدهرذعوا رونلوا |

 .هنمو روند هكا هلازا یتتراکب ریقهرذع و رارداع ولط هدترارح طس و مایا بول وا هدنتګ كروبع یارعش
 ردا عول رصد له رول وا دتشما وهترارح هدنعولط هکردبدآ بکو کر ورک د اک اهضتفم یا ابترذعوبا ||
 ۱  كمد لوف یلع رددآ تلعرب ندنربتلع زاغو و هتمالع یا هرذع هذه لاق ردهنسانعم ناشن و تمالع هرذعو |

 حراش»ردببرق هلد كچ وکه کر وند هنل ر وک ذععج و هدزاغوب و روند ههج ونالواض رامزاغوب یشان ندننایلغ

 ۱ | هلسقنال وا لوبج هلتفع وق شع رددآ هلسقر هدنم هرذع و رارداحارخا ین ناق نالوا عع بوشد هلاهنسنرب رولوا

 | روند همدا التم هتلع یراکد د روذاع( روذعلا )رون د هتلع یر اک دد هرذع نانل وارک ذ ځد وب (روذاعلا )ر دقج هلو |

 | تاوارذع و هل رسک ك نا ررولکی راذعو هلی كنا رو كنیع ر ولک ی را ذعیعج رون ده ريق رکبهدنن زوءا رج (ءا رذعلا) |

 زرد دوهنکشا نوجا رابخا و رارقا یرامرخیسهلوقم یرغ وا هلکنا هکر وند هنآ هنوکر ندرومدنارذع ورولک | 1

 ءارذعةلمر لاق هلوا شماغتکچ بوصاب قایا الصا | هکر ول وا فص و هغلموتلوش و رد رلکدتا ریعت وغرو |

 هطداغ و سج و روند هن رثا نالف هرکصتدقدلافاص ءراب و روند ھن رهط هضاحتسا نالوا هدرلنواخ و روند همدآ

 هدنیلوع ومنکو اهن ز ودر (ترذم )روت دهن خدو دز رره اه زرد

  قح هل آ ناقیج ندنجما یادغب و روند هنس یتعیدل وا ع كسانو هنسانعم راد ءانف روند هب هصرع نالوا ۱

 یاس هل وقق لاصصلا . نع دبع وا لاق حراشلالاق*ر وند هب هدر هکردیعج كراذعم < ر ذاملا) رونی دهی 1

 سلع( ر وذعلار)ةج جاب ىا راذعلابیتالاق رونل وا قالطا هلیلدوتج راذعم وهروتسیاذی الا که ذاعمقلا ول و
  a ENروند همدا نالوا ت هکشا یراشح نالوا رب قع وط هلغلوا ۷

 دل
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e ۲۷ روح 

 | دارا كمدآرب ردراردصم هدننزو همرکم (هرذعم)ل و هدننزو هبقنم (مرذعمو)) هدننزو یرشب یرذعو هلنیتم |

 یرذعو ارذعو ا رذع عنص اي هر رذع لاق روناایعت قشوط روذعم هکر دهنسانعم كل لوبق یی هناپبو رذع یکیدلیا

 ۱ لاق هنمو ردلپتسم هنسانعم رفظ و زوف رذع و دف موللا هنع عفرو هرذعلبق اذایناثلا بابلانم ةرذعمو ةرذعمو

 | رد راما هل سیک ك نبع 6 :رذعلا ) و هلیئالث تاکرح تلاذو ىح كيم «ةرذعلا) ةبلغلا و میم یا رذعلا نل برملا ىف

 لاقت ردهنسانعم قم وطروذعم جدو هل رسک ك نزم (راذعالا) روند هکلیا لوبف یهامورذع نانل وا دارا ۱

 ارذع یدآ اذا لحرلارذعا لاق ردهنسانعم كما ادن : هام و رذع هدننصهدامرپ و رذعییعع e ایف ا زلف رذعا

 6و دهنماتسیل وبا رذع نوچ ا مدار و ثدحا اذا نالف رذعا لاق ددو انار ردع هکر دەنسانعم كلل دحو

 رد هتسانعم كنار یصقت ت توطا هل ابمو " دجهدصوصخرب مدار و رذع هل تان یا رذنان ۳ رذعا لاق بتا واز ور ا

 هاب وه و غلا لو رصق اذا هيف لج رلا رذع| لاق هیلیا تث هاراهدنروص ردناناعما و هفلبمیتسیدنک کو لاح

۱ 
۱ 

 | رذعبل و عبش ناو هلی ب عفریال و هدنع ام لحرلالک الف الا تعض و اذا رعنا ثیدح دنم و ح راشلال × غلام

 هدن رب هلا قپاسیانعم كك هنسانع كن | هغل ایم و " دحهدص وصخر راذعاو خیل یا دز هسیلج لک ثالذ ناف

 ۱ لج را رذعا لاقب ردهنسانعم قمل وا ریثک ییونذو بویع كمدآرب و غلاب اذا هيف لجرلارذعا لاقب رول واداضت هبش
 | رکن تحنوکلما نا ینعی 6 مهسفنا نعاورذعب یتحسانلا كل نل 9۶ ثیدطا ةنمو هبویعو هب ونذ تیک اذا

 یور و كلدق هرذدعب | وماق منکر ذع مهمذعی نلنوکی و ةبوقعلا نوبج وتسی و مهسفنان هاورذعف ويعو مود

 ی ۳۹و

 ۱۳۱و ا لا رد نان كل ناخ نتاخوا وا ذع هل لعج وا هج ا اذا سرفلارذعا |

 ۱ لاقت ردهتسانعم كلا فاصنا و ناتطنا ماعط لع اذا موقللرذعا لاق ردهنسانعم كلا بيتر ماعط نوجا تابعتا |

 | هدرپر و هی هب رض اذا هرهظیف رذعا لاق زدەن :مانعم كم ردتن را ب وروا هب هسکرب و فصنا اذا لحرلا رذعا

 | دوخاب بورد ان یکیریو ةرذعلا ابف تزثکاذا رادلا ترذعا لاق ردهنسانعم قملوا قوح تالمم و تالصف |

 ۱۳۳ تر امام صا بابجا هدد یا هدافتسما ددجت وشرب دوخایهذکذ لب ناتخ قجنوج
 | فرمشم هک اله و ددج "یشب ةدافتسالا وا ناتا وا ءانبلا ماعط لع اذا بایحالل لجرلا رذعا لاق رد هنسانعم
 6 رذعلا) و هدننزو رذن (رذعلا) كلالهلا ىلع فرشا یا لوهحا ىلع رذعاف دز برض لا ردهنسانعم قلوا

 | نائلا بابلان مارذعوارذع لجرلا رذع لاقت رد هنسانعم قل وارشک یی ونذ و بويع كمدآرب هدران وب هلیعص كنیع

 | كليا تنس یفجو چو ءابلا ع مفت انما او ی ى یور دق روکذ لا ثیدبا هنمو ه ويعو 4 ونذ تژثک اذا

  ناثل| بابلا نما رذعو ارذعسرفلارذع لاقم رد هنسانع«كمر و راذع هب هب اد و هنتخاذا مالغلا رذعلاه ردهنسانعم |

  هباصا اذار وذاعلا "یصلا رذع لا رد هنسانعم كةب یسبغآ زاغوب عب ر وذاع یقج وچو هراذع دش اذالوالا و
 رذع همدآ ندا دارا رذعهدننزو لبعفت (رذعتلا) روذاعلاب باصمیا روذعم وهف لوهعا ىلع رذعف هعح وا و

 اذا كلدو رذع هل تبث : ملاذا ارب ذعت لجرلارذع لاق ردکلنا دا ربا بذاک رذع دارم هکرد هنسانهم قمال وا تنا

 | كن یراذع طخ كن الغوا هزاتو یک هی لا هکنورذعلا ءاجو لاعت هلوق سسف هب و قدص رذمب تأی ۸

 | رعد ردهنسانعم قلق هد ولآ هللا راد مو سح ی هنسنرب و هراذع رعش تان اذا مالغلارّذع لاق ردهنسانعم |

 |رادلار نع لاقي ردهنسانعم كلبا لصحصم و وح هیلکلابییراثآ و موسر كنارسو هناخ و ةرذعلاب هخطل اذا یا

 | بدتر / ماعطنوجحما تفایض هب ابحا هلکلنا داخا هنسذددج رب و ان ددج رب دوخاي ینوکو د تنسو اهراث آ[سمط اذا

 لاق ردهنسانعم كما توعد هماعط نانل وا یک هل راذعلا ماعط ذحا ادا نالف ر ذع لاق ردهنسانعم كلی

 | رد هنسانم كلتا دارا بذاک رذع جدو هدننزو هلعافم (ةرذاعلا راذعلا ماعط لا م هاد اذا سانلار دعا

 | نعر ذعَت لاق رد هنسانعم كغل وریک ندشیا رب هدننز و لعفت (رذعتلا ) رذع هل ترش ۳۹ لحرلا رذاع لاش

 رذع ا قلوا ناکمالا عدع یلوصح تویهریک هنلو هلغل وا راوشد تیاغب هدامرب و رأت اذا مالا

 بعص اذا كالدو مقتسپ ملاذا مالا ر ذعت لاق رولوا عنتع یلوخد هلوصح *رباد هلی یهضع عامو "یوق

 1۳ ۳در رو يک کابل ءادتا ردندانعم وپ زالال ةدنلح عنتت یر دعتم لرافنصم روا

 ا د رد هنسانعمقل وا هدول ]و قعالوب هرادمو سحن و سرد اذا ممرلار دعت لاق ردهنسانعمقل وا دوان و

 هللا لیلد هکردهنسانعم كن درب تلع و راع هدننک هدام رب نوجایف یدنکم دآر و ةرذعلپ عطلت اذا "یشلا ۱

 (ریذعلا) - رف ادا لح زا مت لاه رد هنسانعمكلا رارف و هسفنل چا اذا لج ر لار ذعت لاق رول وا كلبا رازعا |

 (يما)



gy ۲۳ e 

 روند هنسوتروا شاب عونرر صوصخ هبع ناوسن هدننز ورتم( رغما دلولان دینا هتدلواذا ةيراجوا
 رر ونبراص هن رشاب ی الوط ران وتاځ بول وا ویب ند هعنقم و كچ وکن دراج هکر د رلکدید دن رس هر وکه نایب كح راش 1

 ا ندفیل هکر دیدآ فرظ هزرط رب هیبُش هلاوچ و ردیعما بول هنوکرب صوصخح نم رمو رونلابق یرلشاب هلکت
 | هوا شمالاق بونکو ت ىلا وما كر هدا رج و لا ۇس ندندنکس ان کر هند هندآ لوش هنو رون ا

 نوما (علا) لا وسلاب هک هلام ذخا دق ناک اذا هبلع روح لجر لا زدن هجا ندنسانعم حالا یکد وم

 | (رجام )ر ونل واریبعت حولو le يک رت نینعیازبحم سرف و لج ر لاق نوید 4 او همدا نالوا تیل وج ر یب و نینع |

 فرغ رر و هدنزو رګ (رح)) و هدننزو رجا (رحنا) و هدننزو رهوج (یبوع) و هدنزوریز (جم) وا
 | ندیاعصا و ردیعما یسرف كن هسک مان عفان ندنسهلسق یتغو ردیعما كنب ردپ هلدبقرب هرح و ردندلاحر ءاعسا هدنزوا

 11 "یرحلالرد دآرعاشرب ندنسهلربق لولس و ردیعما عضومرب هدننز وریب زرو ردیع"|یردب كن رتمضح بكا
 | ةيهادیا یرح هباصا لاق روند هب هیهادو تفآو بذکیا "یر مالک لاق روډ «زوش او هدنزو درک

 ل وبا رد ر وچ یدرفم | رهاظ هکر د ح راش * هنسانعم نیحگلا لتک روند هن راقموب ريخ هدننز و لیزانع (ریجاعلا )|

  لکا ین راقم وب ريخ قدلجآ دو هدننزو ناتک رال روند هرات دا لکا ییراقمو ريخ ریجاعو یک لیاباو |

 اسا دن هنوضت نان رم دم اس هل دز وز و 6و هو ےہ “روک ل وشو روند همدا ندا

 .ءارج (ءارحلا ) هعیرصل برغشلا عارصلا یف هنج قاطيال عيرص ىا راغ وه لاق هلوا ا

 | لية كنیع ( "یراحلا )نالا تاذیا ءارحاصع لاق رول وا فص و هکنکد نالوا ول هیکت تویلوا زود ز و
 ردءارګ یدرفم رول وا یرمو هکروشد هنبراشاب كر اکک و یها ودلاب یا "یراحتلاب ءاج لاق روند هنافآ و یهاود |
 | هکر وند هنوناخ یلهدوک اب وطو زانقط لوش هدننزو هلجرفس (ةرهح ال ردشاک هد هلیفیفخت كناب هد راعشا ضعب و
 | راکز ور ردهدنز و روفصع هکر دیعچ لر ورح 6 رب راحل ل حورزا ةفيفخ ةلتکم یا تره ةأرما لاقب هلوا ح ورکبس

| 
 | دنمونت یربا یراکیک هدننزو ر ونص (رج وصل ) روند ه راطخ نوزوا لو لوب نالوا ثداح هدراقلموق هلمسس

 | دم اذا لجرلا رهع لاق رد هنسانعم كمرب ود هرشط بودازوا یاد ود هدننزو هرهح (ة رجلا روند همدا ||

 روند هنفالغ كن هشیش هلبعط كنیع (ةروججا) ردص وصخ هغر هرز و هغادود هرجع وبشا امعلقو همتفش |

 | ظاغ و ءافج یا ة رهحع هیف لاق روند هغل وا شارتان و ظبلغ زسقشقاب مادنا واضعا هلبصف كناه و كني 68 رهشلا)
 . هدنن ز و ردغ (ردعلا) رددآ نوتانزب هدننز و نو ريح روهه ) ردهنسانعم قازسعشقاب ءافج هدارو ىلحلا |

 اهر وخل * قوح لقنافاصردعو هبلع ارج اذا لوالاتابلانما ردع هبلع ردع لاق رد هتسانعم كما مادقاو تار

 كل ر هلسیس ر طم تک هلنیتصف ( ردعل )رشک د دشرطم یا ردع انناصا لوقت ر دز اح هد هلیعص كانغ هدن و ر وند |

 | لاعتفا ( رادتعالا) ردعلاب نعل هامرنک اذا عبارلا ب بابلانم اردع ناکلا ردع لاق ردهنسانعم قل وا قوج یوص |

 |ناکللر ردتعا لاق ردهنسانعم قل وا قالصا ندرومل ر و ردع ی هع ناکللا ردتعا لاقت ردهنسانعم ردع هدننزوا

 | هتسهفن اط یکه دننز و ناک( رادعلا) تاذکی ارداع لجر لاقت روند همدآیحنالب 6 رداعلا)ل رطلا نم لا اذا |
 هدکد کت سار هنهق ناسنا هکر دیعم | هناد عون ر صوصخ هنع ضرا هدننز و باغ ( رادع# هنسانعم حالم روند

 ۳ نم طولا *هدنقحیط ول كب هلدهج و رد رزة روق هدرخ هدرخیرلهفطن و رارد | هطاول بوشود هن رزوا ناه |

 | ىلا دتشم روت هدننز و هجرحد(ةردنعل و ردندلاح ر؛یماساهدننز و دادشر رادع و رادع و ردلثم ب رض + رادع

 ر رذعلا )روند هب هقان هدنور و تسح هدننز و نوب ريح (روهدیعل ار دنعموهف دتشا اذا رطلا ردنعلاش ردهتسانعم |

 هلیسوو بیس هکلیا كر سا رجا ل مهارت هکر وند ه هناهب نهی ردفورعم ردعما هلی وکس كن هم لاذ و یعصكنع | ۱

 “یش هکر دع رفتم ندهرذع لصای ی ید بسا وکی اب هدر اصب كفلوم + رولک ر اذعایعج ردنال وا |

 | نالوا هدنایبص قلح ثلذک ت راکب دلج امی شق هب فلق ر دف مصت+ ندن ىو اواو ع ETE ةفلق رد هنسانعم |

 ندنآ خد هنا یکیدلیا دا را هدننک یون دوح كناسنا و یدنل وا رییس هلکن[ضراع مومتلاب ل ردیک و ضراع

 | هنسانعم لزانمس ورد و هدراذتعا نالوا هنسان انعم هایم عاطقنا و ردنا وح یتهانکس ج هلکنآ کا وکی دنلوا ذخا ۱

 هدنفالطا روذع ه وخدب و ردشمل وا رّوصت هیبشت هنالواسر ردنم و عطقنمیبنذ هللا رذع حوض و هدراذتعا نالوا ۱

 :مدلشیا یتیم هب هنس وشیناث ردلصاح هلکم د مداشیا ی شيا لوا یر ردهنوکچ وا رذع هکیدلاقو رد ر وصتمقلراد رم |
 ردهلکمد ےلشیا دعب نم نکل مدلشبا ین آ هجرک ٹ لا ردنا ج ورخ ندینذ عقوم هلا رک ذ یی هنسن لوا هر

 | رذع ورزی لضوسخ و و نبرد نک و بول تم ار ردهب وتو و

۱ 
۰ 



 جدو هدنزو لیعفت (ریثعتلا» روئاع ف ۵ : ع ناو هطیروت بلط یتعپ هيف حدق اذا ناطلسلا دنع هرجا

 هدر ضعب هدشزو روفاک (رواعلا ) هژنعا یتعع االف مع لاق ردهنسانعم قغعابق هر بوردج روس یمدآ ربا ۱

 نوجماكمروش ود یروناحربا یمدآرب و ضرالان هم ةکلهم یا روثاع ف عفو لاقب روت د هک هو هطرو نالوا

 قلواهاک او میم هنسف ر یک تعهدننز ود وعق (روثعلا) رونل وا قالطا 4ینوقور وند هرونچ شفلق هثیبتو رفح ۱
 لاق ردسک شعثود بوباق هن رزوا كنآ هکایوک ردنرابع ندقلوا علطم یناهک ان بلط ریغنم ردهنتسانعم

 هرابغ ناغاهاوه و هغا ربط هدننز ورنم ( رثعلا ز هيلع علطا اذا لوالا تابلانم اروثءو اّژنع لحراّرس لعژعا ۱

 روماج نال رس بولی ردن ود هل راج وا كنم راقمرپ ایا نکر روب و نیعلا ریثعلا ین #تال افطلتم لا هنمو روند

 لثلا هنمو هدننز و لقیص رد ه انعم و ځد يع هکه تن ر ول وازس وللب وللب هکر د هنسانعم یخ رثا ور وند هنس هل وقم ك سکو
 هدننزوهرطب (ةژیعلا) ردزباح هل راهه و هرسک كنیع هدران و و ایفخ ار ایا × ارنبعالواریشعالوار اهلیراال ×

 اهرح زف اهر اذاریطلا ةيرالا تبع لات ردهندانعم قمهرجاق تودیکروا یشوف نوا لاق زا ريق كج وک أ

 ردزر اح هدەلن رت هدنوبابذک یا ازرع لوقت لاقت روند ەزوسناليو روند هنشوق لش وط هلع كنيع (ژعلاو

 هکاب وک هکر ۱3۳ روند هراجااو حرز ناو قس دارو اضع ذوب یکزع هدنزو "ییرع(یژنملا |

 هنم ور دندن بق بسا ربل یڑع هلنرتصف سب رول وا یک کش عمود هرزوا وص دش توطا تاعتا ولاعا یت تب

 TS م هق ورعب برشي یذلا لیلا نم وه هل رشعلا هيف اع وا العب ناکام اكد

 نکیم اذا یژنع لجرلاق رونل وا قالطا ه هسک ته ینالواغراف و لطعمندنبلطترخآ وابند یزبع و

 ۳ حراشلا لاق * ردقمل وا ففحم نال وا باوص ن کل راردا ددشم یاب اضعب هدانعموب ةرخآالواند

 | نالسرارپ هدننزو مق( شع )5 رخ الا رعاینال وای دلا مما ق سیل یذلا وه وچ ی ژعلا یلاعت هللا لاس الا ضفبا

 هنن ورفعج (ثعلا )رد دآ یدا ور هدننز ویراکس (یراثع)ردهدلب ر هدنف هدننز ورح (زع)ر دنا حیات | ۱

 ۱ لقیصنال وا باوصهدنوب هکر د ح راش * رص و هع یا هرشعب هت الوت وتل وا ال ادصو نص كئيشر ۱

 دراو هدننیدح چ ةزنع یمن 7 شراب مالسلا و ةولصلا هیلع نا 9 وبشا هکهدننزو هخنز وردوا هدنووا

 ]نیم هکر د مماقلا نیا هدننزو ردیح ( ژیع )ل یدنل وارکذ هدنسهدام طخ رک رددآ كضرارب روا

 | هدننز و ربما و نارع(ناریع)یدنل وا رک د هدنسهداممعهدننز ورب ز ( شعر |

 رون د هنس نا دم وز وا نال وا شم اق یعوبق بولی روص ی وصهدنن ز وهذفن اردن دما دز صد یتع)لو

 ق ردع ا لاسموق زودر هدندالب یس هلق یطزساهرفثعوهرشق قب وه ام "صتماام بنعلا نم یهو ة ییاوانلوقت
 ظلغ اذا عبارلا ب تابلانم ارت لج ر لار لاق ردهنسانعم قمل وا ظیلغ و نامش ید وج و كمدآر هی ار

 ردەنسانعم قل وا ولت رایج هیت رب و هنطب حک اذآ لج رلارح لا رد هنسانعم قمل وا وي كن ینراق كمدآرب ا 7

 ولنراق كوي و هب کا نالوا ناعشيشو نیلاق مدرک ںی وینو صبا (رهالا)) اپ بلب اذا سرفلا ر ع لاق

 ۱۲ رها )و هدانزاو فتک (ضلا) نط لا عض یارجتا لاق و نم” ظبلغ یارجتا لجر لا روند 4 ی کا

 هر عض وم هدندب هلص كتف < ةرحلا لب بلص یا رح و رج فیظ و لا نوید هم نا را نو تایم نو

 هموک و دنال واهدنسهل وقمحافا و ردقج هل وایرب نارابق ب وموت هل.بیس تدخلغ دا ممر د رب نال وا ت تظلغ ورچهکر وند

 قنخاام ویداام و هنازحا و هب ویعیا * ه رج وه رم وکشب * لثلا هنم و مد زوار غز رواکرم چ روند هبهدقع و

 دوخاب ندفوخ نارح و رح و هانناذا ىناثلا بابلانم ار هقنعرحلاه ردهنسانعم كکونویهدننز ورق علا

 فوخ نماعیرس ماذا انار وا سره دخ اتن ناطور رم م۴ نم وشر ا

 لاق ردهنسانعم كل ؟یکرروغو رخ ینیراقاباو بوردناو بورد اقندرب ینیرللا یکیا یم كشاو هوحن و |

 عنم ندهنسفرب یمدار و هيلع لج اذا فلاب هيلع ر لاش ردهنسانعم كلبا موش و هلج و صقاذا راجلارج

 (ترجاملل) هيلع حا اذا نالف ىلع رج لاق رد هنسانعم كل ماربا و حاطا و رجاذا هیلعرحت لاقب رد هنسانعم كليا |
 هوحم و فوخ نم ارس اذا لجرلا رجام لا ی ام كلا رورم هلتعرس دو هدنز و هلعافم

 "فلاذا لجرلارصعا لاقب رد هنسانعمقعت راص كر هيم روتک ندنتلآ هکچ یدنبلد هشاب هدننز و لاعتفا ( راععالا)

 ردیف راس هل رابرع یا یار ها رهروتک ندنتلآ هکج ی ییمالوط ضعب هد نبلد یھت لر تلا نود

 تارصعم نجرخ لاش و رحلا تسبلت اذا ةأرلا ترجع لاق ردهنسانعم قت وط رحم ی نق نوناخ راع او
 مالغب اا  ترصتع لاق رد هنسانعم قمروغ وط دلو ه رکصندقدلوا دیمو ندندال و ور 0 نا ت ا

 ( ةيراح وا )



e ۳۱ Be 

 رد هنسانعم قلزاغو ر عو ظعئا اذا اروتع واع رکذلارتع لاق ردةتسانعم كلک هما وق لسا تلآ هدننز و دوق |
 تلآ دوب هدننزو نآتک (زاتعلا) رد اج هداه مىك ك نلع رون د هلسانت تلآرتع و اهعذ اذا ةاشلا راع لاق

 شحومو یوفیاراتعسرف لاش روند هنآ اناوت و عاهتیاراتع لجر لاق روند هرداموریلد و روند هلسات
 ردهنسانعم دای و لصا هب رسک كنیع (تعلا) شح وم نشخ یا راتع ناکم لاق روند هناکم نشخو تشرد و

 راضعب و هلبا مثرع راضعب یو ردیعما رجش هدرخ هل وکر لوق ىلع تاب عونر و لصالا یازتعلا عرکوه لاق

 قجهنل وا ځذ اقلطم و هنسانعم نص روند هت یراکدلیا شتسرب كل رارفاکزبع و راردنا نایب ها یچچ مک

 یداراردا نابرق نوجا مانصا یراکدلیا شتسرب برعنوکس شم هدنیلهاح هکر وند هن ویق لوش و روند هناویح
  | ۱نج را دبع ندباعصا یدا هسکم ان مثج نع یراردب هکردیدآ هلبقرتعو ردشلا صیصخ هبجر رهش حراش

 | یسومن دمو رهاظء نب نانس ردیدآ نطبرب ندنس هلبق نزاوه ذاسعم ن عو ردندنآ "یرنعلا سیدع نی
 ردندنلاحر موق رم نطب ردراثدحم هک نو رتعلا مرا انا ساق ناباو "یعباستلا ةرعص نب كلمو مالس نب راکبو

 لیرنعو ردندنسیلاومرطع ون رشت ردندتا و رکی دا یسیضاقصم " هل ام نب .ملسو"
  | ۱ئر هما لب هكر ون دهجاغا یروق رآنالواهدنرزوا كن ر ومد ل لوق ىلع روندهناص ھوا هتلا و ناب رط و

 هدننز و هنیفس (قریتعلا) نایذهلا یارتعلاب یتا لاقب رد هنسانعم نایذه و راردا روز ها مض واکا یتغایا هک نکووسا

 شاک هماوق کر دیعج ر وتعو هل تام هلنتعض ( علل روت ده وبق یرلکد لا عذن وچ رامانصا كتیلهاج لها ځد و
 | یسومو امام نزع ردن دام اتع وة وق وةدشیارتع هیف لاش رد هنسانعم ت وق و تدش هلنیتهف(زتملا )روش د هلا

 | كسم ب ناوسن هکر وند هب هدالق لوش هل رسک كانیع (ةزعلا]) ردبعما یّدج كن رابانج هنع هللا يضر یرعشالا

 قابل رکو یضام رک اذکه نت رذو لسنكمدآربهتعو ررونقاط هنندرک بودیاریمخ هلباراهنسن وبش وخ راس و

 رکبینا ثیدح 0 ردذوخأم ندنسانعملصا رونل وا قالطا هترشع و ابرفانال وا نیش كیندرانالق
 شدرق نم م اک ال ریثالا نبا لاق هک مهنع تأأقفت ی لا تنه و مالسلا هل دنا لوسر ده ن چ لو شر

 مالسل اهیلع ی ةرنعو ه راقاصخا لجرلا ةمع هک یترنع و هللا باتک نیلقثلا مکیف تفلخ ۶ تیدحایف اذکو

 قرهلوانیکسکو روند هنکلننکسکكشیدهزع وهدالوا و لع و هدال وا مهو نوب رقالا هتي لها لیقو بلطل اویعوش

 هزبع و هیلعیرح ءام وءاقن و ه وضیف قد ورشا یا ةزنع هنس ىف لاقت رون دهنسل وا رادبآیکو جاو كزان وجا

 هکر وند هن رایخ كنابن نانل وا ریبعت هربکو ردنابن وبشوخ یراکدد : شوکناجرم هلفیرحت هکر دیمسا شوجنزرم |
 هف نم یرج لاق روند هایلاس را کشو و ددل ندا نالبس ندننغآ كوب و رول وا لوطانددیلپ العتتای 

  ۲رهنکنعتم کیا دانة و ترانا نور غن ءم زدن دیماسا ەچ وز ون دهکبسضلاخ هاب ر و1995

 | ةربصفیا ةراوتعلجر لاش روند همدآ رودو و روند هتسهچ راد كسم جد وب هل رسک كنيع (ةرا وتعلالیدبا

 | نانلوارکدهدلاعفا ورا وطاهدنز وج رحدت (روتعتلا)) رددزنابزهد هلرعط كنيعهدنوب رد دآ هلسق كچ وکر ند عو
 بتلا واةراوتعلاب هبشتاذا لجرلا روتعت لاقت رد هنسانعم كولتبسن هرانآ لوق ىلع كمنزکب هنس هلسق هراوتع

 رذنداماهدننزو رفز (زغإل رد بعکن معنا هدننزو هفرغ (هزنع)) رددآ نوتاخرب هدننزو رتاس (رتاع)) ملا
 ری زریتع نب ةراع ةعلق ردندندئدحم هدننزو هنفس هریتع ن دمو ردنطب رب ندنس هلق نزا وه بیبح نزع

 یدا وربهدننز و مه رد (روتع)) رد هلا هثلثمیالوق یلع ردن درد باص | ربتع ورد هعلق رب هدنس هکل وا سراف هدناز و

 كناسنا هدننزو باتک «راثعلال و هدننز و ربرص (نیثعلا]) و هلی وکس كن هثلثم یانو یصف كنیع (علا) رد ذآ

 اراثع و اریثع و اژعژاعوژع و سرفلا ولج رلاژ علاق رد هنسانعم قمن ابق هر بو زکوت و بوجروسیغاباكناوبح و[
 | دوخاب یدل وا دابر و هدزرب یلابقا و تخ كنالف هکر دندانعمو ابك اذا سماحنا و عبارلا و لوالا و ىناثلا بابلا نم
  Êردلهعتسم هنسانعم قلوا ل اطم هب هنسر عو راردباهدارا یتسانعم هتک سم رار دەدج ع هدر كحهبدنوسل وا

 ردهنسانعم قمآ هو یا نالفّربع لا ردقعاق ندکحرک هکر دل عتسم هتسانعم كالع وس نالیورکذیساک

 رکذ یساک روندهراصتا و ع رز یکیدلیا یس ییوص روب هکردهنسانعم یژع ع و برضاذا قرعلاژع لاق |
 خدو هدننز و لعفت (شعنلا له ورکم و رشیاراثغیفعق و لاق رونل واقالطا هه ورکمو رش هدننزو باتکراثعو |
 بورداق یتغایا كمدآر هل رسک كن هزم (راثعالا) زع تعم لج راژعت لاش رد هنسانعم كجروس بوباق قایا ۱

 هعلطا اذا هبلع هژعا لاش رد هنسانعم قلق علطم هیشرب ییدآر و هسعلا ادا االف عا لاق ردهنسانعم قایق هرب |

 لاشر ردلهعتسم هنسانعم كلثا تمذمو لصف و حدق هدنروضح یلاو و ناطاس نوج | اقلا 4 هطرور یدار وا



 دیگ ۲۰ اب
 كنو فلفا یا روبع لجر لاق روند همدآ شمالوا ناتخو رولکر تابع یعج رارولوا هدنشاب یکیا هکروند

 یراکدید سراب هدننزو رهوج (روعلا) رددآ تابنر هدننزو ءاربج (ماریبعلا# هلی كنبع رولکر بع یعجب
 هلآ راط اله یرومد نانل وا ریبعت رکنلا هدهنیفس هلیصف كی (ریباعلا) هنسانعم دهفلاورج روند هنکینا كروناح

 ردمالسلاهیلع حوت نب ماس ندشف رانا هدننزو رجاه (راع)ل رونلوا قالطا هاشخا قج هیلغاب بوراص ۱
 فصو ه ابنالوالماک و مات فرط ره هدننز و ةمظع«(تربعلا) ردیدآ كغاطرب هدننارت ءانهدهدننز و مظعم(ربعم

 رب هدن رق نا ورهن هدننز ویتربج (یتربع)ردندآ عض ومر هدننزو نالس(ناربعلا ةمان یا ةربعم سوق لا رول وا

 عب ر ندب صیا رها هکر ديما جاتار ع ونصم ند راره وج توق ید ضعب ینعب هزرخرب هلیعط كنيع(ةربعلال رده رق |
 ردف ورعم مو رب برعلا نیب هلاک( تاربملام و )لیدیشل وا بقلم هلا هربعلا وذ هلببس وب یدنا ردنا سبلت سورما ن

 یا ویحق ك رانبع (ناژس عل الو (نار وعلا ]لة راج یا ةر اعةغل لاق ردلمعتسم هنسانعم هفیاس و هزاج(ةراعلا])

 تادرفرد.دآ تابنرب رد هل وصف و هعط كن هثلثمیات و ردهلا اب یر و واو یر ردرا و تغل ترد هدنوب هلا هثلثم
 هرجا راتپسند هبعک حاج ردنابنرب وبشوخ راردناریبعت نارطسبع هدرارابد مزب رردانای هلبا هقنا را وین وب هد هبط

 هلا لسع یقوحح “رار دید یناحر دیک کار ردیاعضوهنفلارا باولا نوح بیبطت و راردا ها ورو

 Ss روند هشلا راوشد و ددش نارتنبعو ردعقات هدنص وصخ لابحا هسنل وا ةخنرزف تونل وا ناش

 ندا هللاح هکدهنسن ناشیلبا هلغلوا قوجك یرلیلاجو یرانکیت هکر ددارعش عور وردزناج هد هلیصت كنا روند

 رددآلجرر ور و

 ج ند مات مضا هدیرعلا ةرب زج هکر دیعما كنلوپ عاط قجهراطر هلبعق كیع (رنابع)

 رادلادبع هدنزو "یرفعج (یردبعلا روند هثیش ظیلغ و نیل ةهدنز ورفنضغ رها ) رونلوا ولس ندنآ

 6« روسعلا رادلادبع یب لا بوسذم یا یردبع لجر لا ردهت وصم یک تراحب ردکعد بوسنم هنسهلسق

 روسبع هدننزو ذفنق (سسیعلا و روند هن هقان هدنورو كاچو روند ه هقان ددشو دننزواب هدنزو روفصع
 | کرد دآ هبصقربهدنع و ردریثک نجفناطهدنآ هکردیعما عضو مر هدبیدابهدننز ورفعج هلفا( وب

 ردشا سر هرز وا فالتخا هدریاصبفل وم» ردروهشم "یرقبع بو رونل وا جم بای ك زانو العا تیاغب هدا
 هکر دیعما ضرا ر لوق ىلع و رار ول وا نک اس یسهشن اطنج ه دنا هک رد ه رق ر ضعبلادنع و "نج دالب هدندنع راضهب تعب

 دی نوناخرب رقبع و » یهتا رونل وا تب کا ءایشا نالوا بیرغو قئافو رداناتلطمو بو و ناوبحو ناسنا

 كموقر و لماکیا یرتبع “یشلاق رون د هئیش لماک نایل وا یروصق و صقن اهلطمهدنز و یرفعج(( "یرفبعلا
 ۱۳ ۱ 2 راس وتفاطلو نسخ و مهدی یا هموق یرفبعوه لاق روند هنناشیذو فیرشو دیس
 یربو نج هکلب بویلوا نده شب ماش لوا هکابوک هبلوا "یشر هدنفوف زاد هب هنسن جرا
 رو روند هناوبحو ناسنا ددش و دنن و یش هفوف سیلیا "یرفبع وه لاق هلوا وللا نکا ویرون

 ( "یرفابعلارل صلاخ یا یرقبع بذک لاقت رونل وا قالطا هصااخ بذکو ردیعما طاسب و همهشود رخاف نوک

 لاشرونید هنوتاخ لزوک ولناج ولتا هدننز و هزنع (هرقبغلا)) ردیدآ طاسب رخاف عون رب ځد وب هلی كنيع
 ال الت اذا بارلا رقبع لا هنسانعم قماردلپ بارم هدنابای رول وا ردصم هرقبع و ةليجب رانى ا ةرقبع ةأما ۱
 عض ومر هلص كفاقو یصف كنیع (رقیع) رد دآ كغاطرب دوخاب عضومر هدنژو لج رفس(رفوبعلا)

 هدنسهذامرقبحیلثم و رددآ وص ر صوصخحم هنتعاج هرازف ون هلیصف كنيع(رفابع) ردیدآ

 یدوجو اقلطم و روند همدآ هثطا مظعو روند دمدآ زانقط ولط هثئا هدنزو رفعج (ریملا) یدنلوا ناب

 رببعتن رز و سکر عبس جرا و یک لاجن هزانو بوبحم هزات روند هئیش نالوا هحئزوا قرهلوا مرن و زانو رت
 ناتسب هدیکرت رار د زو رفا ناتسباکا هدیشراف هکردیعسا هفوکشرب هقشب و روند هنیایو روند ه هفوکش نانلوا |
 هرقبع ر رار هدل وا یانعمیکیا هلا ربع هدننز و طبالع ( رهابعلا ]رار دن اریبعت ناقشاعریمو نلژوک

 ةرعةأ ما لاقى روند هما رالدٌهب وب نال واق وار و قآتیاغب یکی فاص ےس و فیطلو زا ید وج و 0

 نسحیازعباهع ا واقلشورون د هنوتاخ ولط هنتاربع زساه و هربع و ضاسبلا ةعصانلا ةرمشبلا دقیقی
 كا هبق وف یات و یصق كنمعزعلا لافلخ و اقلخ نحل ةعماج یا ةرهسع ةأ رم لاقب روندهارالد ةبوبحمنالوالاج و"
 اع هریغ وځ راز لا رد هنسانعم قلوادیدشو تم بول هن ن اسو قارم هلناصف(نازتعلالو هلنوکس
 روتعو رعو وها و ترطضا اذا خ را ربع لا ردهنسانعم كمهرتدهدلاقار نعو دتشا | اذا یناثلا تالانما اربا

 (دوقع)



 ر

 دو ف رہے هعرص دن وز وام نخل چ لاق نوجد ه هود كکرا | ۱

 ربع هردو اا هل رسک ڭكنیع( ربع تان ا اهل بلصا ناکف نین ثالث چ ل تراص اذا ةربعم قال

 | ك رانىع € “یناربعل )و( "یربعلا# لطابلا و بذکلاب یارب تان یتا لاق یدنل وا ر کد هک ردن دامی :

 مدا ترمضحنوچ یتعب ردلکد دیعب قل وابو سنم هل ر رع هکرد حراش × ردبرتفل كنس هفئاط دوهب هلیرسک | ۱ :

 اکت لا رع ناسل هصاخ هدننج قیقحلا لها دنع یتح بول وا فراع هناغل عیجج هلا تای ر معلعت مالسلا هیلع ۱
 هرز واناسل ره هل راد ال وا لورتلا دعب لصاطا و یدیشش واماهلاهن هب وتلا لوبقدعب وبل سەل زلادنع بول وا ردا |

 هنب رانکل ین رایدلیا زابتحا هفرطزب هلدال وا ودنک یر ره بول وا ژکتم یدافحا و دال وا هدننایح و رایدلبا هلاک |
 طعم هد اروا هلغل وا اب ۳ روس ی سا كماش ملا رلیدل وا بوسذم هنو رهن هکر یدللیا ملکت یربع ندبا اواو لقن |

 رلیدلیارارق هدنآ و رابتخا یییضارا ضمب راسو ییفرط نم ید یرادقم رب و رایدد ینایرس را كرانلوا
 برعلا لوق هنهورتعا اذا عبارلا تابلا ع اربع هنم ربع لاق ردهنسانعم ر رامتعا قلآ تربع هانت (ربلا) |

 چک ۱۵ زی

 2 راع هدن و رول وا قالطا ء راباحم* ندا ریس هلت ریس و تیدش و یکتا یا جن هاما لا رول وا قالطا هن واخ

 نالوا رولیک هنساقب هن وا كره هليسودنک هدننز و ربنم ( رعملا رونل وا قالطا هنشوق لی شوط ورول وا عج

 ردناکمساهدننز و دعقم (ربعلا) هب ربعام وه و ربءلاب رهنل اربع لاق یکم ولوطو كاکو یر وکو قباقروند هثبش

 ردیدآ هدلب رب هدنلحاس دنه رڪ ربعم و رونل وا ریبعت یک ورو اب شغل وا دشت نوا نامه وا

 | هلاویحتاکر ا ندا روبع هدننروص ردا قش یرب یکیدلیا ر ورم یکربع نالوا رک ذ هدننزو ناک( رابعلا)
 ( راستعالا ردعسا 6 رد هام ب هل A هبع (ةرعلا { هب مام "یقشد یوق یا رابع لج لاق روډ

 هدراصب فلؤم هرزوا یعیدنلوا رک ذ اب رق بعت اذا هنم رتعا لا ردهنسانعم كلا عت هدننز و لاعتفا

 هدارو سپ ردشملا ناب هلا تلاح نالوا لصوت "هلیس و هنتفرعم دهاشع سیلام نددها شم تفرعم ینهربع

 رابتعا هدهرباس تاهما و هک راصبالا یلو ال ةربعل كلذ یف نا یلاعت هلوف هّتمو رول وا زاحم یاب هلا بک
 سپ ردبک' هظع وم هکر دعسا ندنآ هرعو رونل وا ربعت قا تربع هکر دمسفم هلا قلوا ظعتم لر هدا با

 (یربعلا و( راعلا)ر ول وا زاح یمانعم رخافو سیفنرول وا كعدرعاقج هنل وا ظاعتا هلبحت نددنکربتعم ما 0
 رول وا فصو هنوتاخ نالوا رکود یثاب زوک یشان ندهودناو نزح هدننز و هجرف (:ربعلا) و هدنز و یرکس

 یرمع و هدننزو یراکس رولک یرابع یعج كنس هلک یربع نزح ةیک ایا ةربع و یربع و راع ةأرما لاق |

 ( ةربعت ملا ) فتكك ربع و نا رکیسک نار لحر لاشه و دیک ایا یربع نیع لا ن رول وا فص و جد هزوک | 3

 ةريعتمو ةربعتسم خا رما لاق روند هن وتاح نايم وا یتمرحو ردق هدن دنع چ وز هل ین لوعفم سا و لعاف ما |

 فص و هق وا نالوا رفا و کلی و رشک یا ربع موق لاقب روند بش قوح هدنز و ریما (ريبعلا) ةرظخ ربغیا

 ہد هبط ةن E هل وکر کم ندسط عاونا لوق ىلع نارفعز ریبع و کد اک یک ر بعم رول وا ۱"

 لوک ی راکدد وم وزح جوا ضیا لدنص یتفص ردص وصح تیکت یراکدید ریبع هرزوا یعبدل وا موس جا

 رر ندنر ره خب ران و قلاب وط و یکچ هدکباو یچچ ج رواسراو یدنه لبنسو رچا لکو کوک لینسو |

 نکو نو هان بک لنوو ( رابعالا) راردا EET بودا قع” هاا تداغب یا ار لبلق رادعم و وزجحا ۱ ظ

 نالواقوح یو هدننز و مرک کم رعلا) اهفوصرف و اذا ةاشلا ربعا لاقن رد هتسانعم ققلاغوح هدنرزوا بویقرق |

 ES مهس لاش یب رک ریبع رول وا فص و هق وانال وا رفا و یکلیربعم و ردزیعمسم دن نق

 ناک اداربعم مالغ لاقت هلوا شمال وا ناتخ زونه ¿ن نکل تولوا بب رق هغولب هکروند هنالغ وا لوشو شرا ق

1 

 نا ردندتنالک مانشدو 7 بس ب رعلا ند هرو ذم هک یعل ءالفعلا یا مش ةربعملا نا او و دعب نال و تم داکدق |

 لوشەرىعمو ردا هانک ی یغیدل وا لصاح ندن رد كنسانآ هک بوک هک د هوا ابا ءالفع و ردكم د ءالفعلا 5

 لا هل وا نیتم و نا هل بيس لوا ی جد تبالص رادم دبد ورو هلةمام روغ وط لی دیس جوک دی هقا | |

KK 

 نداد شپ ییلآ اس قیا ںی ای و e E اهسمب الو الا رسب یک انا مه
 | نالوا قفوم هنادابع قفا وم هکشرش یاضر هلا رابتعا هکلب بویلتا روبع هترخآ بتاج نیزسلا ت |

 هلناصف (هربع و ۱۱ رد ن در ملا شا و رم لول ءاضتقالاب موقع یاعد و هلنا سیم یفل وا ندک دابع

 وه لاش رونل وا قالطا ههبسک نالوا ردبا نایذه و لزه اماد بول وا خاتسکو ایج ی هلنیتعف ( ربعلا و الو |

 ه یک نانل واریبعت شبجو هنوبق نانل وا رببعت یلقوط هدننزو روبع(روبعلا) عیلخ لزاهیارعلا وبا و ةربعوبا



 ی ةلم هما نيملا لصف زوبع

e ۷۸ = 

 tt ةا هلأ نيعلا لصف چ ردیعسیلسلا نچ رادبع وا یر يربعلا سراف لا دبع ربهظ نا و ردیدآ + تعاجرب و
 بابلانم ةرابعو اربع اب ورلاربع لاقى ردهنانعم قع و شود هد )واخ رال سو متن وتربص (رعلاز

 زواج هلاح ر ندلاح رب هروکذ م هدام هروک هنناب هدر اصب كف وم + اهرما هیلا لویامرخ ابربخا واهسسفاذالّوالا |

 هرطنق و تا ود و هنفس رک و ت حابس رکی دل وا بلافهدکلناز واحتیوصیسهدامروب ۸ نینآ رد وض نکا |

 نالوا رباع هعماس عج ندهلک ناسل هک رابع و ردبعشنم ندنآ هربع نالوا هنسانعم هعمد و نیعلاربع و نوسل وا هللا
 .ابورربعو ردنرابع ندتلاح نالوا لصوت *هلیسو هنایل وا دهاذم نددهاشم تفرعم کت ربع و رد لوا مالک

 یربكنهرد و كباچهدننز و روهظ روبع وربع و *یهتنا رد راع رفتم ندا ردروبع هدنطاب ندنرهاظ كناب ور هکر بعت و

 هرعنمهعطقاذااروبع واربع رملا و یداولاربعلاش ردبع وض وم یانعمهکر د هنسانعكمک هنساش هت وا ندنساهس

 ردا هم هام كغك یو راب لوب هلثع سو وتام اڏا موقلا ربع لاق ردلیعتسم هنسانعمكل وا و رک د نسا هربعیلا
 هب ربع لاق هنسانعم ثمر وک هف رط ورب یمدآرب رول وایدعتم هلیف رحءاب و اهقش هناک "رم یا اهقش اذا لیبسلارپع لاق

 كلنا لمأتو ردت ینموهفموانعم ردنا تءار و هل "یت هج هتسهآب وین توص عفر نس هلوقم بوتککم ربعو زاحاداءالا

 عاتمو هنءاره ذتوص عفرب لو هر دتاذااربع باتکلا ربع لاق ردکلیار وبع هنم وهفمندنق وطنم 7 ا

 لاقب ردلهعتسم هنسانعم كما ناعما و تق دو رظن و دردرادقم هیزوو رده : وکهن یرابع و شاه كنس هل وقم ها و

 ردلمعتسم هنر انعم كم عا كرت همت وا توبقرق هنسرب نکو ب كنم وقو یهامواهنز و کر ظناذا ها ردلا و عاتلاربعا

 اربع ریطلاربع لا ردلمعتسم هن انعم قمردلاق بودیکروا یشوقو ةنس هيلع هفوص *لرتاذا شیکلاربع لاق

 | بابل |نماربع لج رلاربع لاش ردلمعتس هنسانعم قق [یشایز وکی شان ندقلن وزحمو اهرجز اذا یناثلا ول والا بابلانم

 رد هنسانعمقع و شود ځد و هدننز ولیعفت ( ریبعتلا و رکذ یس اکر ون د هثیشقوچربعونزح و هنرعترح ادال"والا ۱

 ردهنسانعم كلا ناي و راهظا هلظافلا ییانعمنال واریکیاح هدن ورد و اهربع gee ۇرلاربعلاقب ردنوچ ا هغلابم لیقت

 هربغ هنع ربع لا رد هنسانعم قاثناب و حاصفا یئ ,رییضلا ینامكمدآ رب و ناب یاتیااذا هسفن فاع ربع لاق | |

 هج هقشبررب ررب ىنوتلاو زاجاذا ءا لا هب ربعلا ر رد هنسانع» كمر وک هف رط هت وا ندفرطرب یمدآرب و هنع با اذا ۱

 | روبع هاتف مدل وا ردلمعتمص هنسسانعم كلا هاها تيم بویلا هفلابم هدنصوصخ ى زاوا لوق نلع ناما ن نزو
 : ۱ ییربع كنز وکه مدآر و هز وف غلاب لوا اران دا ران د هنز واذا بهذل اربع لاق رولوا كمع روبع لا هحکاسمهدینانو |

 | ربع ردهنسانعم قلوا "دتشمو بعص تیاغب شیارب و رک دنس هنر هارا اذا هب ربع لاَش رد هنسانعم كیزسوک

 ۱ | ریکلهااذا هب تربع ل وقت ردلهعتس هن انعم كل اله یب هسکرب و هيلع دتشا اذا مالا هب ربع لاق ردذ وخ ام ندنیع ۱

 یشابزوک هلبیسهودنا ونزح و اهربع هلأس اذا اب ور لاهریعتسا لا ردهنسانعكمر ردتناریپعتاب ور همدآ ۳ :(رابتسال)

 | ردرلعما هدننزوهباتک (یرابعل | ) وهدننز و هر (ةربعلا ) نزخ و هتربع ترج اذا لج رلاربعتسا لا رد هنسانعم یقه

 وه و ةرابعلا و ةربعلا نسح وه و ةرابعلا و ةربعلاب ریعضلا یناع تب عا لوقت روند همالک ندا نا یریعضلانام

 هنشاب زوک نالوا شمالیا نایرج هرمثط بول وا هرجا زوکز ونه هربعو عماسلاعسیلا ماکت ناسل نم مرام الکلا
 ۱ | هروک هل والوق روند هه ودنا ونزحنالوازساکبیأریع و رونید هبکبنالواددرتم هد هیس ن ورد لوقیلعروند |

 ۱ ساسالا ین لاقهدنز و تنغر ولکربعو هزناص# ر واک ت اربع یعج رد هلتبسانم هت داعتیب لس ه زوک هرریخا و هلال وویام

 كناچ وكنهرد هلی ویرمسک ك يع ( ربعل اف ربتعم ةربع نكي 1 امربعتسم ةربعب ةربعاللوقت و هتعمدیا هتربعتبلص |
۱ 
 تاکرحربع و هانیحان و هاطشامش و د زلاب نیربعل برمضبتارفلا لاق ردن ر كج هک هن وا هکرونل واقالطا هت سابقا
۱ 

 كت

 نا
 بود ا هکایوکی رب اار م هلغل وا اناوت و "یوقتباغب هکرونل وا قالطا هناسناو هناویح لوش هلال
 Ps هب ت "رهام 6 یشن هب وفیا ةثلثمرافساربع قا لاق رد واسم يجو د رفكنو و هلوارداروبع هوا

 سلخ لاق ردتغل هد هلرصف كنىع رول وافص و هسلحم نالوا له الاربثک هلبرسک كنيم ربع و لاجو لجو ناز وا

 هلبقرب وراردنا قالطا هض رانالوا دتم ردق هب عر ندنسب غ بناحكنا رفرنربع و له الاریثک ی اربع س ساچ وربع

 هد هژنیتعف ردتلاح نالوا یسهمدقم قلغآزوند هنعلنغ زف هازوکر ڈان نده ودنا ونزح هلی كنسع (ریعلا ]ردد

 اکا یشان ندقلوا لانه ودنا و نوزح دوخاب ندکم وس ین آ ینعب امن یا هنیعربع و هنیعربع ها را لاق ردتفل ۱
 ربع و عرز "ما ثیدح قو حراشلا لاق + یدلیاتئارا یت متمالع و هر اما كج هملبا اکب نع یتلیمر كن : ژوک |

 هنم و اهیکم و اسرنضسیام یا اهنیعربعیام اسهلاج نم یرت اهم !لیق وریتعنام اسهتفع نمیر ارض نایاهابتراح
  شلتا تافو یدلوو رددآ هلدبق ر و رونلوا قالطا هتعاجو رونلوا قالطا هثیش قوچربع و یربعلا نیعلا

 ( هنوناخ )



 پک ۱۷ ریس

 ردهلتهج و قالطا رهاوظلا شیرق هتعاج نالوا لزان هب هکم لابج رهظ ام اذ ندنس هلسق شپرق هدفلنم نا

 اطابتحا هلیس هظح الم اضتقا هب سسک كناظ ("یرهظلا ) یدیارار د حاطبلا شی رق هرانل وا لزا هب هکم حاطب هکهت

 هددشم یاب رولک "یراهظ یعج ةجاحل دعم یا یرهظریعب لا رونلوا قالطا هود نانل وا دانا و ظفح
 هلغماغل وا تالابم هکرونل وا قالطا هب هنن لوش "یرهظو ردهتاث تبسن یاب هدندحا و ارز ردفرصنم ربغ هلا

 هدنسهک "یرهظ وبشا هیسنو هبلا تفللب مل یا ًایرهظ هذخنا لاقب هلوا شفلوا لاهو كرت بولبنآ هرهظ ءارو
 كعدا یسهود تجاح یراکدید "یرهظ نانل وا رک 4 راهظتسالا ) ردن دنلسف بسن رییغت یرسک كناظ

 هبرهظتسا ل لاق ردهنسانعم كلنا بلط مدراب ندهسکرب ,و ةجاحلل 1 ا رهظ ذحا اذا لحرلا رهظتسا لاق ردهنسانعم

 | 6 ریهظتلا) ار هاظ م ًأرقو هظفح اذا نآرقلا رهظتسا لاق ردهنسانعم قموقوا ندر زاو كللارب زا و ناعتسا اذا

 | اهلعج اذا یتجاح نالف رهظ لوقت ردهنسانعم كالا لامها و لر هلکمانا تالابم ه هنسن ر هدنز و لیعفت
 كلیا راهظ ه هج وزو ةريهظلا یف اوراس اذا موقلا رهظ لاق ردهنسانعم كمك ةر ر هدننقو هریهظ و رهظب ]

 | مدل وا یانعم هلباریهظت هل رسک كن هزم ( راهظ الا رهاظ ییعع هنأ رمانم لج رلا رهظ لاق ۳# اک ردهنسانعم |

 هن اذا "یشلارهظا لا ردهنسانعم قلق هراکشآ و نایع یی هنسنرب و رهظب اهلعج یا یتجاح رهظا لوقت ردفدا رم |

 كك هت و كمز زک هدنتفو هرهظ و ةريهظلاف اولخد اذا موملارهظا لاقب ود هنا كن رک هنود ا

 ۳ رهظا و نآرقلا یلعترهظالوقت ردهنسانعمقموق واند ر زاو ةريهظلا یف اوراس اذا موقلا رهظالاقب رد هنسانعم

 | كنەزمش (راهظالا) هبلقرهظ ىلع هظفح لاق (ک هناسل رهظ ىلع نأرةلانالف لج لاو كناسل رهظ ىلع هنآرق اذا ۱

 یاس ی هر انما بوی تو میدی دو هدننزو لاما ہیک وو

 ادا ول تیم مدم اف ام ا بز ها را تا ات حراش + هبنلعا اذا نالف رهظ لاق ا
 هک تنر ول وا هنسانعم كلبا داعصا هدو لا كلنا عیفرت یتسهجردكمدآرپ هکر دشلیا بر وصتیقملوا یلعا هرزوا |

 هکروند هتعاس یغیدل وا لئاز ندنسهر اد راه فصن كسعت هلې كناظ (رهظلا) ردد قوم یدیدیف نالف | 1 ۱

 هلب رابتعا تعاس رهظ سر لا وزلا ةعاس یا رهظلا انلخد لوقت ردفصتم ندرابن رهظ رونلواریبعت قو هل وا 1 ۱
 قالطا هراکددم و نبعم و رونل وا قالطا هب هغب ولبق هدنن ز و هفض (ة رهظلا) رول وا رک ذم هل رابتعا تق وو ثنوم
۱ 
 رسکلاب هترهظیفو هنرهظیف اءاج لوقت رونل وا قالطا هننریشعو موق كمدآ ر و ییعمیا یترهظوه لوقت رون وآ م ۱

 روند هن زوب هرشط كنهنسنرپ هل رسک ناظ (ةراهظلا) هموق و هن ریشعیف یا هترهاظفو كىرحلاب هترهظ فو |
 (راهظلا لو هدننز و هلعافم (ة رهاظلا) ردیشاق هرمشط هراهظ و یراتسا كن هماح بول اةناطب الثم ردیلباقم هناطب

 اب رهاظلاقن بک مروج زوبهن راتسآ كبو الثم رد هنسانعم كلا قباطم هب ربی رب یی هنسن یکیا هدننزو لات 1
 هکردکعد زرا هنسهقرا كمهدلا و هقرا ثنسییعی كم د "یا رهظک لع تنا هنسهجوز حوز راهظ و قباط اذا |

 دسافحاکن هچرک ا رول وامارح نابرق هک دا ترافکر دقطان ین آیس هم رک هب اا4 مماسن نم نورهاظب نرذلا و ۶ ٤
 ردیتبم هنغیدل وا یتماشم هدایز ندن رلتماشم هن ر یر كناضعاریاس رهظنداضعا بیس ه هیع و و روا و

 | ترافکر ولكم زالت راف کەن ېک هلاخ و هعو هریشمه هسروتک هناسل یهیشن هده رب , كرانل وا مارح یجاکنرب اسو

 | ىلع تنا اهل لاقاذا | راهظو ةرهاظم هنأ زما نم رهاظ لاق دیلط و نم هدو هقف بتک کت ردسکموصترافک ید |

 رهاظ ینیعع هتأرما نم رهظنلاس ردهنسانعم كلتا راهظ هنسهج وز خدو هدننزولعفت (رهظتلا) یتا رهن

 ه رشط كغلشاطهرقیراکدد ه رح هدنن ز و باح ( راهظلا) ردیلحمدوعص هکردیفدا مو هدننز و دعصم € رهظلا) ق
1 
 رده وصنم ر ندن راه وصنم رای روک هدننز و هيا ( هنراهظلا) ةا رهاظیا راهظلا ولت لاق وند هنفّرط
 | ون یهو ةن زابل هع ص لاق رد رابع ندعمعیب هرز وا یسهق را ی حجج, دوخاب رد راکدد همراص لوق ىلع

 ا E جی هر مرا حرم

 هد رف کو ردیسا ا 2 هارطا ناق راک هب رق رب E نرو نال نار :

 ردیجسا ییالا مرنا هدننزورب ز (ریهظ ا ردروهشم هلکء دنارهظلا رم هاتفاضا كنظفل رم هکر دد آیدا وزب ۱

(۳( * + 



 تک ۱
 ا کد هنسانعم مهضرا رطمنم رار د ارهظ مهیدا و لاسو هنسانعم باتک الب اظفح رار د بلقلا رهظنم

 | كج هد مدلوا لئان هرثکر یخ ندنالف و هلبعص ثالادرلرید اهردمهبدا و لاس هسلیا نایرج ندر ومع ناغاب هربغ ضرا

 | شین د هلقا زا و هقفن ےب نالف و هقرسسف رهظیف ادع رار درهظ یداع صل و هلتفاضا راربدرهظ رطم هنم ی

 نونلا سمکت الو ناب ما رهظو موقلا یرهظ نیب وه لاق و راربد ید رهظ لع لکأب وه هدر كجد رد

 طاح و فونکم ندنناحره هلکلک هن راهقرآ كموق یدرآو یکوا هکایوک مهمظع"یفو مهطسو یا مهرهظا نیبو
 هدایز نوجما دیک أت نونو فلا هدنسسهلک مهینارهظ و یدنل وا لامعتسا ءدتم اقا موقلا نیب اقلطم هدعب ردشلوا

 هکرونل وا قالطا هنسهود تیلبلترهظو ةئالثلا وا نیمویلایف یا نینارهظلانیب و نیرهظلانیب هتيقل لوقت و ردشفلق

 لوقت رونل وا قالطا هکلموچ و ههر یکساو باکر یا هیلع نولقنب رهظ هل لا رونلکون قلا اکا هدرفس
 ردیثاومو "نا ود دارم هکرونل وا قالطا ه هرثک اما ردیدآ عض ومر رهظ و ةعدق ردق ىارهظ ىف ماعطلا انضط

 ثلاثلا بابلانمارهظ “یثلا كلذب نالفرهظ لاقت رد هنسانعم كلا تاهابم و رخف هلا هنسفرب رول وا ردصم رهظ و

 :رهظلانمكلسلاشرونل وا قالطا هنل و ءراق و رولک نا رهظیعج رار د رهظ هد هنف رط هصیق كنکلی شوق وه رخفاذا ۱

 نآرفرهظ ورونل وا قالطانطب هنال واراومهو عالم کن وتلوایالطا هضرانال وا م ولع ردوا نا |

 اهل والا ذيانآرقلانم لزاام# ثيدلا هنمو رونل وا قالطانطب هنليوأت هکه رونلوا قالطا هنف رش ظفل كم رک |

 روند هربخ و ثیدح رهظ و هریسفن یلا جاتحاام , ناطبلابو ناب رهظام رھظلاب دارا لیقو حراشلالق هک نطبو ره
 | هنظفل بیغ رهظ هداروب بیغرهظ نع ملکتلاق هنم و ردیلباقمرضاح هکرونل وا قالطا هئي هتیشیکیدلیا بئافكمدآرب و

 , تذکر هظ و یکن یقبلا قحو ابصلا ے مس رول وا فاصم هنسفن هوش نوا دیک ت هدقدلوآ فاتح نظفل ردفاضم
۱ ۱ 

 :U اا لاو هرهل راد انالفرهظ لات هستم تمروا هنسهقرآ كنهنکرپ رول وا ردصم

 | بويلثا تالابم هنتجاح كنهسکر و اترهظ ذخنا اذا لجرلا رهظ لاق ردهنسانعم كلطا ذاختا هود قجهنلوا

 ات رهظ ذختا و رهظ ءارو ینعب رهظب اهلعج یا یتجاح نالف رهظ لوقت ردلمعتسم ةنسانعم كلتا حام و لامها
 لاق رهظ مهل ناکاذا نورهظم مه لاش روند همدآ ندا ذاحتا یسهود تیلبث هدننزو نسحم ( رهظلا |

 رب لاق هوا شللادابرب یسیما كنتقو لاوز ینآ هکروشد ه هود لوش رهظم و بیات باصصا اوناکاذ نوبع
 اب یاسنا تعاجو روند هنف رط هصیق كنکلپ شوق یخدوب هدننزو باغ ( راهظلا) ةریهظلا هتمح* اذا رهظم

 ۱ عبار بابلانم ارهظ لجرلا رهظ لاش ردهنسانعم قعضآ یسهق زآ كمدرب هل هلن رتصف ( رهظلا زا و قالطا

 !ناسنانالوا نیتمو "یوق یسهفرا و روند 4 ی هک االتبم هنسبخآ هقرآ هدننز و ریما ( ربهظلا ) هرهظ یکنشا اذا

 انلنک مه لوقت رونلوا قالطا هوای و نیعم ریهظ و رهظلا یوق یاربهظ سرفو لجر لاق روند ه وا
 (رهظلا) رد راثدحت یوما ريهظلا ن لیععما نب دمع و "یلبرالاریهظ ن دج ردندیماسا ریهظو انیعم یا اریهظ
 | قالطا رهظم ههدادتشپ و ريح برغم لها کرد د جم + روند "هنالوا رهظلا یوق وز رب

 | رهظلا "یوق مدار هدننزاو همارک ( ةراهلتلا ل ردیعما كند "یعصصالابیرق ن كللادبع رهظم و * یهشنا راردا
 ل رىك گكناظ 6 ةرهظنا ال رهظلا ئوق ناكاذا لالا بابلایم ةراهظ لجرا رهظ لاق ردهنسانغم قم وا
 |اروتوا قالطا هنتریشع و موق كمدآر و كنوع یا اذک ىلع كترهظ انا لوقت ردهنسانعم ددم و نوع ردع

 ىرهظلا نارع نب یفاعمو زدندنیعبا یرهظلا رج نب ثراحو ردنداعصا یرهلتلا دیسا نب بارحا مهرواو
 ن راتو تریشع كندآرب و رونل وا ریبعت تیبلا ثاثا هکر وند هنعاتموا تاع (ةرهظلا) ردها ورا فبعض

 رهاظ و ردیلباقم نطاب هکردکعد هراکشآو نایع ( رهاظلا ) هنربشع یا هترهظنم وه لاق رونلوا قالطا
 رهاظلا بارلا لاو هيلع العو *یش لک قوف رهظ یذلا وه ةياهنلایفو حراشلا لاق + وا انی دا

 ةرطفلا ناف ةبهیدبل اانتفرعم ىلا ةراشا رهاظلاف رخ طی لوالاک نيج ود مالا لاقالو ىلاعت هللا ةفص ف نطابلاو

 ركب وبا اهبلاراشا ىتلا یهو ةیقبقطا ةع لا ةراشا نطابلا و دوجوم یلاعت هلا ناسنالا بلا رظنام لكف یضفت
 یعقهود لاه (ةرهاظلا] هناذ نطاب هناباب رهاظ لیق و×هتف رعم نع ر وصلا هتفرعم ةا نمای+ هل وق هنع هللا یطر

 هبوص هد راهن فس هدمرب اس تاهما ن کل روند هکلک هدنتقو راهن فصن نوکره هداوص نوچما كما وص

 راهنلا فصنموب لک ةدرا و یا ةرهاظ لبا لاقت دنا دحاسم هن فلم هلغلوا فم هلا راهود ندیا دودو
 ةرهاظ نیعلاق رونل واریبعت زوک هم هنبحاص هکرونلوا قالطا هزوک شماغوا » هرشط یسهطروع هرهاظو

 ضرا فارشا رونل وا قالطا هرارب كکوب و دنلب (رهاوظلا]) رونلوا قالطا هریشع و موق كمدار و ةظحاج یا

۱ 

 ( انعم )



f 1o ریس 
 هلسیک مزه ( زاقطالا ) نوصغ هل تراصف نم سکتام دلا رافظا و مزافطا"شسالقل او ادا دلا
 e رفظلا ) هرفظ ههج و یف زض اذا ان الف رفظا لاقب ردهنسانعم قمروتاب قثرط هنن زو كمدآرب خدو |
 | حورق ردیجم رصا بودا قیرفت ندنرب یرب یتسازجبا هدقدل وا یالم هناسل یتعی ولتیف رح هکردتابن عور هدنزوا

 رردا رببعت قوا قذرط هدیکرت هنابو رددیفم هدنسهلازا كرالکس ناقیج هدهد وک یداعض و عفان هب هثیبخ

 | نادیقلاقنابوچ و ینکیتر ومد هکر دیعمآ كار (زوحلا ةرفظ )رول وا طسبنم هن زود ر و هیبشهغنرط ور ودم قرو ۱
 ۱ لم شوط هدیکر رددارخآ تاب ر (سسالارفظا) رولوارغصا ندد وو ثلثم و یتق رون د هن رم كلنکیت یرلکدید

 هدیکرت ردرکید تابنرب هلیط كف قارش )رر د قبناطا هدینن وب ردقجهلوا تابن یراکدد یتوا کوسو وا
 هلیصف كنءزمه < رافظ الا رول وا هبیش هنقر و یلرکس قر وو عبرم یکیاس هل قاس ردب راکدبد یغانیچ یدک ۱
 | قثرط شلئوص یسرد ندید ردندنماسقا رطع رولوا عونم اضعب و ردفرصنم هدننزو باح” ( رافظلا ) و |

 | هک باه رون د هرافظا هدندرفم اضعب و ردقو یدرفمن کل بول وا هدنن ر وص عج یسهک ر افظا وبا و رول وا هدنزرط ۱

 | یدرفم نالوا سابق هسال وا كبس درفم ندن 1رکاو رونلعج هرزواریفاظا و ردلکد راج هرزوا سابق یاضتقم |

Nهکر دموس مم هدنناونع بیطل رفاه هببط تا درفم رافظا وبشا ردن داب رطع ىج ده وف هک  

 | كتر وص باقع و سسنهدنفرط یا بطقرافظا و رد وراد وبشوخ یرلکد دیر وخ قنرط و یعئرط سیلبا هدب
 | رکذ هلناصف(ةرفظل )لر ونل وا قالطا هن راكوي كکج و نانل واخت هن و رونل وا قالطا هبک ا وکهذر ن را

 | نانل وآرکذ هدزوک هلی (ښظلا )یدنل وا لیصفت کت رول وا ثداح هد وکه کر ون. هک رد یراکد بدر نان وآ ۱

 تبن هقارطا رفظ و ةرفظلا اهبف ت تشنناذا عبارلا بابلانم ارفظ نيعلاترفظ لا رد هنسانعم قلوا ادي یتلع رفظ |

 ودیمزاآ كم ردشلب ان رفت ما قلا سزسده ولطمر ول وا ردصم كال ذکر رفظ و روند خرا واق ا روتا
 | هل رمىك ك نەد تشم یاظ و كنهزمه6 رافظ الا زافاذا رو زلا بابلا نم ارفظ هیلعرفظ و هب رفظ و بولطلا رفظ لاش

 | قثرط هب هنسذ رب و هب ولطم ر هظ ادا نالف رفظ | لاق ردهنساانعم قلوا تاب رفظ ه ولطم دوب هدننزو لاعتفا

 لاقي رددنسانعم قلآ راکش هلیس دک دیشب شوق یراکشو ه هرفظ قلعا اذا e ۱ لب رج برو كمردشلیا

 نیعلاق یی دز وکلا بدنه نانل وارکدهدننز و هحرف (قرفظلارپ هعسارب هذخا اذا زر اطلا رقصلا رفظ |

 E ىلع لجرلا رفظ لا روند همدآ الذم هنتلع هرفظ نان وا رکذ (روفللا ةرفظلا اهتاصا اذا ةرفظ

 هدننزو تیک (یفطلا لو هدنن ز وربما (ںیفظلا)و هدننزو فتک(رغظلا)و هدننزو مظعم (رفظملا) روغظب وهف

 كنلابقا وعلاط هلو رول وا بای رفظامم اد هب ولطمیکیدلیا منع هنبلط هکر وند همدآ لوش هدننز و با رحم (رافظلاال و
 .ماطق (رافظ) هب رفظ الا اما لواحمال ن ناک اذا رافظمو ریفظ وریفظ و رفظ و رفظم لجر لاش رول وا ندننکل وا

 | هدنه : هن و رونل وا تبسن هاروا رد راکدندیفنحن وب زوک هکیناع عزج رددآ هدلبرپ هدف اعنص رهش هدنم هد ز و

 .هرارخآ راید بولک هاروا یرغوط ندناتسدنه ارز ردبوسنم اکا یرافظ طبق ردیع"ا رخآ رهشرب هدنب رق طابرع
 .دیز رافظ یکل وا رد رسا نصح ررب هدنلاعش بناح و هدننیع بناح كن اعنص رهش هن و رول وا سشتنم نداروآ

 ردنطب رب هدنسس هل لس ون و رد نطب رپ ندراصنا هلنیتکق ( رفظونب ) ردرهتشم هللا رهاظلا رافظ یککیآو

 (رغظر روند هن رتل 1 كجهروشو د لیق یراکدت اریبعت سنج كرررب هکردیفدارمو هدننز و شاقنم ( رافظلا

 (روفظالا ردندلاح ر *یمانناهدنز وریما(یفظ ) و هدنن ز وپا رج (افظم ]و هدننز و ظعم( رفظم )لو هدننزورفج

 | روشم راص هنغ وب ج تن هم هکر ون ده یلف ها هدنزرط قشم راصلوش ویدنل وا رکذهکرون د غن رطهدننز وپ ولسا

 | بآوح هدننایمماشهلا هندمهدننز و لبج 6 رفظل ردی رام ن نصح ررر هدنعهرسک راف (یفظ )او (رفظ )لو (نا رقظا)

 نصح ر ندنلاعا دیز رهش هدنع هدننزو ج زلارفس (عجهلا رفن) ردیدآ هبرقر هدزاج و ردندآ عض ومر هدنرق

 ,(ةرفظلا را رد راعما هلع رر هددادغب هدننز و رطم باح ( رفظ حارقالو هدننز و هترفن (تبترفظلا) رددآ

 عطقدق تراص اذا ةرفظم سوق لاق روند هاب نالوا شلسک یسهجرادقم رر ندنراج وا یکیا هدشزو ریظعم

 یظفل رهظ و رون دتشپ هدیسراف ردیلباقم نراقهکروند هب هق را هدننز ورهن (رهظلا) "یشاهیفرط نم یا اهد رفظنم

 |ةافاكمالب هادت ایا د رهظنع هاطعا لاق هنمو هلرعف كناظ رولکنارهظ و رولکر وهظ و رولکر هظا یعجج ردرکذم

 رهظلا لیقث نالف لا و لابعلا لیلق یا رهظلا فیفخ نالف لاش و یدلیا اطعا ءادتا زسنافاکمو ضوع نمی
 نالک ندنفرط هقرا آ هدکتچ و ردهرز وا تع نع هرفس ینعی رفسال عمم یا رهظ ىلع وه لاق و لایعلا ریثک یا |

 أ رق هسلیاتءارف ندرب زا مدآرب و كنار ونم كن وب یا رهلیلانارقا مه لاق رار دا قالطا رهظلا نارقا هرانمشد



 زا اس
 اهر أظلاه ردهنسانعم قلقاب هندو لربغ هدنن زو لاعشا لب رسک كن هددشم یاظ و ثنهزمش (ر لا رددوسم

 مدار هدنن ز ولاعتفا دوب (راثطض الا روت. دهغلقا هربغدل وودندل و ريغ هلیعص كناظ (:رووظلا)تراظاف

 قالطا هنغیآ حاسهدننزو تار < رازوظلارل اهذخا اذا اظ هدل ول رأطضا لاق ردهنسانعم قع وط هاد هندل و

 رونل واریبعت ونس وک هکر وند هنکتا رغص شمزف هکک را هدننزو یرمشب (یروظلا)ل هتسانعم فلوت وا
 اذا ةبکلا تراظتسا لاقت ردهنسانعم قم رق هککر ا ناویح قحناق 6راثظتسالا)ل ةعبض یا یروظ ة ةرق لاق

 کر ونلوا قاللبا هثیش لوشو یدنل وا رک دک ھت زد ردضم هلی وکس كلم ر و یصق كناظ (رأظلا ) تمرصسآ

 هلن دن دشت كنارو یرسک كناظ 4 "رظلا رب هعم هلثم ناکاذا راظودع لاق هلوا ییدع و لثم هج رار  هلیسودنک

 هلواددحو بت بول وا ر ودم لوق یلعهنسانعمرج روند هشاط اقلطم هاه (ةزرظلا )و هدناۆو رص( ررظلا وا

 بولسا( رورظ الا )هل رسک كناظ ر ولک ن ا ّرظ و هلبص كناظ ر واک ن ا ّرظیعجج هل وا نیکسک یک قاچ یراج و ایتعب

 ر راظم یعج كرورظم ردهبانعم لوا هدرلنوب هلیصف كيم (رورظلا لو هدننزو روسرس (روظررظل الو هدننزو
 رک یا ةرظم ضرا لا روند هر قلشاط هلهج و نانل وارک د هلیسهب لعاف مسا ندرا رظا (ة رظلا# ر واک

 نانل وا بصن نوجا قفل و لوب رب رظ وة ّرظم یا رب رظضرا لاق ردهنسانعم هم هدنن ز وریما رب رظلا ) رظلا
 قامتج هل رسک ك ي( رظملا » یک هلجا ر ولکه ر ظاو هل رک كناظ رواکر ارظ یجج روندهناشن یسهلوقم لیم

 ا لجراا "رظ لاقت رخ وسان قمربق یشاط نیکسک نانل وا رک د هلیصف كناظ و كم 6 ةَر لا رونی دهنشاط |

 ۱ ۱ تم ااف ون ناویح ملا شال نیکسک نانل وا رکذ و رود ور یتسدضمن اهعطق حنواش * "راک اد |
 كروب هدرب یغلشاط قامتچ نیکسک نانلوا رک ذ هلنیسک كن زمه ( رارظالا) "رظلاب اهحذ اذا ةقانلا 7 طلاق |

 کد اک فا ةلمه ءاطلاپ وه و + ةلعان كناف یّرظا» لثلا هنموو ررظلا ىلع یبشماذا لجر لا رظا لا زدهتاتعم |
 ۱ | كناظقر هلوا ذاش < رفظل )و هلنبتعض (رفظلا )و هل كناظ !Fat وص ر هلیعط و یصف كناظ ("رظا)

 | رافظا یعجچ ك رفظ رونید ن نخانهدیسراف نوسل وا كنا ويح یحاص هډ و قن رط رب اس و كناسنا روند هفثرط هل رسک ۱
 | ماعنالاو لب الا نمیسانلا تا وذ هيف لخدةب : الا هر فظ یذ "لک انم" رحاوداهنذلیلع و ىلاعتەلوقورولكرفاظا و

 | ردطاغ یسع دردیعج *لرفظ یخ دروفظا كن ره وج رون د هغن رط ی دوبهدنن ز و بولسا(روفطالالاهلرافظالاک اینا
 ا وج ززوفطا دیفاملت یرخانیب و* تردحاءاذا یل وال اات نیدام» وبشا ل رعاش هک هت رددرفم روفظاارز

 هل خیز نکیا كج دی رب رگرفظا ردشلنا فاصنا هلبالج هلق نایغط یب یره وج یحاصحابضم*رددزا و قرهلوا ۱
 ۱ یمهل وقمر دبا ررضثا ربا هدحا ود رف نعي نیهمیا رفظلا لیلک و ارفظلا فلج ر برعل ا لوقت وردشلوا هدایز وا و

  عنامهش و ور هلک روا یزوکب ول وا ثداح هدزوک یلاعت ها ذاعمهکر ون د هکګ رد رب رفظو ردلیلذ و نو ز ردلکد ۱
 | دوخ اب هدهمصتم اتي هکر دنلع رب و موضع هدنناونع هرفظ و هددنبطبتک ردشفل وا هییشت هفنرط هد الص رول وا

 ریسه اکو لزق ماۋ یراصهاکز دار وهظ هدنراکی زوکی ونک ردکل هدایزوب رولوا ثداح هدیاجندیا هطاح یزوک

 | ردحورمشموبدردنا ررض هکمروکو رتروا نکب زوکب وب روب یشوط هي هنر هقبط بول وا دن هجه اکو رولوا قن وط ۱
 هنج وا كابلوقیلع دح راو هنج وا ندر یکیدنلکوود شیرک ك ایرفظ و ردقج هل وا تلع یرلکدلیاریبعت هدرپ و و |

 نصحرب هدنع رفظ و سوقلا فرط وا س وةلا فرطیلارتولادقعم ءار وام وهو رفظلا ةفيطل سوق لاقب رونل وا قالطا
 ]لمس هنبانمتادو نیفنو دحبایارفظ رادلاباملاقب راردیا ناجا هنسانعمهسک و سک هدنماقم قو رددآ

 | هب هسک نال واولنا و نوز وایراقن رطهدنن زورجا (رفظ الا ردنیلکو تیوزج هقالع هسفن یا هرفظب هت ارام لوقت

 | قیراقنرط بویلمرط ییزو كدآرب هدننز ورفح (زفظلا اهضیرعلا رافظ الا لیوطلا یارفظالجر لاق روند
 ۱ ردلمعتسم هنسانعم تكمروک و هرفظ ههجو ینزرغاذا یناثلابابلانم ارفظ انالفرفظ لاق

 ۱ ارفظ ههج و یفزغاذا ان الف رفظ لاق رد هنسانعمرفظ ج دو هدننز ولیعفت (ریفظتلا كن رامیایییع كترفظام لوقت

 ۱ 0 ادا هو نافطالابرفط لاق ؛رددن باتعم كما تایطت ف ةف هلن رطع یزلک فداراقطاتو
 | هراقنرط هدقدلشاپ هغفلقا رب رجش یراکدیدفرع و رفظلاب هلاعد اذاانالف رفظ لاقب رد هنسانعم كل امد هلترصنو
 بولیزاق هللا رلقنرط ندننابرپ و رافظ الا هبش هنم حرخ اذا ف رعلارفظ لا ردهنسانعم كليا روهط یر هنسن هبیش ۱

 نکعام تابنلا نم تجرخا اذا ضالاترفظ لا ردهنسانعم قمراقیج تابن یرادقم قج هلوا نکم یسراقیچ |

 زغاذا اهریغ و ةحافتلا قرفظ لاق ردهنسانعمكعوک قنرط هنسهلوقم زو رق و دورما و الاو عباص لاب ءرافتحا

 رفظ لا ردهنسانعم قمردشغ وا یییرد نوجما كلزود یراقرویق و یراز ور,قثرط قنرط كن رد وایف رفظلا

 (دلجا)

 ےہ



Bmهیچ ۱۳  

 | ىلع راطلاریطتسا لاق ردهنسانعم قمروچواو لعفا تدا را اذا ةبلكلا تراطتسا لاق زد گفتمانعم قمر

  هلتعرس كي ورعذ اذا لج را راطتسا لاقت ردلمعتسم هنسانعم ققروق هلفغلا ىلع ند هنس رب وریط یتعع لوهصلا
 :(ةروطلا)و(ةریطلال راطتسم وهفی رطایفعرسا اذاس رفلا راطتسا لاقب ردلمعتسم هن انعم كمرکسو كع روب
 هب یدر لاف هکرد صخا هربط و ردا لاف هکر د حراش * رونندهلاف نمارب نانلوا مأشت هلیس ودنک هدنرلن زو هبنع

  هنم و رول وا لاہعتسا ء هدنلع ع ون لاف و سنج هربط رعش اکو رول وا لاریعتسا ید مد وکی لافاضعب و ردص وص

 رد هنسانعمكطا د لع زسروغ وانها ل لاف یغیدتوط مدآ رب هدننز و لعفت ( ((ربطتلا# #لاغلان طلا قدصاو ثیدلا

 ةزاطم را لاق روند ۷ نالوارثک یراشوق هدننزوم ران(: راطلا)پ مشت اذا هنم و "یشلاب ریطت لاش

 تكناط (رویطلا) ملا ةعساو یا ةراطم رب لاق رول وا فص و 4یوق نالوا عسا و یزغآو ریطلا ة ةنتکا یا

 یک یکو بک دوس نامه هدننص هدامرب بول وا بشم افکت کر ونار قالقا همدا لوش هل د دشت كنابو یضق |

 هلی تي ( رالی یر دیدح یا روبف روبط وه لاق هل وا روشد واص كاچ هن نکل بورابق

 ارات و رام سرف لاق رونلوا قالطا هلآ كلشياو نوا لتدح یکرو تیاغب هدنازو دایص (رایطلا) و |

۱ 
 نالوا مشتنمبولیاب هفارطا 6 ریطتسلا) ردیعما یسرف كن هسک مان ینالولنانآسیر رابط و ضام داوفلا دید |
 ربعب لاق رونل وا قالطا ههودو هکبوک نیغزفو رشتنم عطاس یاریطتسم مع لاق رونل وا قالطا هش ۱

 رد رّوصتم هدلوعفم تزوص زونل وا قالطا ه[هدنود و تورا

 | هنسا رطم و هزات لوق ىلع روند هتسهراب جافآ شلریق دز منم (ریطاا) راج یا راطتسم سرف لاق ۱

 (رایطن لار ردیعما شاق هنوک رب و 5 قوقشم یا ریطم “یش لاق روند ههنسذ شلریقو شملرایو روند
 هدلب مان یر نهم هدو هندی ةر اا, ن وشنا اذا ” فلا را قا: لاق اا قلراب هدنزو لاعفنا |

 عضومرب هدننززوربم ( ربط ا رددآ ه رقر هدنس اضف قشمد هل رسک كناط (هریط زا رددآ لرهشرب هدننرق ۱

 هدننزو هریغ (ریطلا رارد یناریط هدنتبسن رددآ هبرقرب هدنساضق ناهفصا هدننز و یزریض (یریط)) ردذآ |

 ةفخ یا ةروریط و ةريط هيف لاش ردلمعتسم هنسانعم كلبرشم كبسو تفخ هدننزو هروریص (ةروریطلالو م

 | هکروندهناویح راس و هنوتاخلوش هلن وکس كنهزمه و یرسکكناظ(ٌیضلا) یک عملا ءاضلا لصف زیو شیط و |

 رظا رز ردعا ندنسانا دوس نکل رونل واریبعت یسانا دوسو هاطهنالوا هدناسنا هلوار رزعا بولقاب هندل و ل ریغ

 هرووظو رووظو هدننزو رای رولکر أظا و هدننزو سلفا رواکر وظا یعج رونلوا قالطا همانا و رکذ ]
 نیقلا فیس ثیدح هنمویاهنلا ف وح راشلا لاق + هلبعض كناظ ر ولکر وظ و هدننزو لاخر رولک را وظ و هلړم ك رااظ ۱

 اها ر ظاهعبت ةعب ر یطعا هنع هللا یر رعثیدح هنم و هتعض مج وز وه وه م السلاام لع ینلا نبا مه ر اظ

 ریبعت قواو هلشیرک هدرلان وهنکر یا رصقلا ژظدبش لا رونل وا قالطا هننکر تاکشوک  ظ واه وا واهما یا

 (رآظلارونل واراوتسا هتنایرب لراوید نوچا قفل وا عض و رلکر دهن رزواهکر ونلواقالطا هکر دل وی یرلکد تا ۱

 یقه دل ولریغ نوا كمر نما ویحردوخابنوتاخر هدننز وباتک(راثلا) وهلى وکسكندزیه و یعق كناط |

 اع

 یایهتراظف ثلاثلابابلان 4 ارائظ و ارأظاهريغدل و ىلع ةقانلا وةأرملارأظ لاقى رول وا مزالهدانعموب وردهنسانعم | |

 قارزم هنمشد ینعی لوبح یی مهقخا صلال مهناسب یا »موقت نم + لو تن هيلع اهن |

 هدایقنا و لیم هکفرط هک لیق هفاخا بوکلس یکغارزمنس نامه رد اموم بوقاب یرلنآ هحالس و ق ۱ ۱

 هکر دقلواهدننا ونع راضی نالوا باوص رد وهسیدا ربا هلی ابعهرًأظب نعطلایروکذ دملمكن رهو جرار ولوا رطضم |
 لبقتسم بول وا دراو هدنناونع راثظلثم ادشا فل وم + رول وا كم د ملا ىلع فطمی ردقل وا یراع ندل وعفمریعض | 1

 زوب نم ل ورد رامتز یی ات ترول امنای واز مک قرهلوا د رع ندري هدقدنل وا دارا هدنناونع |

 هننور نوچ ا ققای هن دل ول رخآ ی هقان رائظ و رونلوا دارباهدننعضام| ینغج هنل وا لام لاص حسا هلا هفاخا ندلیخ |

 ةقانلا حلاعت ناوهو زأظلاب ةقانلا رأظ لا یدنلوا لیصفت هدنس هدام جرد هکهتنروند هزکلیا جالع لب هما ۱

 لا ردهنسانعم رأظ هدرانوب هدننزو هلعافم (ةریالا و هل رسک ك نەز (راشالا)رًاضت یاهفنا ف ةمامشلا |
 ةرمادنمامبلاقن رد هنسانعمقل وارظ هن ر یر ندنیف رطهرءاظم واه رأظ ینععم اهر ءاظ واهریغ دل و ىلع ةقانلارأظا ق

 لاقب رد هنسانعم ق وا هباد نوچ ا كمر زما و رایدل وا رر زما ب ولبقاب هن دل وكنب رب یرب ینعیهبحاص ظا لکی ا
 ربج هدننن صوصخ لوا لوق ىلع كلتد نسل شيا ص وصخ ر كمدآر و هعض رت ادل وت ذا اذا ةأرلا تر ءاظ |

 هلبنآ ونع شالثو هد هس ضعب هیلع یهرکا وا یاد وا ریا مالا لع یر ءاظ لوقت ردلمعتسم هنساتعم كلا ارکاوا

 ب دل ءانلا لصف ]مس



e ۱۲ ریس 
 هکرول وا ندنلسق هلم و هبل هر وکه نق كم ورول وا تل آمعسا هروک هل وا وادالا وهب رهطت اما ةرهطم هدنع لاق
 ههنا د| هلک و یرسسک كيمهرهطم وةراهطلللماحیا مفللةرهطملا وسلا لاق هنم و رول وا كم د تراهطثعاب

 | یکه رابط و رهط نانلوا رکد هلی كناط (روهطلا )رول وا ناکم سا هروک هب یجښکیا رونل وا قالطا هب هنافتسغ و
 ةراهط و روهلط و ارهط رهط ویلا رهط لاقب ردراردمعم خد یرالک دوقوو لوبق ههنسنمقل والا ردردصم
 نالوا ردبا كاب ید یر اسبول وا لاب هدنناذلوفیلع رونید هثیش نالوا رهطتلا هبام رول وا سا روهط و سچن دض

 لامعتسا هن وک چ وا روهط هروک هتنايب هدر اصب كفل ؤم × رهطم رهاط وا ه رهطتام یاروهط یشلاق روند هثیش

 روطفو ه لسغیاملوسغ هکهتن هنسانعم هب رهطتامرولوا مماوردیلوق ه وبیسو ویکدوقو و لوبقرولوا ردصمرون) وا ۱
 رهطمیعفاشباصصا هدنسهم رک ةيالا هک اروهط ءامءهاعسلا نمانل زنا و ال یکلوسر رول وا تفص و هنسانعمهب رطشام |

 رایدلیا رتسفت هلا رهطم و رهاط ۍراضعب و رلیدلبا نایب هلا هغلابم تراهط یک نح یراضمب و رایدلیا ریسفت هلیسانعم
 ارهط "یشلارهطلاق ردهتسانعم كلثا داعبا هدننزو رهق (رهطلال رول وا یلوق كضعب وبشا ثلا لوق هدارو سپ
 ردندآ هبصق رب هدنغاصس یرو رددآ هبصق ر هدنتلایا ناهفصا هل مس كناط (نارهط إل هدعبا اذا ثلاثلا بابلانم

 هلصا ارهطا "یشلارهطا لاش رد رهطت یلصا هلع كنهددشمیاه و یضق كن هددشمیاط ویرسسک كن هزمه( رهط الا

 باج هروسکم لصو فلا هنل وا نوچغبدلوا رذعتم هلا نوکسو نک اسادتا بونل وا بلق هاط هات ارهطت رهطت
 نالوج(ناریطل ال ردندندح "لص ولا ریهطن نسح نیدجا ردنداعما هدننزوریپ ز(ریهط)ل یدل وارهطا ب ونل وا

 اربط و اناریط ریطب ریاطلاراط لاق رد هنسانعم قج وا هدننز وهروریص (ةروریطل الو هدننز ورس (ریطلا ل وهدنن زو

 رونل وا لامعتسا هنسانعم قماز واهنسنر و ضرالاف ناویطا یشک واف هلوهوءاوهلایف ل ّرحن اذا ةروریط و

 راطا لا ردهنسانعم قمروجواهدننززو لیعفت( رییطتلا لو هلن رسک كنهزمه (ةراطالا و لاط اذا رعشلا راط لا

 ریبطت و هعسق اذا هریط و لاملا راطا لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلا مسقت و عیزوت یلامو هب هراط اذاهریط و بارفلا
 (نرباطلا) اهاک اهلا اذا لبالا لحفل اربط لاش ردلمعتسم هنسانعم قلق هبک نعوم كرل هقان یغیدشآ هود روغی
 ردیعج كنظفل ریاط هدننزو ریغ (ربطلا) هراطا ینعع هریاط لا ردهنسانعم قمروچوا د وب هدننزو هلعافم
 رواک رایطا و رویط یعجج كنو رونلوا قالطا ید هدحاو اضعب و یک بک ارو بکرو بحاصو بعص

E1 هنشاب كنه ود ضعب یشوف هغرف هکردو یبصا كنو بیه نونک اسیا + ریطلا مهسٌور یلع ناک » لاثمالا  

 بونلشوخ تیاغب هود هدقدلشاب هکمروشو د یراکجوب یسهلوقم هغرقص و هنک نال وا هرچا یرایوت بونوق
 | تئیهلوا هدعب رروطنک اس هحل دوا بوبمادلق ینشابالصا وید مررچاق بود وکر وا ی هغرقدباش هلغلوا رتسم
 | لاق لثلاهنمو رد درفهلربط هرز وار وکذم هج و (یاطلا ) یدنل وا برض هدنقح هسک ندنامارآ و نوکسهرز وا |

 | زاوا شحتوتم هلدنظ داجچینآ یشان ندنراق و و نیکم لاکهلغمن وق شوقرب هنشابهکابوکر وق ویا »رب اطلا نک اس نالف»
 | غامد یا راط هسأر شع یفام لاق رونلوا قالطا هغامد اط و ہرا را لاش ًاک بضغ اذا هرباط راط لاقبو
 | بول و رد ریط هراطا هدنرلت ردابم هرومارب باعا لصالایف رونل وا قالطا هثیش یکیدلیا ماشن و نیت كناسنا و

 | یراکدلیا مشت و نی اقلطمهدمب یدا راردامأشت هسراچوا هف رط لوص و لافت هسراچ وا یرغوط هفرط غاص رکا
 ۱ اولاق لا دنع رک اط لاقیلاعت هلوق و لک هلا دنع مه رتاطامنا لا 9 یلاعت هلوق هنمو ح راشلالاق + رایدلیا لامعتسا هد هنسن

 | هلا ردقوءاضقو مکحودقطحایااطلارفاو وهلاق رؤنل وا قالطاهبیصن و تخت واح اط و هب الا هک مکعم کری اط
 | ناسنا لکو یلاعتهلوقهنمو حراشلالاق + رونل وا قالطا هلع "رمش و ربخ نانل وا دیلقت و مازلا هنسهدهع كناسنا
 ۱ ه یز ورو قزر نالوا نیعم ندننهطم انیسق نحو "رش و ربخ نم هنع راط یذلا هلع یا هک هقنع یف هرناط هانمزلا
 هدنک ارب هدننز و لعافت (رباطتلال ردیمسا یمرف كن هسک مان "یسودسلا ریرج نب ةدانق اط و روئلوا قالطا
 "یشلا راطت لاق ردلمعتسم هنسانعم قمازوا و قّرفت اذا "یشلا ریاطت لا ردلهعتسم هنسانعم قلوا ناشیرب و

 ءاعلاف باصسلا ریاطت لاش ردلهعتسم هنسانعم قلوا لماشو "ماع بولیاب هنفرط ره كنا وه دولب و لاط اذا
 یفلندنآ قفش و قّرفت اذا *یفلا راطتسا لاق ردلمعتسم هنسانعم قلوا هدنک ارب دوب (ةراطتسالا) اهع اذا
 قمرا و ردق هنج وا یغالتج و یغنیراب كيش ربو رشتنا اذا رجملا راطتسا لاق ردلمتسم هنسانعم قطب را

 هنسنرب و ردشلنا طیلت ییراههه قوسلا راطتسا حراش» عفترا اذا قشلا راطتسا لاق ردلمعتسم هنسانعم
 هل وا نم نعي عدصنا اذا طاطا راطتسا لاقب رد ريغ روک ذم یانعم وب و ردلمتسم هنسانعم قلراپ هشاب ندشاب
 هککرا بلک یشید و امرمنم هلاذآ فیتسلا راطتسا لاقب ردلمعتسم هنانعم قمریص تسدزربت یحتق و هرخنآ ىلا

۱ ۱ 



6 ۱۱ 
  NESSولازم اذاار وط ر وطپ یشلالوجزاط لاق. رد هنساتعم تب رپ ننویووچ تام |
 یسیداحمراومشو تسار لوق ىلع نالوا داغ وادی یا كئيشرب هد ران و هدنزو باح“( را وطلا )و هلیعص كناط .

 روطب رادلا هذهلاقب و هلو طب نعپ هذح یا هرا وط و هروط و طلا اذه ر وطب البج تیأر لوقت روند هتيشنال وا ۱
 هروط وهف اثیشیواس*یش "لکو اهث اذح وا دحاو قسن یلع اھطئاع لصتم اهطناح یا اهرا وطب و رادلا هذه

 هد هل رسک اط هدنوب و اهد ودح نماه ريغ و انف نم اهعم دتماموهو رادلاراوط نموه لاقب و هراوط و هروط و |
 لوحراط لاق ردهنسانعم كفک زج هدنسهروج كنهتسارب دو یکروط هدنز و نالوج (ناروطلا) رد راح

 رد وسنم هغاطیعیهروط هکابوکر ونل وا قالطا ھه یشحو هيم كناط < یروطلا) ماحاذا اناروط و اروط "یشلا

 یتاروط هلتتسن دیک اتو یروط و ردذوخأم ندنو یریبعت یاط روط هدزناسل یشح و یا "یروط نالف لاق

 دحا یا یلاروط و یروط رادلاب ام لاق ردص وصح هنماقم ین زرا هننتسانعم سک وک 0

 | هدنسهکل وا دنسو هبرق ر هدنسهیحان نیادمو ردندآ هرقرب هدنساضق هدلب مان ةاره هدناسا رخ هلص كناط

 دعص لاق روند هغاط روط و یدنل وا رک د هکر دهنسانعم رادقمو دح هلیعط كناط (روطلا) زدیم هیحات ر
 ] هءانفیاهرادروطدع هت ار لوقت ردترابعندنسول وح و فص رعنال انسان هکر وند هزاد ءانف و لبلنا یا روطلا
 لا نینیسروط و هانیس روط هلتفاضا هن هک نینیس و ءانیس هکر دیعما كغاط رب صوصخم هدن رق هلا هبصق روط و
  0هدننببنیدم هلا ماش م وق مم لبج هب الا عنینیس ر وط و یلاعت هلوق ین و هءانیسر وط نما یلاعت هلوق ناک رددزر بز
 لوق یلع ردیعما ید كغاطرب هقشب هدنسهکل وا ماش روط و رون ر وکه راندیکه نفرط عبنب ندنزکد سیوس ردعقا و

 هدننیع بناح كناصقا_ دحج هدف رش سدقو ردمالسلا هيلع یسوم ترمضح هاکناحانم هکردو ءاننسروط ق

 مالسلا هنلط ین نوراه هکر شود هنا هلبق لدم سدا یربو ردب راکذید ات زروط هکر ديما حد كغاطرب

  | ۱هل ربط و ردیعما ید كغاطرب هدننارت نبعلا سرو راردا ریبعت نوراه ر وط الاح ردهدنآ یرادق رم كنب راترضح

 | هدلب رب هدنسسحا و نیبیصذ و ردیدآ قاس ۳ هدنس هیلیق ملقا لرصمو ردبدآ ید كعاط رب فرمت ةف

 | هل وا وو یرسک كناط (ةروطلا) رددآ هدلب رب هدنساضق كن رهش یر هدنارا هلیعط كناط (نیروط) رد ذآ
 | كنار (نروطالا رول وا یایو یواو سپ فید یار رام ندقحت وط لاف نهار , هکر دهنتسانعم هری هل

 رد هنسانعم دخ اف غلبا ردلیضفت لعفا ندنسانعم رونس و دخ لصالا ف رونا وا قالطا ه هیهاد و تفآ هی رسسک |
  ۱قالطا ۵ , دیهاد و تفا هيس هقرلع قل وا یهانتم هلن دش و یدنل وا لامعا هدنسانعم تباهن و تاغ اقلطم هدعب

 | هنم قل لاق ردهم "ر و جد یرل هلک نیا و نی روقا هکدتن رایدلبا لامعتسا قرهلوا لفاع عجج ةغلابمو رایدلیا |

 | عبا ىلعرمسكت دقو ةءنثتلا ىلع ىلع ربا حب برو طیف نال غلب هلو ها ی یهدا یا نزول

  ۱ردشل وا بعوتسم و طح یتفرطره دارم هکردکعد غلاب هنرخآو لوا كشنادو لع هج رد نالف هرخا ۲ و هل وایا

 | كاللا یعررا رکتءهرکصذدکدلیا یهر ه هنسار هدننزو هجرحد#(6 رط وطل )دن وانایبافتآ یذخأم رول وا كمد
 هلص كناط ( رهطلا) ی رم دعب رم یار یا نالف یارطوط لوقت ردذ وخأم ندهنان و روط ردهنسانعم

 سمایناو لّوالا بابلا نم ةراهط وا رهط رهط و "یثلا رهط لا رد هنسانعم قل وا كاب , هلیصف كناط (ةراهطلا )و ق

 | لا یک لافقاو لق رولک راهطا یعجت ةتسانعم كلک ان رولوآ ید نهب هزاوکک دنا كع را هال
 | قنلوا یرآ بودا لغ ندتسافنو طعم نوا هراهعو رهط و راهطا تاوذ نهو رهط تاذ ةآرما

  ۱(رهطلا )و ( رهاطلا# هربغ و صطا نمتلستغا و اهمدعطقنا اذا اول قم اھ لا ردلهعتسم هنسانعم

  ۱یراهط وراهطا یرلعجب ردم ولعمیراهفیص توافترونیدههنینلاب رد راتفص هدننزوربما(یهطلا)وهدنن و فتک

 | یکی ادنو مدن ردیعج ل ریهطیراهط و لرهاط راهطاردشلنا شر وشت فلوم «رولک نورهطو هلی كنار رولک

 | ها ران وتاخ راهطاو یدنل وا رکذ هکر دیعجج ك رهط هلیصف كن هزه (راهطالا)یبکن وحرفو حرف ردیعچلرهطنورهط و
 | لعفت (رهطتلا) اهرهط مانا ف یا اهراهطای اّرقت لاق رونل واقالطا هران وک یرافدل وا لاب ندسافن و ضیح

 ندکلشیا هانک و هززت اذا لجرلا ترهطت لاو ترهط عع ةأرلا ترهطت لاق ردهنبسانعم كمك ابهدننزو
 (ریهطتلا) هسفن فک اذا مثالا نم رهطن لاق ردیتطاب رهطت هکر راهعتسم هنسانعم كلا عانتماو یا

 | ردعما هلم كناط 62 رهطلا رز هب هلسغ اذا ءاملاب هرهط لاق رد هنسانعم كلثا كا بویقب یی هنسن رب هدننزو لیعفت

 : هباق قح هنل وا رهط هلس ودنک هلیصف و یریسک كعم (5رهطمل ا] ءان یا در برو لاق هتسسانعم كاكا

 ردلاهعتسا بلاغ هکرونید هباق فورعم نانل وا ریپعت ءرطم هلش رګ عی هبه وادا ةصاخ و ی رک لطس و قیربا رود



 پک ۱۰ رس

 عقو لا ردندنرل همنک كن هیهاد هدننز و ماطق ( رامط تان 7 هوا و وه لوهح دیعب یا یهاط ن ماط وه لاق

 بوشیش وضعر هلنیتصق ( رمطلا) رونل وا قالطا هغاسط حصي یکیا (رامط اتنبا) ةيهادلا یا رامط تان یف

 لوق ىلع هول یکسا هل رسک كناط (رمطلا) تمرو اذا عبارلا بابلانم ارمط هد ترمط لا رد هنسانعم قمرابق

 | روفصع (رورهطلا) رولکز اما یعج روند هنسهلوقمما رحا و ماکو ابع كرېب و هنهک نالواشماغلوا مچ ندکو
 | ايش كمال ناکا ذا ری یر لاق روند همدآ او ی نایلوا تالام هیشر و ردهنسانعمرمط یخدوب هدننز و

 | روند هتنال وا كلالاچ و تسج نوزوایراقابآ لوق ىلع هت آ نالیک رکو  ویوصو یکقارقش روند هنشوقیرآو

 | ودعلل دعتسلا وا فيفلا عاوقلالپ :وطلا وا داوجیا رورمط سرفلاش روند دوم دمترکس ئار لع

 | یوص هد ران وب هدننزو ندرا ( رمطالا )و هدننز وریمطق رب ره ومدنن زوج بز( ررمطل 1 وهدننز و راف € طلال

 | کروند هبا یراکدلیار دقت اش كلام و انب هدننزورینم (رمطملا) ومدنزو با رج (رامطلا رونی د هند کا

 | نالف رلبرع هکر دندانعموب هب هرّدش ىذلا طیفنا یارمطلاو رامطلابءانبلا ءانبلا ردق لا رونل وا ریبعت ییا یرچ

 | هدنسببرچ كرد هکهنسانعم اقلخ و اقلخ همشپ رار د هيا راهطم یلعوه هدر كج ەد ردلئام دت ردن ا

 لق چک "هرز وا تمافتسا هج و تن رابع وظافلا معیشت وع وقت قدح كيدليا تیاورهنسی وار ثیدح رب وردکعد
 زند همدآنالواریکباوقاهک امنادرامطوون دمانعم هظ افلا عك و ثيدملام وقرار د ث دابر هطلا ةاهدرپ كجهد

 ر ولیزاب و زاباکآ ةکرون د هنس هفیص دغ اک د وخاب ی رد زاموطلآ) و( روماطلا)رامط الا سب ال ناک اذارامطملحل اراق

 انام ندنسانعم افخا یک یرادغاک هیفقو و همان زور ررکو بورود هکردقج هل وا دفبص یتالوط دا رم

 |26 تاراز هنسانعمرمطتعو لضاهدننز ور ونس( رول ا )و هدننز ورکس (رمطلا لز وکر ماوط یعج ااموط
 : ردهنسانعم كمرویلاص ی هدرب و هاوطاذا *یشلارمط لا رد هنسانعم كکوب بورود ی کر ام وط ی هنسنر هدننزو |

 ۱ ۱ را یژاط ان هوا كمك نهى لخارج هلبسهدشتنا رولخ دتعص 6: "مطلا  مهروتساوخرا اذاهتویب اور رهط

 ران و و تالهج و كب غ یف یا هيف تنک یذلا رم یف تنا نولو و هلّوا یا بابشلا ةرمط یف كلذ ناکل اش 1
 ردطلغ یرادعس هلدهح و هدارو و رولوا نحو لوهح هرانآ هدماکنه لوا ا لاوحا هکر دذوخأم ندافخا ا

 | لاش ردهنسانعم تاکلهم هدننز و تاندح 6 تارمطلا) رد هنن س انعم توا شاو تدح هلن هم نيغ تا

 كندزمه (رامطالا) رونلوا قالطا هغاط کیا هدننزو زلف ( مط انا و تاکلهلا یا تاریطلا معزا

 اذا را یف هلومرغ سرفلا رمطا لاش ردذوخأم ندنسانعم ءافخا زا ققوص تل آ هج رف هلر سک

 هدننز و لاعتفا هلبا اط د دشت (رامط ال ردیمما یسرف كنه سک مان روشن ءاقعق هلیصف كيم (زبماطم هبعوا

 a) رهطلا» ا تن هيلع تثواذا هسرف لورم لاق رد هنشانغم كغ بو رص راک هه اد

 نانا لا ر هلو کت و دنوف و واکنردیسهدوک و هحنوز وا ولم رکی م روق رود هناویح دبد ل وشهدت زو همعم

 كما ردق هج وا یلتع یسهدعم یهنسار هدننزو را رعشقا (رار یمطالا) قللنا ةقلوم ةددم یا ةرهطم

 هدننزو رب زهمز ( رررصحطلالو هدنز و طبالع (رحامطلا الثما تح ترش اذالج رلا "رییمطا لاق رد هنسانعم |
 هباق شلوط بلابل هدننز و لعصصم ( رسمطلا رول واز قم وط هکروند هناویحو ناسنا نالوا فولبالظع

 یدنلوا رکذ هکردنف دارو هدننزو رارعمطا هلا هع یاخ (رارخعطالا ) *یلتم یا "رعمطم ءانا لا روند

 ۱ رول وا قالطاه هود هدننز و طبالع ( رخامطلا) هنسانعم نیطب روند همدآ لوس ین راقهدننز ورب رهمز (ریرنمطلا)

 رول واریبعت رومنط هلصف هکر دیعمآ زاس فو رعمهدنن ز وراس (رامنطلا لو هدننز وروبنز (رومنطلا هنسانعمریعپ
 ردشفل وافرصت ندن آر امنط و ردشغل وا قالطا هیبشتلا قیرطب ردکع د یغیر وقیزوق هدیسرافهکر دی عم هرب ةد

 هجرحد هلا هثلثم یا (ةژنطلا]) رد دا هدلب رب هدنس هکلوا سلدنا هلیعط كنهددشم نون و یصق كناط (ةر ونطا)ا
 لق تح ےسدلا لکا اذا لجرلا نطلاقب ردهنسانعم كم ماعط ولغاب كیردق هجا وا ضرام تلق هدوجو هدننزو
 لاق رد هنسانعم قعشل غآ دوحو ندکع هیت ذ ولغاب كب هدننز و ج ر حدن : (ژنطلارددآ لجرر هژنط و هسج

 ردهلیناب یسیسراف رد ّرعم و و فرا هل سس کح "كناط (ریچطلا ) مسدلا لکا نع لقت اذا بیا

 کرد هنسانعم هرات هدنن زو روج ( روطلا) زدشمالیا ناب یتغیدل وا بّرعم ندن فلوم نکل روشد هه رت يعد

 كئیشرب ورولکرا وطا یجب ة راتدعب ةرات یا روطدعبا ر وط هتبتا لوقت ردیف دا مم رابکیهدیسرافردکم د هعفد رب و ه کرب
 رد هانعموب ید راوط و روط روند هثیشنال وا هدنساذحرا و و تسار لوق ىلع ه هنسننالوا دحرادقم و دح |

 هردق یا هروط یدع لاق ردهنسانعم رادقمو ردق و روند ه هلصافو "دح نالوا هدنغلارا دنس یکیاو رک ساک |

 4 و یکم



 ها -

 ۱ د وج وی و فیعض نداتمدخ هنغلق وطیزاغو و ېک یهالک هک ارت ضعب وی ولوم رول وا نوزوآ و ها هکر وند
 ۱ (ةرطلا) هنسانعم نا وخ رون د یخ د نس هکر وند هنسیسن ماعطهدنن زو نایلص هلندترسک ناب طلا ال روند هب هسک |

 هلقازاغوبش و هدننز و هلزاز (ةرطرطلا)ة داع یا ةنسح طم هل لاق رد هنسانعههروت وبأد هلیصف كناط و یعض كيم
 ۱ رد هنسانعم قمغاح نوا قغاص ین نویفو نمرط اذا لجرلا رط رطلاش رد هنسانعم كليا فا ذک و فالهد وهب

 :هرزوا ترواح همّرکم تب همدآرب ردهدکؤم ما لک هلیعض كرلاط (رطرط)ل اهالششا اذا هنآضب رطرط لاش
 فعاضموبشا یراریغ ویره زاماف ردقفل وایسرهدنسهدامروط نالوا باوص هدمدنع مب نکل ردکعد هلباماود

 تاکرا هب رصق كفلا و یعض كناط (ی ر طلا )م دليا عاملاو هست هن وکو و عابتا هرانآیخدنن هل رال تبث هدنسهدام

 هلبص كناط (هرطا) ةر وزطم یا یرط نانآلاش روند هکشا یشید یکیدلیا درط بوشود هنسهسکآ ثلکشا |

 بجوم الب "رطمو ردیت"ا یسرف كنهسک مان هنصش نب لیخم هدننزو صم (طلا) ردیدآ هدلبرب هدهیشرفا |
۱ 
 (رطرطر) بج و الاي وهعضومریغ یف یا | رطمابضغ انیلع بضغ لا رولوا فص و هبضغ و مشخ نالوا اجا

 هدننزو ءالیلحا (ماریرطالاال ردهدلبرب هدیرفم هلبسمک كنهزه (هریرطال ردعضوم رب هدماش هدننزو دفدف م
 (ةراهج طلا بضغوا ةنطب نم التما اذالجرلا یرورطا لا ردهنسانعم قلوا ىلتم ندبضغ دوخاب ندهم |

 فال عبطلاب هدننز و نارفعز هلی هج لاذ (راذمرطلا) ردیعمآ هبرسشم هن وکر هدننزرط هساکهلیصف كوج و كناط
 كناز و یصفكناط (رزطلا)ل فلص یاراذمرط هتاف غصتال لوقت روند هصضُ زاغ و شو لوبحم ه یع فا ذکو |

 هعفد اذا لوالا بابلا نم ارزط هرزط لا ردهنسانعم ققاق هت وا بوروا هلا قرعو هننکو ک كمدآرب هلی وکس |

 روند ه وص قوچ هدننزو رفعج(سسیطلا ) ردب زعم یسراف رزت روند 4 هط وا هیفیص هلنیتف ( رزطلا) زکلاب |
 ارفط ةأرملا رعط لاق ردهنسانعم كلبا عاج هلیوکسس كنیعو ىح كناط (رعطلا) ردهنانعمو ىج د لسبط
 | موکح هلهارکا وربج "قحریغب هکر د هنسانعم كلی روبح هبکخیمدآ رب مک اح ویا و اهعماح اذا ثلاثلا بابلا نم ]

 .زسروتسد هتیعجو سلحرب هدننزو رغت (رفطلال کلا ىلع هربجا اذا یضاقلا هرعط لاق ردنرابع ندکلیا |
 هدننزو درص (رغطلا إل غد اذا ثلاثلا بابلانم ارغط ماع رفط لاق ردهنسانعم كما ماتقا و لوخد اور ی |

 | عالمه هدام وب هکر د ح راش + ردف رع ندنآراغیوط هدیکر ت ارهاظ هل رسک كناط رولکن ارغط یعجج ردیدآ شوقر |

 | سا كناطلس هکردنرابع ندهصوصخا تمالع موسرع هرز وا هيناطلس رشات ردها ےک و
 :یهنسن كسکوبیکراوبد هدننزودوعق (روفطلا) و لینوکس كنافو ىح كناط (ةرفطلا) رولوا نمنع قو |

 | کرد ح راش + هءارو امیلا بثو اذا یناثلا بابل ا نم ار وفط و ةرفط طدا ل | رفط لا ردهنسانعم قمالطا بو ارگ ۱

 | ندیغاشاهرفط و هب یعاشاند راقو بوث و ضعبلا دنع و رد صخ ا ندب و و هرفط هروک هن راناب راسو كحابصم |

 دن هرفط و طئاخ اق وف ىلا ناک ادا رفط لاو قوف نم ناکاذا لجرلا بثو لاش ردقما رهص هب یراقو |

 | رد هنمانم قمار هم ندربكسکو قیر هدننز و لیعفیفتلا) رون دهن هجا نال اهن دوس

 هیفوصلا مش روفیط و ردیعما شوق كچ وکر هدننز و روجمد (روفیطل ) ارفاط هلعجاذا !ریفطت سرفلا رفط لاه
 بوکر مدآ نالوا بک ار هتآهدننزز ولاعتفا هرز وایی وصت كح راش( افط الا )زد: راسا تنم راب انج یمااطسپل اب زاب ّ 5

 لابس ردندباعم هنعسق یدنج ردیسهویش كرام هکر د هتسسانعم كع بوروتک هنتل | یفتلوق كنآ یتغایا نکردبا

 هأبخ اذا هرمط لاقت ردهنسانعم كل زيكو هنفد اذا لوالا بابلانمارمط *یشلا ربط لاقت ردهنسانعم كالا نفد 2

 ارم لج رلا رمط لاق رد هنسانعمقما ریه هکسک و لوق یلع قمارصص ه یناشاهدنز و باتکرامط وروم ورم و(

 ردهنسانعم قمردل وط هللا هنسنرب ییهروممرمط و ولعلا یا ءاعلا نوا لفسا یلا بثواذا ارامط و اروم و

Eرول وا شمارچص یراقو هک ایوکر دلمعتس هنسانعم قم رابق بوشیش هراب و اه الم اداره ةرومطلا ترم لوقت  

E 3لوهحا ءانب ىلع هس رض یف لج زلا رهط لاق ردهنسانعم كفلتدش یسیرغآ شیدو عننا اذا حرا رمطلاش  | 

 نام ضرالایف بهذ ادا! رومطلیج رم لاقب دلت هنسانعم كفا تحایسو رس رومطوهعجو حاهاذا / 1

۱ 

 | باد رس (قرومطلآ) عفت رم ناکمیا رامطنم ی وه لاق روند هعفترم ناکمزد اج هد هلیصف كنار هدننز و ماطق
 | ماعطلا بخ لاقي زار دا ظفح هندن یسهلاوقم تابوبح ضعب هکروند هنیمز رز نالوا هدنتلارب یسهلوقم نزحم و[

 ۱ یخ دراطنت رماطرونل وا قالطا ه هریپهلتبسانم ور دکع د یار هک( نماطلا ال ضرالا تحت ةریفطایهوترومطل آی

 | رونل وا قالطا ه هسک دوج وی ولوهح ودرعب یسردنک و یرد و وغربلا یا یعاطن ماطهرهسا لاق ةغلابم راربد 0

(۲( 3 



 | لات روند هش هحزا زا كب هلبرممک كيم و كناط (: ( رخ ) نیطب یار اعط لحر لاش روند 4 + ییثک یلنراق

 و یدننوا رکذ دکردیف دارو هدننزو رورعط هلا دعم یاخ (زورططلا ةرعش یا ةرمحم | هسأر یلغام

 | رورخط لجر لاق هلو ا ناجنارکو دنک هن و لالاچ و تسج هن هکر وند ه هسکلوش و روند همدآبی و ردرب راخط

 هدننزو رخاف (رخاطلا) روند همدآ ناوتانو فیعض هدشنزو جرحدم (ررضطعلا) افشک الو ا ادلج نكيمل اذا
 رکذ هکردیعج هلر ورخط (ییرانطلا روند هدولب هج هتق وب كى هدننز و ره (رعطلا») روند هدولب هايتس

 ( تر اتطل ) سانلا نم ةباشایا ر راخط هءاح لا رونل وا قالطا هسان شابوا عقم ند هفلتحم سانجا و یدنل وا

 كناط ناتسراخط) ةقتع ةهراف ةيراخط ناتا لاق رول وا فصو هبکرم یشید نیکشا و یوص هلیعض كناط
 كمروتوکب وروس كب یره ود هل د دشتكنار و ىح كناط ( طلا ردعقا و هدناتسکرت هدلب و رددآهدلب ر هلیعص

 هنلوو بویلب وطیراهود ندیک قتغاطو ادیدش اهفاسو اهلش اذا لّوالا بابلانم اّرط لبالا ّرط لاقت ر دما

 | سان ادا نک ت ویل .یتسهلوقم قا ررطو زط وامحا ون نم اهعضاذا لبالا زط لاق ردهنسانعم قموق

 هکع تاب ندر و هددح اذا نابنبلا رط لاق ردهنسانعم كلا دب دی یانو اهددح اذا هربغو نیکسلا زط لا |

 یغب كنالخ واد زاتلذکلطاذا یناثلاو ل ااا ط تابنلا رط لا رد هنسانعم كمن روک ی راج وا ب ویلا ۱

 كمسک و هتشاذا بوئلاّرط لاقب ردهنسانعم قمرایو علط اذا مالغلا براش رط لاس ردلعتسم هنسانعم كلرت
 بوق هلبرقترب ییهنسنر و رد ذوخأم ندنو یقالطا راّرط ۵ شک هعطق اذا "یا ّرط لاق ردهنسانعم
 كعش ود و همطل اذا ان الف رط لا ردهنسانعم قمروا راعش ه هرهج و هسلخ اذا "یشلا ّرط لاق رددنسانعم قلا
 | كناویح یسهلوقم كشاو هود طو طقس اذا رو زلا نیابلا نم | ّرط یطسا ن هو لاق ردهنسانعم

 | هرب و ىا رام لاو ریعبلا ّرط اشن قفط لاق ردلعاف عم روند هننرایوت نالوا تبان e هرکص ندد دک د |

 اغ و ربرطو دد یا ربرط نانسلاقب روند هب ولمان شفلیکسک بول هدننز و ربما 6 ربرطلا) لسانلا هرعشو

۱ 

۱ 
 أ
۱ 
| 

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
۱ 

 | رظن»«بّوخ و اقل شوح و هبراش رطدف راص اذا َراط و ر رط مالغ ل اش رونل وا قالطا هنالع وا نیلرت یعم زونه |

 | رطالاق رد هنسانعمكلم روش ود هلى رك ك نەز (رارطالا اور رظنموذ یار رطمالغلاق رونلواقالطا وب |

 هعطقاذا “ىلا رطا لا ردهثسانعم كعسک و هارغا اذا هيلع انالف رطا لا رد هنسانعم قمردنق و هطقسا اذا االف
 E ہد ییداو طو لدا اذابوبح ار طالاش ردهنسان عملا هوش و زا یعتقبوبحم و ۱

 | كيلع ناف لبالا یعجا وا "یلدا وا یداولاررط یذخ یا + ةلعان تو ی دط وای لا » لثلادتم و رد هتسانعم كخک
 ۱ ۱ یرهدرنر زود یرهودامادیداراویسهیعار ر كمدرب هکر دو یأشنم كالثم و املج رةنونشخ دب رب نیلعذ

 دن رارانکه ردیراءودنس ینعبیدلیاداربا یروت مالك اک نوک ر یبحاصهودیدآ زمهرا وهرارب روقج وب رص
 كن رقبا كنابوچ ی دآم نس زل وا هدرزآ هلغل وا كراش وباب هدنرلقابا كنس هکه لا ارج و یعریجدءهدرارب برص نالوا

 بویلپوط یرءهود راضعب و كلغآ هویشو زان یرارطا راضعب و ردراعشا یتغیدل وا ددشو ظیلغ و تشرد یرلیرد ۱
 یمدآنالوا ردتقمهددش ما موق مح لثم وردا وا یانعمنال وا بوصا و برقا نکل د رشتا لج هن رلانعم كم رب دکی رب
 نانل واریبعت روکو ب شو هدندب هلی كناط (ة طلا رونل وا بارض هدنعق وم كلا | غا و قو ساک | هل راعشا یی رادنقا ۱
 هلص كناط (تّرطلا) ةدحا وّفعرش یاد رطباهعقل لا رون دهکلیا هک لقمشآ هعفد رب + یشیدرغیآوروندهوضع

 هل بده ال ىذلا هبناحیه و ةنسح ة ّرط هل بوث لاق ردذوخأم ندنسانعم عطق روند هننناج نالوا زسقاصص كىو

 | لاقن روند هن رانکو  هنج وا كئیشره و هریغش یا یداولا و رهنلاة زط یشع دخا لاق روند هنسیق كد ردو كياچو

 ۱ نوچغیدلوا هنخاد رپ بولیسک هف.دازوا رونل وا قالطاهجاص اهن هد نور و هفارط یا عطق
 .هنفارطا و 4 هناشن نالیکج هلیس هلوقم نادنالق هدنرارانک كشاق و بو و ةیصان یا ةفيطل ةّرط اهل ةيراج ل
 كنس كشا راجل اة طو هنسانعم هدا نه روند هنس هطناح فرا و روند دنفس یسهلوقم سلطا نالیرب وج

 نان رط هراطخ نال وا هدنفرطیکیا رول وا فلاح هنن ول هکر وی هطخ شیکچ > قلخیرغوط هنلب ند زوار ا
 هنس هم رط با ینالوط باح ل اة" رط و رارد جد هدج هکو و هبفتکی لع ناتطخ ام ونيت رط وذ راج لاق روند

 دیقت کر وند طاف فلز نانل وا ربعت لک اک شک ندنراوسیک هدن رل ههمج رليف هزات هلن زونلوا قزل

 ندسکرت كس و ویشوخ یراکدید كمار ههو رول وا نابامن یبکش اه یاغمت ندنراثلآ تموم یسهلوقم سف و |

 هل رسک كناطرولکر ارط و یکه ردو ررد رواکر رطیعجبكنءرطو روند د رورط اک او راردنا همای هلتک ازت
 هنت وسکش اب هن وکر ر ولیوطقیقدیا روطرط لجرلاشروندهمدآ نوزوا و ها هدننزو روس رس (روطرطلا))ا

 ( هکروند )



 بک ۷ ریس
 اربط لجرلا ربط لا رد هنسانعم كلنا وانرب دنن زی رف 6 ربط دا یا "یرّوط هم رادلابام لا ا

 لاقب ردهنسانعم قعم آ هغارصق رفیآو اتخا اذا لجرلا ربط لاق ردهنسانعم كل ريكو زفق اذا لوالا بابلانم

 هنجاغاربحاهدننز ونامر (رابطرل روند هننکررب ث تاکش وک هل رسک كناط (رطلا) ارض اذا سرا اا

 هلنیتحف ( هتربطر) ردل وک امریغ کرد نیم هایم ون یرمرف ورک د اد اچ تادف ا رصش هن وکر هییش
 هنربطو ردندار وا یناربطلادجا نب نایلس مساقلا وا ظفاح روند "یناربط هدنتتسن ردیعما | یه كتابا “درا

 بهت كنا (نارباط) ردموس م هدنلیذ فاک (كربط) روند "یربط هدنتبسف كن و ردیدآ هن رقر , هدنساضق طسا و

 | ردیدآ هدلب رب هدنرونس سموق هلتاصف (ناربطر) رار د ناقو هن رکید هکر ديسير هلرهش یکیا مقار هدنتایا سو

 | ه یهاودو تاغآ هب میکو صف كنار وی كناط 6 رابط تان إل ردیدآ دعسا و تلایارب هدنسهکلوا نا ربا( ناتسربط )ل

 | دن را دقم ناشئ كمه ردر هدبماشتغل هدننز و برع (یرطلا) ردذوخأم ندنسانعم بوث و رونل وا قالطا

 لغ ردەساس روش ورق دنيز و ل رغ( ردساطلا) مهردلا الث وهو ايربط نز نولوقب رونا وا قالطا

 یب : رک ک لوق ىلع ردا نّوکت هدن راف وج كن راشماقدنه هکر دعا اودر هلک كناط (رشابطل ارز مش یا ردنبط |

 | ردتسم هدنلکش مهرد یرلهوغو و یرالوب نالوا هدنحما كنشماق و ردقج هل وا یلوک نالوا لصاح هرکصذدقدقاب | ۱

 ا ضعبلادنع راردا قیرفت یرالو لو هدقدلوا قرن ندمداصت هنر یرب راشماق هلحا ر تدش رولوا

 5 وس ها وک تب یو یحف كناط (تژاطلا ) رنردما طلخ ینیراکیک یت ر كنشاب نوبت 6 اسم ۱
 یزو دوس هکو زل وا یعاب هرکه لغمان وای زونه کروند هنفعف هجا نالک هنزو هدقدلدانق و هدقدنالاچ أ

  تعسووهافرو رون ده وص ظیلغ ور وند هل وص و و روندهروماج هايس هژط و راربدریشرس هدیس راف ر ونل وا ریبعت |
 | هنغایو هنکوب كنيم و كنوبقو شیعلا ةعسىا « شاعلا نم ةط و شاپ را نم ة کیف لز ۸. » هنمو رد ها
 | ردەنسانعمقلغابزودوسەدننز ودوعق (روئطلا )و هدننزورصح (ژلطلا )لرد راتشیعم رادم كنه داب لهآ هکر وش د |
 us هدننزو راطب (راثیطلا)ل ةژط اذ راص اذا لوالا بابلانم اروثط و ارنط نیلا زط لاق ق

 هي ع( ربط را ردنطب رب ندنسهلبقد زا هدننز ورصق( طرف رد هبانعم و یجد راشط هلع دقنكنات یکبابذ روند ۱ ۱

 | ققلافوچ هل رسک كنهزمش ( راثطالا ) ردیعما یسهدلا و عاش مان ه"نطلا نم دیزب -ندنسهاسق و هدننزو

 هدننزورح هلا هل «"یاح(رعطل )ردي دآ لج رر هدننز و هردیح(مژنیط لوک اذا *یشلا اوژطالاقبرد هنسانعم |
 بابا هما رعط اهاذق نیعلا برحط لا رد ةنسانعم قمت آ هرمشط زوک ییسهلوقم لاشاخ و راخ و رچ نشود هزوک |

 ر یکیدلیا ناتخ ر رب زسنامذا و اهعماج اذا ة ًارملا رعط لاقت رد هنسانعم كتا عاجو هتمراذا ثلاثلا |

 ردهنسانعم قما غوا هننلع راسم و ناتلنا ق هاا اا ماا زن لا ردهنسانعم كمسک نوت یسیرد |
 | هکر وند هز وک ل وش هدننزو هرو رض (ةروحطلا ل راحط هسفنیف راصاذا یناثلا بابلانم ارح لجرا رس لاق |

 ( راسطالا)ل ةروصط یهف اهاذق نیعلا ترعط لاق هلوا رانآ رشط یتسهلوقم كاش اخو راخ نشود هنر

 لصأتسا اذا محلا رصطا لاقب رد هنسانعم كعك همان یتسیرد كفجوچ نالوا تنس دوب هلی سبک كن ره

 هللدش و مر هکر دیعما كعوترب ندنتلع ردص ریحز هدنن زو لاعس (راعطلا) و هدنن زو ریخز (ییطا) ةفلقلا ۱

 سةنلا هيف ولعب ریحزلا نم عون وهو راحط وری هاصا لاق ردندنعاونا سفن قیضرولآ قلوص ند راقو | 1

 هبابندیکقاربا قوا و عرس یا روح لجر لاقب یونی و ناسناالاچ و كىاچ هدننزوروبص (روعط ق
 باهذلا دیعبلا یارصط مهس لاقب و یر لا ةدیعبلا یارعطم سوت لاقب ةغلابم رونل وا قالطا هقوا نروس قاراو ۱ روند هنالسرا و روند هابنروسقارباق وا یخدوبهدن ز ورم ( سطل یم زا دیعبلایا روم سوق روند |

 یاةر حطم برح لاق هل وا ر دبا عفد بروکس و ورکی رکسع هکر ونل وا قالطا هکنجلوش هدننز و هنکم(قرعطلا)

 روهظ(روعطلا )و هلیعم كناط (ترورعطل الو هلباه (ةرعطلا و هلنیتعتف (رسطلا) و هدننز ورع € رحطلا) نويز
 ةرعطو رعطو رس ءاعسل ایناملاش روندهنسهچرات دولب ردا ونا سیا هدننز وه "رف (ی رسا و هدننز و | ۲

 لس لاقي روند هبهنسذ شلدازوا هدننزو مرګ کم (رسطلا) ب اهسلا نم نم خیل یا ةي رح و روح و درو روا ۱
 قمردل وزو بو اا لا زنم لا ریما قمازصم هدر ٍهجرحد (نرهطلا) لّوطم یا رعطم
 ربهطق (رمصطلا) اهرتو اذاسوقلار مط لا هردهنسانعمقمروقیایو ه الم اذا ءاقسلا رمح لاق ردهنسسانعم |
 و را دواب دهباودجزآ ك بجز ومر رھا ترو )و هل رسک كی“ و كناط 6: رصطلا و هدننزو

 كويك  هدنزو طبالع (ساسطلا)) بالا نم طا ىا ةرب رخو ةر و رحل ءاعسلا قان لاح رو



٩ B~گز  

 یا رضا لقب رد ماض ینآ هکایوک هلا ریقتو شیتفت ردلمعتسم هنسانمم قمردشازا یکی رک یس توا
 قالطا هکلیا ناکسایتسات كن ۇزج نلعافتمنال وا یسا زجا لماکر خ هدنحالطصا نویض وع راعضا وهاصقتسا اذا ۱

 مرک رضا راکت هجتوم صیصخت هلماکی رانا هکر داش * رول وا لوقنم هنوز نلعفتسم کات روت
 ا ندلاعفنا (ریضتلا) روند هرس نانلوا راعخا هدن ورد هکرول وا لوعفم مسا ردناکم سا ندرامضا هدننزو

 هام بهذ اذا رصنم بیضق لاقب رول وا فص و هلان شعوط زون هغم روق بولیکچ ینات و بآ ید وب ردلعاف

 كج هدیک هلحمقارب اهرزوا روک ذم هجوهکردهنسانعم كلا قارب و قمردنا رب ییعسقتآ هدننز و لیعفت ( ریضتا»

 در هنفلع كسا لرهیلیا لیلقت هل ردت هلب رلوا شمردنل واط یک یکرک هلا هداب ز ییفلع امدقم هدقدل وا |

 ییعب نعسلا دعب توقلا اهنا اذا | ربعضت ليلا رعض لا راردا هلکمترکس بوردزک نوک رب و بودی

 هعضوم قجهردنارب تآ هدنزو بارح ( راعضلا  نیسلا دحر توقلا ىلا اهدر مت نیس یتح اهفاع اذا

 قابسلاف ةياغلایا رامصملا ی نسرفلا یرج لاق رونل وا قالطا هننادیمیشوق و ردشغ وا لی زت نلرم تلآ روند

 هن رب یرب ردلعاف ےسا ندرامطضا ( ربطضلا) ردقج زا نادیم هلیسدهقالع تیلکو تی زح هاف هدار و ۱

 هدننزو لعفت (ریضتا» مضنمیا رهط صم ۇل ول لاش ردتج هلوا یشلز د قیص ك. هکروند ه وجا شلوا هتسوپ ۱
 هندلح تمكنا اذا ههح و رعضت لاق ردهنسانعمقلعقهن رب یر بونلیقلاص هلسس قلق رآكیمیرد كنهد وکا

 اذا راعض لام لاقت هيل وال وم امید وع :هنیخاض ید رب هکر ويد هلام نال والئازل وشهدننز و باتک (راعصلا و الازه ۱

 | هیولیکو فیوستاذ ناک اذا راص ةدع لاق ر رولوا فص وه هدع و نعصتم یرخأتو قوع و هدوع یر ال ناک

 | رولوا فصو هجرو نالوا زسهد ودحم مو نام فالعب راعص “یش لا ر ردیلباقم راکشآو نایع هکروند |

 ہلا ساد م نب سابع مالالا لبق هکردیعا كت رب و رددآ كناکمرپ راعض و لجاالب ناکاذا راعض نید لا

 قشمد هدننزوریپز (ربعص) رددآ كغاط رب هدندالب سیقون هلع لداض (رعص) یدیارار دبا شتسرپ اکآ یوق

 | كي هکردمتعاج "یرعضلاةیمان ورع هدننز و هرم ( رصونل ردب سا كعاط ر هدنسهکلوا ماش و عضومر هد رق ۱

  رلرعقدز رايو ك راداض (نا موضلا )و( ناريل | هنع هللا یضر ومالسلا وةولصلا هيلع یدبا هللا لوسر ترمضح ۱

 | مدیسم را رد رلکدد ن هکلسف هکر دبعسا یسراف ناڪر لوقیلع ردةجەلوا ىن RF ناب ) ردن دنع و یر ناګر

 3 1 راجا یرصش هکر دیدآ تاب عو رب و رددا 7 یداو رب هدنسهکلوادحن هد و نار ( نارعن £ )اروند د مرفسهاش

 ۳ | ردشلنا مسر ود ردیعا كبلک یشیدرب هلک لا طلغ یرهوج ردیعما بلکرب هدننز و ناف (نارعص ردندهتیفد

 ۱ اف ( ملا ب را رص ارزو ء كراعملا نعط * هعز و ثیح هنمنآ ر٣ بای هردو تب ییا ادار نو اداهشتساو|

 روند همدا ناعشیش یرایمهثجو روند همدا رکو نیدوخهدننز و رش هل صف كنهددشم» ےھو یک هاداض | ۱

 1 ۱ هقانر و روندهنوناخ نیلافیدوج و ورونل وا ریبعترو هکروش دهر كم ی رپطهدن ز ورفعج هلا هجم یاز (رز ریضلا)

 ۵ هودكکرا انا وتهدننز وطبالع (رزاعضل )ر ونده هقان ناو و یوفهدنز وجر زر زبضلا روند هن السرا وردیدآ
 رزعص لوقت ردهنسانعم قملوا نشخو ظبلغ لحرب هدنز و هحرحد (ةرزضلا» "یوق یا رزاعص رعب لا روسد

 3 بن ضا ردىرلرب یقیدل وب تیاهنیلپسهکرون د هن راف رطیعاشا انە ر دەدننز وربطان (رطاعفلا خاغاذادلبلا “ىلع

 1 عاحادااروضروضب لج را راض لاق رد هنسانعمقهتجآكب هدننز و رود (روضلا# رددآ لجررب هدننزو رفعج

 ۱ لاق رد هنسانعم لونسوک یکنا رعص (راوضتسالا# روند واس هايس هارعص ها دارص (روضلاژ ادد شا

 ٤ روند هب هغب ولبق هدننز و رهق 6 رهضلا ز ردتعاج ر هدننز و رود (روضون# تمر“ اذا ةرفبلا تروصتسا

 3 رشد دنس هعف ر نال وا قلایق فلاح هزتلبح و تفلخ لصاكعاط و زوسد دنسهرو یراقب كغاطو هنسنسافلس

 رد ثلا نام . اصضا و هلی رابع هل ول راس اول فلاح ؛ لبطا نم ةععبلا رهضلا برعلا ناتش ید ربسعت دععم كفل وم |

 هدننز و و ۳0 غە ردوروید هنر وب ىر اقوئ كغاط دو (رهاضل ال رددآ كعاط رب هدن ءرهضوا

 هکر د راش« هرضاذااریض هریضپ وار وض هر وضی مالا هراض لاق رد هنسانعم كلغ نیزوررضهدنزوریغ(ریضلالو

 بولبر وق یشات ندعوح تدشدوخابندهب رض عج وهدننز و لعفت ( ر وضتل  ردشلناطلخ هب هایی هت واوفلوم

ضلا عج و نم یولت اذا لحرلا راوضت لاق زدەنسانعم قلرو
 3 یسهلوعم نالسررو دروف و باکو عوطا وا بر

 ع وجادنع حاص اذا بلعثلاو دسالا و بلکلا و بئذلا رّوضت لاقب رد هنسانعف كلعا داب رف لبس قلحنآ ناويح |
 7 ووسد همدا لبلذو زبقح نال وا تیلبح و ناشو عقو ین و رابتعاو ردق مک شانلا نیب هلص اداض (ةروضلا#

 ِ ۲ دهشقنو ردهنسانعم و سک هل و ت كير و نئ كناظ 4 "یرّوطلا# سگ مع اءاط) | لصف ]ع هک ةلمعلاءاطلا لصف جنس

 ( ردصوصخحم (



 و2 یه ز و ر ی رعشلار ل ی ددو ادن د کا را از تا"  رافضل هعچ اذا هسا کا ص لاق ددا ب ا ۹

 دنر ا ) نطب د قا لازم یا رمو ربط دیف لاق روند هفعشباپ ی یرچا ىزا 5

 ؟رونیدهرسنانلوا راعضا هدن ورد هکرد هنسانعم ربع و قیض یا رعض ناکم لاق روند هر زاط رو رک شا

 ۱ e ۵ رایج

 | باتک (رارض), طاشنلانم اهقدسش بکر تو بنت تاک ادا را رنضن سزقو فالو ا لا
  ردندیاصا نرقم ن رارضو عاقعقلا ن رارضو باطلا نن رارض و روزالا ن رارمض ردندیماسا هدنزو
 | لوقیلع نال وا مظع یسهثجهدننز وراطب (راطیضل )و هدننز و لقبض (رطیضلا و هدننزورهوج (رطوضلا)
 هرطایض و رطایض یرلمج لراطرض و رطیض روند هصقش هبانورفو مش وی یسیرغص و یرا یسهثج

 هروصتمفلا(یرطیضلا هلوا رتک هر رخآ ندلحم یعیدل وا هکر وند هرجات لوش راطیض و رولک نوراطیض و
 هلباراشرط رخو هلا هرابود هوا یر بولو | لخاد زس هام رس هزازاب هکزوتد ه هک ل وش (راطوضلالو هلا

 كراش » ع وجا یا یرطوض ون انلحدق لوقت ردیس هک كفلحا هل امصق (یرطوض ون هلوا ردبا باستكا

 | هراقواط هدننزو رتافد (رداغضلاالا ردتعاج ر ندع یرطوضوت و رداوص قل وا یرطوض وا روک هتناپ ۱
 لاق ا قمارصص هدنزو رفح (رفصلا#) هدننزو هذفنق ردهردغض یدرفم هنساتعم جاحد روند

 رعشلا رفض لاقب ردهنسانعم كمروا ینسهلوقم ناطیقو جاصو بو اذا ینثلا بابلانم ارفض لج را رفض |
 ودر :سانعم قمرو و بولیو هلتف اذا لیخارفض لاق رد هنسانعم كکو ناغروا و بیا و ضعب ىلع درضع) جتاذا | | ۱

 :روفضیعچجردلوعف ی عم راردا دن یهود هلکن هکر وندها شروا لوشرفض ویعسوادءاذالج را رغضلاش

 | هفلعوق ل لوشو رونل واریبعتوکروا کروند هنس هلو ليف وجاص شملروا هتسدر و ماتوطرب و هلن تعط رولکر غضو |

 | یکپیاش شر وا بولغب قیصعص هرز وا یر یر لوق ىلع هلوا شالوا مع هلکمکی ر ندفارطا هکرونل وا قالطا ۷
 ۳ زعم قعاب واب زستجلای و جرک و نیسدح رفض و رولک ر وفض یعج رونل وا قالطا هغلموف نالوا دتعتم

 راج ءان اذا هانبلارفض لا رونل واریبعت كمروا را ود هکیک راود نالیروج هن راک درع هصع رداهتسا

 |یچاضو اقا اذا ةبادلا ةیف فلعلا رفض کت ردلهعتسم هنسانعم كلبا قلا فلع نبخآ كن باد ونیو ساک اپ 3

 مات قیععلا یدا و و هرفض و روند 2 هتسد رب شلر وا هدنز و هنس ( ةرفضلا# روند هبا قجەنلوا

 لعافت( رفاضتلا )رون د هغلم وق نالوا دقعتم بولغب هرزوا یر یر ج دوهدنن زوهحرف (قرفضلا ر ديما كصرارب

 رود هنسق کد هدنن زورما (ریفضل ۱۱ ورهاظن ادا رمالایلع ا ورفاضت لاق رد هنسانعم عش د راب ەدننزو ا

 e 0 rt رددآ ۳9 و ا و 5 : 1

 | لوالا تالا نم ا روک رفض و:سرفلا ربط لاقت ردهنسانعم قعشباب یرجگا نراق بولت لب هلی را ردردصم
 | هللاعا هکلبتویل وا ندلازه یروعص كز ۳۳ .>هروک هناس . هدر اصب كفل وم + هنطب قطو لزه ادا سماناو |

 لر بتنالواهدر ور هدنرلکدلیادا رم كمك هتم ەق ا رار الت رد رایدت ازت كلی قار و یم ر دار وک
 | یراتان ST رکسو رارر دزک بون ماشخا حایص رهو بودا لیلقت هلګ ردت مدتمز وردنچین رام |

 | روعضهدننز و لاعتفا (رامتضالا) رول وا لوم یریبعت لا زلاكفلمهدارو سپرا رود همق شفلغاز بولیکچ |
 ةقانو ماض لج لاق روند هناویح نالوا یروعع (مماضلا) رع یتعع سرفلا رمطصا لا ردهتسانعم 1

 | ماض بیضق لاق ررر ولاد رو شرط د روعص هبف ناک اذا ماض

  فیطاولز ات یمادناوند ولر ها ی ب ونوز هوم وه یراق وندههدالوشهدننز و سک( رطل ا هام بهذ ادا |
 كر هجا یراکیک شاق و روند هرعص دن ؤم سا فیطال ان نطبلا مضهلا یارعص لجر لا یک یهسورس هلوا

 نس دخن نیا قیقد حراش » نیما قیقد ناک اذارعط سرف لا رول وا فص و هنآ نالوا یلقشفاب هلغلوا |

 لاشیثات ندنروعص رونل وا قالطا همزواش نا وصهدنن ز و ریما (ریضلا) رددآ كخاطرب هد رایددعسون ورک يس ۱ ۱

a a.قل وا فوق ولا قیفد هلغل واهدملقن ورد روت  | 

ii.ناعریعط و یرطاخ لخادو یرسیف یا اذک یرعضیف لوقت یکر ارس ورب رس رولکر امص یعجب بم  
 هافخا اذا ربعضلا ر ما لاش ر ده اعم ال رگ رعط 1 هدیلق هل رک كنهزمش (راعضالا) رددآ هدلبرپ لا ۱

| 
 | اماهتبىغ رارد ضرالا لج رلارعطا اهدک دلیا دوان و نان هلت وم دشا هلتسسغ و رفس یمدآ را ضرا هکردندانعمو و

| 

 | تنننرایو ڭنەنىنر اب ولربخرب وا صاض لوح اداسرفلارص الاش زد هنسانعم قمردنار یت 1 راعصاو هنسانعهتوع وارغب



 رونل وا یالطآ» هرب راط و قیض یاررمض هشاعم ف لا زوتلرا قالا هغل راط و ناصقنیاررمض هلام یف باصا
 ندنررب هکلهم كج هش ودبوباق یغاشاهکرونلو !قالطا هن رانک#ل راراغنال وا هد راغاط و قیض یار ض ناکملاقب

 هلبعض ءلداض (ة ملا و هدننزو هلت (ةرتضتلا) فهكلا افثف یا رارضلاف ىشم هتأر لوقت 7 ردترابع

 | ىدۇيام هکی که کلهتردعما رلن و هروک هنمالک قوس كفلؤم هکر د حراش » ردهنسانعم لاحءوس یکررض هدرانوب |
 (ماّضلا) یهتآ ردراردصم ید هلحت و هست هک ردرلردصم رانو هروک هې وبیس ن نکل ردهنسان انعم كالهلا ىلا | ۱

 هنسانعم تنح و تدش و ته و ةنام ز یاموه و یشم نا ردقالءا رض هب لاهرونل واقالطا هکلمروت وکه دننز وءارمس |

 ءامضلا مهتاصا لاق روند هنایز و صقن نالوا ضرام هلاوماو سفناو ةدشلایا ءارضلا هتسم لاق ر رلامعتسم
 تباصا لاو ما و سفن هدران وب هدنز ومراسخ (ةرارضلا )و هبعط هل راض( رضا )) مهلا وماو مه فنا فة صیقثلا یا ۱
  لاومالاو سفنالا ف صقنلایاةرارمضلاو 2 رضلا و ءارضلا نع هللا انظفح لوقت روند هتراسخ و ناصقن ندا
 ۱ | اللا و |لوقتردذوخ ام ندنسانعموضع صقنردن الوا دلوتمقر هلوا یعادا رم هکرون دهزسزوک هدننز وربما رب سضلا#

 ا | رونل وا قالطاه هتسخ نا وتان ول وزهم و نو ز كب ر رض ور ولکء ارضا یعج رصبلا بهاذیاا رب رض ناك ی رعلا ۱

 ۱ هدندنایز هکر وند ه هنس شم وا طلت هنایزو ررطو ردهر مض یثنؤم لوزهم ضير یا رب رض لجر لاق

 لاق ردلعتسم یرهلوا سا ردصلادعب هكرون د هغمناقسقو مضلا هطلاخدق راصاذا ربرض ىش لاق رونل وارببعت
 | :راضمیار رض امن لا رونل وا قالطا هغلقاتروا نالوا هدننی هجوز یکیاو هتربغ یا اهیلع هر رض دشاام

 . سفن و هفرح قیا یداولا ر رض یف یثشع لاق ردلح یکیدلیا ررمض كوص هکرونل وا قالطا هنسیبق كنهردو ا

 ] قالطاهدسج و مسج دیو سفتلا یار مضلا ےلسوھ لاق نوچیدل وا ررض عقوم هشيم رونل وا قالطا هناذو |

 | و دلها لاق ر دلهعتسم هنسانعم ب تیکشوریص و روند هنسهیقن دوج و نال وا هدب دناب ز هلېبس هداحرب عل رونلوا

 ٠ هتیشهدب دنابز جد و( رورضملا ]ار وبص یار رض لجرلاش روال وا ق ءالطا همدآ لیمو روبص وربص ا

 | قلواراجا وجاتحە هنسار هدننز و لاعتفا(رارطضالا )رضلا هطلاخدق راصاذار ورمضمو رب رض یشلاشروند |

 ه رطضا لاش رول وا یدعتمهنسانعم كلا راجان وجات هن هنسن رب یمدار ودیلاجاتحا اذا هيلا رطضا لا رد هثسانعم |
| 

 ردیسهرض لرخآ امهدحا هکرونل وا قالطاهن ر ره كنهج وز یکیاهضو اخ و جاتحایا ةمَط هيف لا روند ۱
 ردهنسانعم تللاررضهرخآامه دحا ردردصمییعب رد هلعف لص الا یف و وردرنا مضیعج رونل وا رببعت هم وق وقت روا 1

 كئ رافانبقكناسنا هرضودسطا یا» را رضلاء ءاد ےھنی×لثملا هنم و حراشلا لاق*یدنل واقالطا هن رره ةغلابم هدعب

 لاح ت رسع و تدش و شاعم قیض ور ون د ناترض هتسکناروئل وا یرالم اهم ره ندنف رط جا نعي ندنناح ككا

 ةيذألا یا ةّرضلا هتزا لاق رونلوا قالطا ه همینکشا و هلاح ةدش یا هت هلال پس لاقت ردلهعتسم هنسانعم
 هزکجنا نالوا هدنتلآكفعرب شاب و هتسانعم یدنلا لصا روند هنکو < گندع و هنسانعم فلخ روند هنشاب كنعو |
 عرضلا لکر ون د هنعومت كن هغو ردقج هل وا یهدنتل !ثفم رب شاپ هکر ون دهزکحنآنال واهدنجم !كنسایا لا لوق ىلع

 رولکر ارض یراعج ردنا سەر هدکد برو هکرونی هزکحنا نالوا هدنفرط قمرپ شاب كنابط هدقابا و هنتمانعم |
 هرز وادافعااک | نس كر وند هلاملوشهرض وردهرز وا تبسن رکیدکی و ردذوخ ام ندنج وز هر ی وه چ ل زان وب

 (ةروراضلا )و( ةرو رضلا ]لرون ده هعطقرب وهکولب ر ندنسنجیکونوبقوهودوندلامو هلوا !ربغ لوا هک الاح نس هلوا
 لاق وةجالایاروراضلاوةر وراضلاوتر ورمضلا بلا هناا لاق رد هنسانعمیراچانوتجاحهدران و (ر و راضلآ لو
 راحات ا2ز ورا هلتسن ا ا ان و تا بز ۇر روك هتان داوا كفلۇم+ةرورىضلا هلن

 یک ر حش یی دلبا كی رع كند دش ع رر ول وا هل يق رط رمق ورهق عی رامتخا یی یر رد هرز وا هج وج وارد "یشنالوا
 كنفالخیر و یک ءادغ ینیدل وا راجان كاتا هدنص وصخ ندب ظفح رد هنس نالوا دوج و لوصحرادم یر و |
 (رضلا) یبنا یک دحاو منج نابلوا ن رک یلوصح هددحا و نآ را هدندناکم الثم ردهنسن نایلوا ن e یعوفوا ۱

 هل ؛اداض مصور و هر ین ةیهاد یا رارضارض نالفلاه هنم و هنسانعمررمض رد ردصم مسا هل رسک كداض

 لعاف مس (سضلا) ثالث وا نیما ةا یارو رض ىلع ج وزتلاش روند هغلانوئاخرب هرزوا نوتاخر | ۱

 نالآ قررا هرزوا یسهج وز وایناد یا هیل | ضم راص لاق رون ده هنسن شهاچب و لک نیش كب هب هنسذ رب هلیس هیلب | 1

 یک ندنطاشن و شبنح طارفا هدننز و بارح (رامضلا# ةرضم و رضم ةأمماو ضم لجر لاق روند همدآ
 هنس هل وقم تآو هودو هن وناخ نالوا زلک بوجاق هن وا یر هلکلشکس س هدننزوص روفن و شح و 7 بول | هب وزآ

E 

 1 | اتا وفا رام ات ردم ندرا رطضا هل ءلداض (تضلا )ل وهما ءان ىلع وه رطضاف هاطاو هج وحااذا هلا

e TS OS 
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 ن ةرابض و ردفورعم سرافرب ندنس هلسق هعیر هرابض نو رج ردندیماسا هدننز و همام (هرابض)) ردیدآ هننک رب ۱
 ردتغل هد هل سک كداض هنسمانعم همزخ روند هش هتیسو ریو ماتولو هرابضو دادند تا ایلسلا
 ۱ | روند هلا ویح و ناسنا زانقط و یلکن رد یس هی یر | یسهثج و روند هئیش د دش و تک" هدنن ز ور زه( رطبضلا )
 .هنالسرا یضامو كیاچو * یرجیچد و هاب كنابرو داض 6 رطیضلا) روند هنالسرا كالاحو كياچ تیاغب و

 زفع وقجاورون د 4 اک اشو دو روت همدا نوزوا ا ۱ هدنن ز و یژعبق هبا هم نیغ( یزطغبضاا) روند | |

 هدزمناسل راردا تاکسا بود وقر وق یراقچوچ كښ وک هلکنآ هکر دهلک رب هدیع ناسل یرطعبض و روند همدآ

 هلو شوط هل رللا نوچ كماعت ود و بور وت وکه دنشاب ین آمدآ رب هکر وند ه هنسن لوش ویکی راظفل هجم وا ووجوب
 و 1 ۱ | شوحو زار دنا بصن هرجا رلناتتسب و هنرارانک نیک | هکروند هلکش نانلوا رببعت قوا و یک یسهلبط یدیعم

Akهدنس هن ر ود د هنسشی د لوف لع روند هروناچ یراکهیدنالترمص وړا مرک هنیک | بودا سایقناسنا یت آ رویط و  

 ۱ | یشان ندهصع و ع هلرصف كجو دار (رصصلا) نا رطغیض ی نارطغبض امه لاق رارد نار طی | |

 | هقانوقلقو مرتاذاعبا رلا باب لا نم ار یخ ص هب : و هنم لحرا ره لاق رد دسابعم قل وا لدکت هلا نورد بارطضا ۱

 ۱  فتکرصضلا )لل ادنعوغ رت راما ةقانلا ترج لاق ردلهعتسم هنر اتعم قلواررغاببون اتج.زنکر ولیغاص | |

 | قطار راطو قلقمّربتم گاو ص لج ر لاش روید همدا لکسوس ست اس هصع و قمار ردفصو هدننزو |

 رح ناکم لاق ردتفص هفت ی هک شد بوت ] واناکسا مجافیفخ رد هبانعمو هد هلبن و 0 كيج کت رونلوا

 E ۱ سفت ]ا قیط یافرضض هیفلاق رو RT EE ةرجضلا)قيضىارج وا

 قلقو مرت اذا لج را رچ عاقب رد هنسا م كلااد نورد با رطصابول وا لدکت هل بس هصغ رپ جدو هدنز و | ۱

 سپریجاضمو رج اض منم رهصه ناف هل رح انا لوقتردهن انعم كلبا ریه طنیمدآ رب هلرسک كنەزم* ( راج ال ۳

 | هب هقان نال وا راب بول وا برطضمن نکرولیخاصیدونن ورم( نره ا )ر ر ا و ورجاضم |

 ەدەيائچةر مل ار دیدآ شوقر هلیعص لداض(ت رصضلا9بلط ادنع وخ رتتناک ذاروصض ةقان لا رونل وا قالطا |

 ارسال الماذا ةب لا رس لاقب رد هنسانعم قمردل وط یتسهلوقمهبرقهدننزوهچرحد لا له4 یاح ا
 | هکر وند هنابز هلیمط و یصق ل داض( رضلا]) التمااذا ءاقسلا رجا لاق ردهنسانعم قم وطك هدننزو را رعشقا |
 ۱ رض و ه"رمض لاَههنسانعم كلتا نایزردردصم هلیتفلداضلوقیلع را ددنزکهدیسرافردیلبقهافو عت

 | مضهرو ننب هد ر اصب كفل وم*عفن یا "رض هاصالاه رون د هنایز ردعسا هلبعص ءلداض و دعفن دض ل والا بابلا نم | 1

 | مدعوضقنرولوا هندب قايىكلەفوغ قى تلقرول و | هسفن یف ی دل وا رد هنسانعم لاحعوس ردعسا هلص ءلداض | ۱ ۱

 | هل الثیناعمهدنس هعرک هب الا ر نم هم انفشکف 3 وبشا یک ءاجو لام تلقرولو هد, ره اف تلا یر ۱ ۱

 ۱ رتف و لا ءوس هلک هلداض زو اا هيلا بلج اذا ا لاق رد ردصم هلبصف لداضو ردلقح ۱ ۱

  هدقلا رونل وا قالطا هناصقن نالوا لخاد4 هنسنر و لاح ءوسیارص هباصا لاقب ردلهتسم هتسانعمهقاف و |

 | | هالوا هج وز هکا وکر دعس |هکروند هد هغملآ جوز ەۈزاواەجوزۆدن وانیە باھ نت ەتچ راس ف نا

 اراشا هربنا لار تاج نا مکرر را زها رضالا )لرد داوصر "رضورک ذیساکر دار رض | |

 | تعرس ه هنسف ر و اينداذا ضرالا ىلا باح »لا "رضا و طأالا نم ليسلا "رضا لا و ررضلا هيلا بلج اذا :

 | ڭا ءا ركاب یار ازم ووا هنسرب در و عرسا اذا هيلا رضا لاقت , یکرضهباصا ردلعتسم هند انعم كلبا ق

 هدننزو لاتف(رارمضلا) و هدننز و هلعافم لص الا ف( راضلا ) هه رک | اذا مالا ىلع ەرضا لاق ردلمعتسم هنا |

 | ردلهعتسم هنسانعم كلتا تفلاحم و هرضا یعع ارارضو ةَراضم هّراض لاق ردهن :سانعم كلتا نو همدآرب یجدو | ۱ ۱

 ردلمعتسم هنسانعم قلوا منم بوشقص هرخآ امه دحا بول وا نیب هن رب یرب سان و هفلاخ اذا انالف راض لاق
 | ريغ ف سعشلا ةي ور یفنوّراضتا لاقف يلا مو ان ر ىرنا لبق هلا 9۶ ثیدحا هنمو ردذوخأم ندررض تباصا |

 هراض نموه لبق و ضعب نم یکضعب وندناتاضت نوماضتالیا هیلاعت هت ور ف نو راضتال مکسناف لاقالا ولاق باح ۱

 | ردکعدرول وا رسیماد E ه یلاعت هل اتقز ریهلا راد د تی ورهروک هل وا سیرک دا هفلاخ اذا !را رض وة راضم |

 | هکر ول واز لا تعزانم و تفلاخع هرخبآ اھ دحا هدن ابهدهاشم تعع هل وا رمسیم راکشآ وجا وانایعهروک « ناو |

 | نس مهتاصا لاق ردهنسانعم تدشو طخ هلا بازو اند ردکعد رول وا لوقلا قفتم ءدنابل وا سکره

 ردعمآ جدو هلنرتصق (ررضلا) یک هر ورض ردهنسانعم هيلا جاتحامو تجاح و ةدش و طق یاءاروراض اهف

 ۱ | ده روتیج هانعقت و نایت و الج لاحموسیاررض و ارض هيف تدهاشلوقت یک ضروتید هغللاح دب
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 مدآ by یغایا دوخاب هلاد لات ارضا و و هد ز و ربص » یریضلا ۱ ملا داضلا لصف ۳

 اذا ىناثلا بابلا نم اناربضو ره دیقلا و سرفلا رض لاق ردهنسانعم قمار بوروتک هنارا ر یتیرقایا

 هعطق نوا الثم ردهنسانعم كلغ هتسد ب وردکیرب یرابات 5 قارواش !زاب و ير و هماوق عج
 فتما یرلابقو یراشاط و ةرابضا اهلعج اذا اربض بتکلا ربض لاقت یک كلی ؤزج بوروتک هبارا رب یدغاک
 رونل وا قالطا هتعاج نالوا مزام هه راحو وزغربض و هدضن اذا رصلاریض لاق ردهنسانعم كم د بودا

 بوزود هدنزرط لاوچ كوي ندنرانوک هودو رغص هکرون د هتل ر ندنابسا هعلق "هرصاحهدفلس و یتیم هنن راعمص

 راصح هتسهآ هتسهآ و لوخدرارداچ هنا هدنماکنهراصحبوداهطاحا و همعت هللاشحا یتقارطا و فوحج نګ ا

 ۱ لار ا لاق درویش فخ دعا وا هابدو وراردیآهب راحل اراصحلها بودن روب ر ردق هند

 یکچچ یکی ران ناب هکر وند هنجاغا یز وج ناب ربض و لاتقلل ن وصخ ا ىلا ب رت لاج ر امفابشخ یشغپ د ولج یهو |
 سرف لا رود هن آ ناغا ریه كب هدنن زو رمط (ربضلا ) ردف ورعم هکر وند هاو زوج و زت وط شم بو ]وا
 كیرلکیک كد وج و و هتعجیاذا یشلا ترض لوقت ردهنسانعم كمردکیرب هدننز و لیعفت (ریبضتل باتو یاربض
 هقلومو هز زام یا قلدنا َربضموه لاقت هنمو ردهنسانعم قلوا یوق یموروق و قیصعص و دنوق یتاو یلکن رد
 دوجو هلرحم* لداض (ةرابضلا 2 هززلم یا هربضمو قلما ر وضم وه لاق ردهنسانعم ر ضم ی دو (روبضلا)

 هدشنز و طبالع (مرابضلا  هقثوم و قلا عع یا ةرايضوذ لجر لاق ردهنسانعمقلوایوقو دنوقو ولکنرید

 ةمرابضومرابض سا لاقت رد نا ز رای نوچ ا دیک اتر ون د هنالسرا قیصصو یلکن رب دو یوق یتقلخ هلباه (فمرابضلا و
 رونا واریبعتهرابیس و ؤزج هکروند هنس هتسد قار وا و فعص هلیصف و هل رسک كنهزمه(ةرابض الا )قتل اریضمیا
 روند هرلباتک هدننزو بارغ (رابضلا )و هدننز و باتکرابسلا فعلا نم ربیاضا هدنعلاس ردربباضا یعج
 لداض (ربضلا روند هلن رش كنزوج ناب جد و هدننزو فتك( رضلا )ر دلکد عو یدرفم هنسانعم تکا |

 رول وا هببش هنجامآ طولب هکردیسا ره عون ۳ هدننز و نامر (رابضلا ) هنسانعم طبا روند دخت ]وق هل رسک |

 | (روبضلا)ردیعسا كبلکر هدننزو ناتک (ابضلا ) رد دآ نوناخ رب هدننز و هنیهج(هریبض )هلباه ردهرابض یدرفم

 هب هنسلد دش هدننز وریما (ریبضلا زا روند هنالسرا هدننزو مظعم(نضلا و هدننز و زراف رضا و هدنزو روبص |

 (یرابض )رد دآ كغاط ر هدزاجهدننز وردیح (ربیض)لرونل وا قالطا هلسانتتلا ود دش یاریبض یش لا روند

 ندنس هلبق بابر هدننزو یرابح (یرابض)) رددآ لجرر ندنس هلسق مع هلبرصق كفلا و یرسک لداض

 ۰ (هسجا رب )



  9 aدا 2

 قلب هل یون ا  LEتا ۱ 3

j 

 ١ تلا

۲ 

 ا ا

E 



1 

 یر

5 US CE og 0 5» 

0 

۲1 ۷ 
, 
5 
n 

3 

5 
1 

Arka 

a ست 



Soمک سوماقلاةح رت نم یانلا داحلا س رهف  

 دوره دو,گگ رورعص دوی

 لاذلا لصف ۱ ءابلا لصف ۰ فاقلا لصف ۵ لادلا لصف ۷۲

 هک نیغلا باب ۷ ۰۱ فاکلا لصف ۰۳ لصف ۽ ءارلا لصف ۳ ۳ ۰ لاذلا لصف ۲۳
 یازلا لصف ۵ 1 ماللا لصف ۷ ءارلا لصف ۳

 نيسلا لصف ۵ A e ملا لصف ۹ یازلا لصف ٤۷٩
 2 ۱ ءابلا لصف ۱ ۳ 1

 نشا لصف ۶ i ۲ نولا لصف ۵ نیسلا لصف ۷٦

 داصلا لصف ۰ وا ولا لصف ۰ نیشلا لصف ۶

 داضلا لصف ۷ | اس : ءایلا لصف ۰ داصلا لصف ٩
 3د صو ۰

 ءاظلا لصف ۷ ِ 1 داصلا 9 ۵
 1 ل 9 ۹۹ لاذلا لصف ۷۰ هک نیعلا باب # 0.۰ 2 لصف

 ءاظلا لصف ۸۱۰۰ ۱ ۲ 1 E ءاطلا لصف ۹۲

 ءارلا لصف ٩ ةزمهلا لصف ۰ ۱
 نعلا لصف ۳ ۱ 1 ءاظلا لصف ۳

 2 1 یازلا لصف ۸۹ ءابلا وا ۱
 نیغلا لصف ۸ : E نیعلا لصف ۲

Ee:نيسلا لصف 4 ءاتلا لصف 0  i 

 1 الض ۲ نیشلا لصف ۱ ءاثلا لصف ۶ نا ل

 فاعلا لصف ۰۳۱ داضاا لصف ۷14 ملج E o04 Ae لصف ۳

 ماللا لصف ۰ ءاطلا لصف 4 سس فاکلا لصف ۹
 نونلا لصف 4 ءاظلا لصف ۵ لاد لصف 3 ماللا لصف 4
 ۰ ۳ لاذلا لصف ۷۶ 1 ۱

 ء ۷4۷ ۶ :
 ءاهلا لصف ۹ ءافلا لصف ۰۵ ر لبش ۳ نولا لصف ۸ ۱

 ۰ ءايلا لصف ۸٦۲ |  فاکلا لصف ۷ يارلا لب 0 واولا لصف ۰۲۳ |

eفاملا باب ۲ ملا لصف ۸ نیشلا لصف ٠٦ ءابلا لصف ۸ تانا ماللا لصف رب |. بسا لص ۹۹۶ ) 
1 3 ۰ 2 
 ۱ ةزهلا لصف ۰-۷ نونلا و ۷۹ داصلا لس °11 اطا ۱ ۱

 ءالا لصف ۸ واولا لصق ۰۱ داضلا لصف 7۲۳ | € ءاظلا باب ف ۸
o۸ءاتلا لصف ۰ ءاهلا لصف ۳ ءاطلا لصف 7 زا لصف  

 ءانلا لصف ۸۷۹ ءاظلا لصف ۳ ءابلا لصف ۸
 ما لصف ۷۷ 4 ءافلا باب 3 E نبعلا لصف ۰ محا لصف 4

 ءاا لصف ۰ ةزمها لصف ۳ ءافلا لصف ۵ ءاخا لصف ۰
 ءالنا لصف ۱ ءابلا لصف ۸۹ فاقلا لصف ۱ ءاا لصف ۷۱

 لادلا لصف ۹ ءاتلا لصف ۹ فاکلا لصف ۰ لادلا لصف ۱
 ۱ لاذلا لصف ۹۰ ءاثلا لصف ۰ ماللا لصف ٥ ءارلا لصف ۲

 ءارلا لصف ۸ مجا لصف ۷۱ ملا لصف ۵ نیشلا لصف ۲

 یازلا لصف ۷ الا لصف ۷۳۷ |  نونلا لصف ۷۲ نبعلا لصف ۳

 نيسلا لصف ۳ ءاللاأ لصف ۵ واولا لصف ٤ نبغلا لصف ۶

 ۱ نشلا لصف ۳١ لادلا لصف ۹ ءاهلا لصف ٥ ءافلا لصف ۵



 داضلا لصف ۲

 ءاطلا لصف ٩

 ءاظلا لصف ۴۳

 نیعلا لصف م ۸

 نیغعلا لصف 36

 ءافلا لصف < ۷۲

 فاقلا لو ۷۳

 یاکلا لصف ۲

 ماللا لصف ۳

 ملا لصف ۳

 نونلا لصف ۵۰
 وا ولا لصف ۷

 ءاهلا لصف ۰

 ءابلا لصف ٠١١

 هک یازلا باب ف ۱5۸

 ة رها لصف ۸

 ءابلا لصف ۰

 ءاتلا لصف ۲

 ےجا لصف ۳

 ءاخا لصف ۱۹

 ءاخلا لصف ۷۶

 لادلا لصق ۷۰

 لاذلا لصف ۷۲

 ءا را لصف ۷

 یازلا لصف 4
 نیسلا لصف ۰

 نيشلا لصف ۰

 اصف ۲

 ءاطلا لصف ۶

 نيعلا لصف ۶

 نبغلا لصف ۰

 ءافلا لصف ۲

 فاقلا لصف 4

 فاکلا لصف ۷

 ماللا لصف ۹
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 هک فاقلا باب نم وم
 دوره

 مجا لصف ۶ ملا لصف

 ءاخا لصف ۸ نونلا لصف

 ءاا لصف ۶ وا ولا لصف

 لادلا لصف ۸ ءاهلا لصف

 لاذلا لصف ۹ هکنیسلاباب لب
 ءارلا لصف ۹ اا د

 یازلا لصف ۳ ءایلا لصف

 نیشلا لصف ۳ ءاتلا لصف
 ءاطلا لصف ۳ ا

 ءاظلا لصف ۳۳ | 7

 ا ل ۵ ءاحلا لصف
 نالا لصف ۰ لادلا لصف
 ءافلا لصف ۲ لاذلا لصف

 ۱ ارا لصف
 فاکلا لصف ۷ اا

 :ماللا لصف ۰ ی

 ملا لصف ۰ یخ رب
 نوللآ لصف ۳۳ داصاا لصف

 واولا لصف ۸ جلا ليقف
 O ءاطلا لصف

 ءایلا لصف ۳۳ نيعلا لصف
 نغلا لصف

 هک داصلا باب 9 ۳۳ انا لصف

 ةزما لصف ۳۰۳ |  فاقلا لصف
 ءابلا لصف ۶ فاکلا لصف

 ءاتلا لصف ۳۹٦ ماللا لصف

 ما لصف ۷ ملا لصف
 ءادا لصف ۷ نونلا لف

 ءانآ لصف ۱ واولا لصف

 لادلا لصف ۳۷۰ ايلا لیفت

 ءارلا لصف ۷۸ ءايلا لصف

 نیشلا لصف ۱
 داصلا لصف ۶ نيشلا باب

 نیعلا لصف ۸۶ ة زپهلا لصف

 نیغلا لصف ۸ ءابلا لصف

 ءافلا لصف ۹ ءاتلا لصف
 . فاقلا لصف ۱ ءاثلا لصف
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 هک نیشلا لصف ىلا ءارلا باب نم داضلا لصف نم سوماقلا ةمحرت نم ییاثلا داجلا سرهف

 فاکلا لصف

 ماللا لصف

 ملا لصف
 نونلا لصف

 واولا لصف
 ايلا ل
 ءایلا لصف

 هک داضلا باب ول
 ةزمهلا لصف
 الا لصف
 ءاتلا لصف
 جا لصف
 ءاطا لصف
 ءالا لصف
 لادلا لصف
 ءارلا لصف

 نیشلا لصف
 داضلا لصف

 نيعلا لضف
 نيغلا لصف
 اا لصق
 اا صف

 فاكلا لصف

 ماللا لصف

 حملا لصف

 نونلا لصف

 واولا لصف
 ءاهلا لصف

 ءابلا لصف

 ( ءاطلا باب وب
 ةزمها لصف
 ءابلا لصف

 ءاثلا لصف
 ملجا لصف
 ءاخا لصف
 ءالنا لصف
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